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Onesnažene kraške jame

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

TV SLOVENIJA 1, 16.03.2016, DNEVNIK, 19.37
DEJAN LADIKA: Občini Kočevje je uspelo pridobiti dobra dva milijona evrov iz evropskih skladov za projekt varovanja
narave na območju Kočevskega. Del denarja bodo namenili za čiščenje šestih najbolj onesnaženih in za življenje na teh
območju pomembnih kraških jam, tam so nekdaj živele človeške ribice, ki pa so zaradi onesnaženosti iz jam izginile. Naša
ekipa se je z jamarji spustila v nekaj takih jam.
BARBARA RENČOF: Na območju Kočevske je več kot 1500 kraških jam in brezen, Smetljeva jama na Veliki Gori mimo
katere je speljana cesta, je zaradi svoje lege močno na udaru in povsem zasuta z nesnago. To je ena od šestih jam, ki jih
bodo očistili, v okviru programa Life Kočevsko.
VLADIMIR PREBILIČ (župan Kočevja): Ocenjujemo, da bomo odstranili nekje med 100 in 150 kubičnih metrov različnih
odpadkov, v eni je še prav posebej zadeva zahtevna, ker so notri odpadki stari celo 20 let in naj bi bili toksične narave.
RENČOF: Z jamarjem in Krasoslovcem doktorjem Mitjo Prelovškom se spustimo v zelo onesnaženo vodno jamo pri Klinji
vasi.
MITJA PRELOVŠEK (Inštitut za raziskovanje Krasa): Bolj ali manj gre za stare komunalne odpadke, ki lahko vsebuje tudi
nevarne snovi, večji problem je pa mrhovina, ki je večkrat odložena kot vrhnji sloj na odpadkih.
RENČOF: V tej jami je včasih živelo veliko število človeških ribic, a onesnaženje je naredilo svoje.
PRELOVŠEK: Danes človeških ribic v tej jami ni več.
RENČOF: Če bodo jame čiste, se bo morda vrnila tudi človeška ribica, pravijo jamarji, ki nimajo natančnih podatkov o tem
, koliko jam na Kočevskem je onesnaženih, a ni jih malo. Najbolj so na udaru jame na Kočevskem polju in v bližini cest.

