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POVZETEK
Poleg biološke inventarizacije so meritve fizikalno-kemičnih parametrov vode ključen podatek o
kakovosti podzemne vode ter s tem habitata človeške ribice (Proteus anguinus). Da bi ocenili vzroke
pojavljanja in izginjanja človeške ribice na sedanjih in preteklih habitatih in ugotovili možnosti za njeno
vračanje v nekdaj izredno onesnažen habitat je bila v projektu Life+ Kočevsko poleg biološke
inventarizacije izvedena tudi osnovna analiza kakovosti podzemne vode na nekatere parametre. Nekaj
parametrov je bilo izbrano tudi za grobo določitev napajalnega zaledja ter virov onesnaževanja. Tako
so se na terenu merili temperatura vode (T), specifična elektroprevodnost (SEP), pH in nasičenost s
kisikom, v laboratoriju pa alkalnost, koncentracije kalcija, magnezija, nitratov, sulfatov, kloridov in ofosfatov. S pomočjo računalniškega programa PHREEQC so bile izračunane ravnotežne koncentracije
CO2 v času vzorčevanja in pred izhajanjem CO2 iz vode. Vzorci so bili odvzeti štirikrat (v
spomladanskem, poletnem, jesenskem in zimskem času) s čemer smo dobili vpogled v letno dinamiko,
na katero vpliva količina padavin (pretok), temperature (vsebnost O2, evapotranspiracija) in nekaterimi
človeškimi dejavnostmi (npr. intenzivnostjo kmetijstva). Za zvezno spremljanje T, SEP in vodostaja smo
na dveh mestih uporabili CTD registratorja.
Rezultati kažejo različno napajanje jama (prenikla voda in površinski tokovi), naravna ozadja (predvsem
z vidika magnezija in sulfatov) in obremenjenost. Parametri se spreminjajo tudi časovno, pri čemer
smo v času spiranja poleti zabeležili generalno slabšo kakovost vode. Le eno izmed več kot desetih
vzorčevanih mest odraža zgolj naravno ozadje – povsod drugod je zaznati antropogen vpliv.

ABSTRACT
Beside biological inventory, physical and chemical characteristics of water provide key information to
define quality of underground water as a habitat of human fish/olm (Proteus anguinus). This is also
one of the purposes of Life+ project Kočevsko where reasons for past and present-day extent of
human fish’s habitat related to water quality as well as present-day conditions for rehabilitation are
discussed. List of physical and chemical parameters is extended also with goal to basically define
catchment areas as well as sources of pollution. On the field, temperature of water, specific electrical
conductivity (SEC), pH, saturation oxygen saturation index were taken into account while alkalinity,
concentrations of calcium, magnesium, nitrates, sulphates, chlorides and o-phosphates were defined
in analytical chemical laboratory. PHREEQC computer software was used to calculate equilibrium
concentration of CO2 during sampling and before CO2 outgassing. Up to now, four sampling campaigns
have been finished (spring, summer, autumn and winter time) to get insight into seasonal dynamics
influenced by precipitation (discharge), temperature (concentration of O2, evapotranspiration) and
some human activities (agricultural activities). To get insight into temporal variation of water
temperature, level and SEC, two CTD Divers (Schlumberger Water Services) were used in two caves.
After two sampling campaigns, results show different source of water (percolation and allogenic
water), natural background concentrations (especially Mg2+ and SO42-) and degree of pollution. Physical
and chemical parameters vary in time, especially close to the water divide, while regional springs are
more balanced. The most polluted waters were detected during summer. Only one underground
sampling point is not considered to be subject of anthropogenic impact, while all other (more than
ten) reflect impacts of human activities on the surface.
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1. UVOD
Življenjski prostor človeške ribice (Proteus anguinus) so podzemne vode, o katerih pa zaradi težkega in
zelo omejenega dostopa ter pogosto neizogibne uporabe potapljaških tehnik vemo zelo malo.
Razmeroma redek primer dostopa do podzemnih vod so kraški izviri, ponori, estavele in vodne jame,
kjer preko vhodnih suhih rovov pridemo do podzemnih vodnih tokov. S tem imamo možnost
neposredno opazovati tako človeške ribice kot tudi njihov življenjski prostor (habitat).
Zaradi uporabe vode, še bolj pa zaradi njenega fizikalno-kemijskega in mikrobiološkega
obremenjevanja, je habitat proteusa vseskozi antropogeno obremenjen strani kmetijstva (sprememba
rabe tal, gnojenje, uporaba pesticidov), industrije (odpadne vode, črpanje podtalnice) in poselitve
(komunalne vode, odpadki). Pritiski so na krasu običajno koncentrirani na in v bližnji okolici
poselitvenih jeder, ki so običajno kraška polja ali podolja z večjimi ravnimi površinami za kmetijstvo in
poselitev, medtem ko vmesna hribovja tradicionalno ostajajo neposeljena in pod manjšim pritiskom.
