RAZŠIRJENOST IN
ŽIVLJENJSKI PROSTOR

Na Kočevskem je znanih več
najdišč, ključne so podzemske
vode v zaledju izvira Rakitnice,
Rinže pod Stojno in Veliko Goro,
Kočevsko polje in podzemski tokovi,
usmerjeni pro� izvirom v dolini Krke
ter Kolpe.

Človeška ribica.
Foto: Marjan Cigoj

Najnovejše genetske raziskave
kažejo, da verjetno obstaja
kar devet potencialnih vrst
človeških ribic, ki so zaradi
ozke razširjenos� in ranljivos�
habitata še toliko bolj
ogrožene.

Običajno dočaka starost 70,
izjemoma pa tudi več kot 100
let. Spolno dozori v stadiju
ličinke šele po 14. letu.

V prostoru se orien�ra in išče
hrano s pomočjo voha, sluha
in notranjega ušesa, sposobna
je zazna� tudi električno polje.
Diha z zunanjimi škrgami in
prepros�mi pljuči.
Hrani se z manjšimi vodnimi
živalmi in lahko dolgo zdrži
brez hrane.

Koža je brez pigmenta. Oči
se pojavijo le pri mladičih,
pozneje zakrnijo. Na svetlobo
je občutljivo vse telo. Ču�la za
�p, voh, okus in verjetno tudi
za sluh so dobro razvita.

Človeška ribica je endemit,
ki živi le na Dinarskem krasu
(Slovenija, Italija, Hrvaška, Bosna in
Hercegovina, Črna gora).
Človeška ribica je z dolžino
20 do 30 cm največji jamski
vretenčar na svetu, povsem
prilagojen na življenje v temi.

ČLOVEŠKA RIBICA
SE PREDSTAVI

ČLOVEŠKA RIBICA
NA KOČEVSKEM

Prve najdbe iz leta 1882
izpostavljajo izvire pri Mahovniku,
Klinji vasi, Željnah in Dolgi vasi.
Po drugi svetovni vojni so biologi
opozorili na izjemne gostote
človeške ribice v jamah na južnem
obrobju Kočevskega polja: Jama v
Šahnu in Vodna jama 1 pri Klinji vasi.
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Človeška ribica je v slovenskem
merilu ranljiva vrsta, potencialno
ogrožena zaradi visokega
endemizma oziroma omejene
prostorske razširjenos�. Ocenjeno
je, da se njena populacija
zmanjšuje iz več razlogov. Ključne
grožnje predstavljajo vse vrste
onesnaževanja kraškega sveta,
še zlas� intenzivno kme�jstvo,
industrijski in komunalni odpadki
ter drugi izpus� in divja odlagališča
v vplivnem območju podzemskih
tokov. Med strupene in nevarne
snovi, ki jo še posebej ogrožajo,
prištevamo umetna gnojila,
pes�cide in težke kovine.

www.life-kocevsko.eu

Foto: Tomaž Jagar

Rezulta� genetskih raziskav
kažejo, da bi lahko populacije na
Kočevskem, Beli krajini in porečju
Krke predstavljale samostojno vrsto.

Človeška ribica (Proteus anguinus),
imenovana tudi močeril ali protej,
je svetovno znani endemit, edini
jamski vretenčar v Evropi in hkra�
najpomembnejša živa znamenitost
podzemeljskih voda Dinarskega krasa.

Projekt »Ohranjanje območij Natura 2000 Kočevsko« uvaja naravovarstvene ukrepe za
vzpostavitev trajnih ugodnih življenjskih pogojev izbranim ogroženim živalskim vrstam.
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Nekdaj številčne populacije so se ohranile le še v nekaterih neogroženih jamah.
Foto: Aleksander Vidrih

Človeška ribica je indikatorska vrsta.
Njena prisotnost potrjuje dobro
stanje podzemske vode in drugih
vrst jamskih živali.

Kočevsko je z visokimi dinarskimi grebeni Kočevskega roga, Borovške, Goteniške
in Velike gore ter kanjonom reke Kolpe eno največjih sklenjenih gozdnih območij
v Sloveniji in Srednji Evropi. Odmaknjenost, velika gozdnatost ter nizka gostota
poselitve se odražajo v visoki stopnji naravne ohranjenos� in biotske raznovrstnos�.
Neupoštevanje ekoloških zahtev vrst pri gospodarjenju z gozdovi in onesnaževanje
občutljivega kraškega podzemlja krči življenjski prostor nekaterih najbolj ogroženih
živalskih vrst, ki počasi, a vztrajno, izginjajo.

ranljivi prebivalec kočevskega podzemlja

ČLOVEŠKA RIBICA
ALI MOČERIL

OGROŽENOST ČLOVEŠKE
RIBICE NA KOČEVSKEM

Debeli nanosi črnega premogovega prahu v Jami pod Šalko vasjo.
Foto: Marko Pršina

Iztok gnojevke iz bližnje farme v Vodno jamo 1
pri Klinji vasi leta 1987.
Foto: Marko Simić
Prekomerno gnojenje pri Koprivniku.
Foto: Tina Kotnik

Tok gnojnice v Vodni jami 1
pri Klinji vasi oktobra 2016.
Foto: TV Kočevje.

