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LIFE

KOČEVSKO

Prva od 10 odst. močno onesnaženih
Ta vikend bodo na Kočevskem čistili jamo Schaffeichloch v bližini Koprivnika
Ocenjujejo, da bodo iz jame odstranili 55 m 3 odpadkov
-V soboto, ko
bo v organizaciji OEZGS

ni več požirala meteornih voda.

Kočevje, kočevske občine in
Komunale Kočevje v Kočevju
potekala čistilna akcija
Očistimo Kočevsko 2016,
bodo na območju Koprivnika
začeli čiščenje kraške jame

ven podvig, ki zaradi specifične
stopenjske oblike 20 m globo-

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

KOČEVJE

Schaffeichloch ali Škalove jame.
Jamo v bližini Koprivnika bodo
čistili tudi v nedeljo, saj glede
na podatke, ki so jih pridobili s
popisom stanja onesnaženosti
pri pregledu notranjosti brezna,
pričakujejo, da bodo iz jame
morali odstraniti okoli 55 m 3
odpadkov.
Čiščenje jame, ki je zaradi
bližine ceste lažje dostopna, kar
omogoča odlaganje odpadkov
v njeno notranjost, bo potekalo
v okviru aktivnosti septembra
2014 začetega projekta Ohranjanje območij Natura 2000 Kočevsko LIFE Kočevsko. Jamo
bodo čistili člani Jamarskega
kluba Novo mesto, ki so lani
uspešno izvedli medijsko zelo
odmevno sanacijo jame Mišnica
pri vasi Vrbovec pri Dobrniču,
ki zaradi zamašitve z odpadki
ob večjih in dolgotrajnih nalivih
-

Gre za tehnično izredno zahtekega brezna zahteva uporabo
vrvne tehnike.
Odpadki so na dveh nivojih:
na dnu vhodnega brezna in v
notranjem breznu. Glede na
podatke iz popisa in izdelan
projekt čiščenja je v jami okoli 22
m 3 drobnih komunalnih odpadkov, 11 m 3 večjih gospodinjskih
aparatov, 11 m 3 ostankov vozil in
traktorskih gum, 6 m 3 gradbenih
odpadkov ter do 5 m 3 mrhovine
oz. živalskih odpadkov v vrečah.
Zaradi mnoštva raznovrstnih
odpadkov bodo te iz jame odstranjevali s pomočjo kamiona z dvigalno roko. Ločevanje
odpadkov v zbirne zabojnike
in odvoz bosta potekala mehanizirano na licu mesta. Koliko
bo dejansko vseh odstranjenih
odpadkov, bodo natančneje
določili ob sprejemu odpadkov
v zbirnem centru.
Ker je jama blizu ceste in
zato lažje dostopna, bodo, da bi
preprečili ponovno odlaganje
odpadkov v jamo, po sanaciji

-

zaščitili dostop do vhoda v jamo
z leseno ograjo. Že sedaj pa
domnevajo, da samo ograja ne
bo dovolj, zato razmišljajo tudi,
da bi na vrhu vhodnega brezna
zgradili prestrezno pregrado,
ki bi preprečila, da bi na novo
odložene smeti padle v globino
jame. Sicer pa bodo v bližini
jame postavili tudi tablo z osnovnimi informacijami o jami in z
opozorilom o prepovedi odlaganja smeti.
Na območju Kočevske je registriranih skupno 1.829 jam, od
katerih jih je po ocenah strokovnjakov okoli 10 odstotkov močno
onesnaženih. V letih 2016 in
2017 namerava občina Kočevje
očistiti in sanirati šest izbranih
kraških jam, v katerih je okoli
120 m 3 različnih vrst odpadkov. Hkrati s sanacijami jam pa
bodo organizirali tudi različne
dogodke, katerih namen bo ozaveščanje lokalne in širše javnosti
o vplivu odlaganja odpadkov v
kraško podzemlje na kakovost
pitne vode in možnost preživetja
zaščitenih jamskih organizmov,
še posebno človeške ribice.
M. Leskovšek-Svete