Značilen primer je Kočevsko polje, ki je tudi predmet te študije.
Kočevsko polje omogoča z razmeroma plitvo gladino podtalnice dober dostop do podzemnih voda ter
ugotavljanje stanja habitata človeške ribice. Predvsem njegovo vzhodno obrobje je v preteklosti
doživelo izjemen antropogen pritisk, ki je pripeljal do izginotja celotnih populacij človeških ribic v
nekaterih jamah (Vodna jama 1 pri Klinji vasi, Jama v Šahnu) ter morda v veliki meri vzdolž
podzemnega toka proti izviru Bilpe, Radeščice (in Obrha). Z relativno gosto mrežo dostopov do
podzemnih tokov in interakcije s človekom smo se v projektu Life+ Kočevsko poleg biološke
inventarizacije vodnih jam ter popisa onesnaženosti jam lotili tudi ocene kvalitete vode oz. habitata
človeške ribice na vzhodnem in jugovzhodnem obrobju Kočevskega polja in pomembnejšim izvirom na
njegovem širšem obrobju.
Končan je prvi sklop meritev v obdobju 2015/2016, ponovitev pa je predvidena po izvedbi konkretnih
akcij izboljšanja habitata v obdobju 2017/2018. Čeprav bi s pogostejšim vzorčevanjem, vzorčevanjem
na več mestih in analizo vod na več parametrov dobili boljše rezultate, obstoječi kažejo osnovne
poteze naravnega ozadja in antropogenih vplivov.
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2. PREDMET, NAMEN IN CILJI ŠTUDIJE
Predmet študije je kvaliteta podzemne vode, in sicer na obrobju Kočevskega polja ter izvirih, kamor se
vode s Kočevskega polja stekajo.
Namen študije je opredelitev kvalitete podzemne vode oz. primernosti podzemnih voda kot habitat
človeške ribice na vzhodnem in jugovzhodnem obrobju Kočevskega polja s pomembnejšimi izviri na
njegovem širšem obrobju.
Cilje lahko združimo v naslednje sklope:
•
•
•
•
•

določitev fizikalno-kemijskega stanja podzemnih voda,
ocena primernosti fizikalno-kemijske kvalitete vode kot habitata človeške ribice oz. kritičnih
parametrov, ki preprečujejo/omejujejo življenje ali širjenje človeške ribice po podzemlju,
določitev vodozbirnih območij oz. smeri, iz katerih priteka voda do vzorčevanih mest,
določitev naravnega ozadja in stopnje človekovega vpliva,
določitev vira onesnaževanja.

Vsi cilji se dosegajo z objektivnimi meritvami fizikalnih in kemijskih parametrov na terenu in v
laboratoriju ter z izračuni parametrov s pomočjo računalniških programov. Pri interpretaciji si
pomagamo z rezultati predhodnih javno dostopnih študij in neobjavljenih študij, ki so jih izvedli
sodelavci Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU, ter na podlagi dostopne literature. Rezultate
fizikalno-kemijskih meritev smo deloma vzporejali z biološkimi indikatorji – najpogosteje z opažanjem
človeške ribice, ki je najboljši pokazatelj srednjeročnega stanja podzemnih voda.
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3. OSNOVNA HIDRO(GEO)LOŠKA IN SPELEOLOŠKA TEORIJA
Za celostno razumevanje okolja meritev, izbora merilnih mest in interpretacije je neizogibno celostno
razumevanje podzemlja, podzemnih vodnih tokov in povezav s površjem, s čemer se primarno ukvarja
del hidrogeologije in del speleologije.
Površje (zunanji odprt prostor) in kraško podzemlje (kraški masiv) se zdita navidezno ločena, kot tudi
površinski in podzemni vodni tokovi. Dejansko obstajajo med njima povezave, ki pa so različno močne.
Površje in podzemlje sta na široko povezana z veliki jamskimi vhodi, precej slabše pa skozi množico
razpok, ki še zdaleč ni prehodna za človeka. Površinski in podzemni vodni tokovi so na široko povezani
preko ponorov in izvirov, precej manj očitno pa zopet preko množice razpok na površini, skozi katere v
podzemlje mezi voda.
Kaj je dejansko kraško podzemlje in kaj so jame? Podzemlje je gmota kamnine, ki je prepredena z
množico geoloških nezveznosti (lezik in razpok). Razpoke so zaradi tektonskih premikov in raztapljanja
ponekod razširjene. Večje razširitve v podzemlju, ki so prehodne za človeka, imenujemo jame, so pa
slednje v podzemlju zelo redke v primerjavi z geološkimi nezveznostmi. Dostopnost podzemlja za
človeka poleg slabo razširjenih geoloških nezveznosti zmanjšujejo lokalne zožitve, podori (ki so zelo
pogosti zlasti blizu površja), velikokrat pa tudi voda (sifoni).