STARA BREMENA

ČIŠČENJE JAM

Kočevsko polje je lokalno najbolj
ogrožen habitat človeške ribice. Razvoj
industrije in kme�jstva je zlas� po
letu 1960 prinesel številne okoljske
probleme. Najprej je bil s premogovim
prahom rudniške separacije onesnažen
jamski sistem Željnskih jam. Leta
1968 je bil zaradi dotoka gnojevke in
slabega stanja Rinže zabeležen popoln
pomor človeških ribic v Jami v Šahnu,
za populacijo v Vodni jami 1 pri Klinji
vasi pa je bil usoden iztok gnojevke
iz prašičje farme. V teh jamah je
populacija človeške ribice izginila.

V le�h 2016/17 je bilo očiščenih 7 jam,
ki so imele glede na količino in lego
potencialen vpliv na jamski habitat.
Očiščene so bile: Schaﬀeichloch pri
Koprivniku (25 m3 odpadkov), Mala
Stankova jama pri Šalki vasi (15 m3),
Mullerloch ob ces� Livold-Koprivnik
(93 m3), vodne jame pri Klinji vasi
(9 m3), Smetljiva jama nad Rožnim
studencem (35 m3) in Oneška jama (1
m3). Vhodi očiščenih jam so zavarovani
z ograjami in rešetkami, nameščene
so bile tudi table o prepovedi
odlaganja odpadkov.

DANAŠNJE STANJE

KAKO IZBOLJŠATI RAZMERE?

V okviru projekta LIFE Kočevsko je bila
leta 2016 ugotovljena slaba kakovost
podzemne vode v habitatu človeške
ribice. Jamo v Šahnu obremenjuje
prekomerno gnojenje kme�jskih
zemljišč ter verjetno tudi slabo
očiščena komunalna odpadna voda,
v jamo pri Klinji vasi pa občasno
še vedno koncentrirano priteka
gnojevka. V jamah, kjer je človeška
ribica še prisotna, so bile ugotovljene
prekomerne vrednos� nitrata, ki jo
dolgoročno ogroža.

Ogroženost človeške ribice na
Kočevskem polju je v slovenskem
merilu izstopajoča. Ključnega
pomena za njeno ugodno stanje je
čista in s kisikom bogata podzemna
voda. Človeška ribica je še posebej
občutljiva na nitrat, ki priteka v
habitat z gnojenjem in neočiščeno
komunalno odpadno vodo. Nitrat
je zaradi dolgoživos� in počasnega
razvoja človeške ribice škodljiv že v
koncentracijah pod 10 mg NO3/l, kar
je veliko manj od mejne vrednos� za
pitno vodo, ki znaša kar 50 mg NO3/l.

Poleg številnih onesnaženih jam in
nekdanjih ekoloških katastrof se
pri�sk na podzemlje danes nadaljuje
s še vedno slabim ekološkim stanjem
ponornice Rinže in onesnaževanjem
podzemne vode iz kme�jskih virov.

ONESNAŽENOST JAM
V okviru projekta LIFE Kočevsko je bil
na območju Natura 2000 Kočevsko
izveden pregled onesnaženos� 90 jam
v bližini naselij in cest. Med njimi je
bilo le 23 jam čis�h, 12 zasu�h in 59
onesnaženih. V njih je bilo popisanih
okoli 2.000 m3 odpadkov. Večji del jam
je imel manj kot 1 m3 odpadkov (36 %),
pet jam pa predstavlja lokalna sme�šča
z nad 50 m3 odpadkov. Prevladovali so
gospodinjski odpadki, v polovici jam
je bila prisotna tudi mrhovina. V 43 %
onesnaženih jam odpadki niso starejši
od enega leta, kar kaže na slabšanje
stanja, se pa zmanjšuje količina
odvrženih odpadkov.

Zmanjševanje ogroženos� podzemske
vode zahteva izboljševanje stanja
kri�čnih dejavnikov:
• komunala: priklop gospodinjstev
na čis�lne naprave in izboljšanje
delovanja čis�lnih naprav,
• kme�jstvo: prilagoditev gnojenja
kraških tal, zlas� z gnojevko, izdelava
smernic dobre kme�jske prakse,
• inšpekcija: poveča� nadzor
potencialnih onesnaževalcev in
sankcioniranje kršitev,
• lokalna skupnost: ak�vno osveščanje
javnos�.

Varstvo kraške
podtalnice ohranja
pitno vodo in
človeško ribico.

Onesnažena jama Mullerloch.
Foto: Tomaž Grdin

Čiščenje jame Mullerloch.
Foto : Tomaž Grdin

Čiščenje brezna Schaﬀeichloch.
Foto : Tomaž Grdin

Jama pri križu ob cesti na Rigelj.
Foto: Tina Kotnik