Hidrološka (vodna) podoba podzemlja je bistveno bolj zapletena kot površinska. Pri prenikanju padavin
skozi površje se vodni tokovi velikokrat združujejo in razdružujejo (razdruževanje vodnih tokov na
površju je relativno redko). Združevanje in razdruževanje je značilno tudi za del vodonosnika, ki je
stalno zalit z vodo, t.i. freatično cono. V tem delu vodonosnika so vodna telesa velikokrat povezana
preko sifonov (tlačnih vodov), česar na površju ne poznamo. Smer toka vode skozi sifon določa razlika
pritiskov na obeh straneh. Velikokrat sifoni potekajo v mnogo več kot le dve smeri in se vejijo. Ožine
predstavljajo ovire za vodni tok in zaradi njih prihaja do višinskih razlik med gladinami znotraj istega
vodonosnika. Do znatnih razlik in tudi sprememb smeri toka (smeri dotoka) prihaja ob spremembah
vodostaja (padavinah), ko različni deli vodonosnika na vtoke vode reagirajo drugače. Hidrogeološke
razmere v podzemlju so tako heterogene, da jih je v drobnem izredno težko opredeliti. Na robu
kraškega masiva lahko prihaja vpliv točkovno preko površinskih tokov, to je ponikalnic.
Vodne jame so jame, kjer lahko v podzemlju pridemo do večjih vodnih tokov (običajno nekaj dL/s).
Vodni tok je lahko občasen ali stalen. Skozi jamo lahko voda teče ali pa navidezno le stoji (niha; tako
imenovana vodokazna brezna). V daljših vodnih jamah pogosto naletimo na dotoke, ki so lahko
bistveno drugačni od vodilnega vodnega toka. Zaradi različne geneze (nastanka, razvoja) vode, so si
vode v podzemlju različne med seboj, mešanje jo homogenizira, raztekanje pa vodi v različnost. V
vodnih jamah, ki so relativno daleč od ponikalnic, je velika loterija, kakšno vodo dejansko opazujemo.
Bočni vpliv vodnega telesa na vodo, ki teče skozi jamo, zakasnitve zaradi različnosti vodnosnikov in
stopnja združevanja vodnih tokov v veliki meri vplivajo na vrsto vode, ki trenutno teče skozi jamo in jo
opazujemo.
Razmišljanje, da en jamski vhod predstavlja dostop do enega vodnega toka, je torej v temelju povsem
napačno, saj imamo skozi en jamski vhod pogosto dostop do več vodnih tokov, skozi več jamskih vodov
7
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pa lahko dostop le do enega (taistega) vodnega toka. Poleg tega se vrsta vode skozi vodno jamo v času
spreminja. Ker so vodne jame le zelo omejeni dostopi do podzemnih tokov, je v ospredje bistveno bolje
postaviti regionalno ali lokalno smer pretakanja vode, ki kaže na okvir geneze (nastanka) vode in
kakšno vodo lahko v vodni jami pričakujemo. Kočevsko polje je v tem pogledu relativno enostavno, saj
(1) iz središčne lege odtekajo vode radialno površinsko praktično v vse smeri, (2) se na zahodu severno
od Kočevja vode sprva združujejo, pod Kočevjem pa raztekajo preko Rinže, (3) vseskozi pa lahko
pričakujemo vodo, ki vteka v kraški masiv razpršeno preko kraškega površja (t.i. prenikla voda) in se
združuje v manjše vodne tokove.

4. METODOLOGIJA
4.1. OBMOČJE, IZBOR JAM IN IZVIROV, GEOREFERENCIRANJE
Grobo območje študije je območje Natura 2000 Kočevsko (SPA SI5000013, pSCI SI3000263), ožje pa
njegov najbolj obremenjeni vzhodni in južni del, od koder voda podzemno odteka proti Krki in Kolpi.
Vse vodne jame, ki so predmet študije, ležijo na Kočevskem polju oz. njegovem obrobju. Tu je
podtalnica relativno blizu površja (do nekaj deset metrov), zato je dostop in število jam, ki sežejo dno
nje, zelo ugoden. Od vodnih jam Kočevskega polja do Krke oz. Kolpe, kljub globini nekaterih preko
200 m (npr. Štirnica-205 m) ni tako globokih jam, ki bi prišle do vodnega toka.
Število vzorčnih mest je opredeljeno s Tehničnimi specifikacijami razpisne dokumentacije (10), pri
čemer je 6 vzorčnih mest identičnih s 6 lokacijami inventarizacij jamske favne (Vodna jama 1 pri Klinji
vasi, Željnske jame, Velika Stankova jama, Mala Stankova jama, Vodna jama pri Cvišlerjih, Jama v
Šahnu; Karta 1). Da bi s kemijskim in biološkim delom na istih lokacijah omogočili medsebojno
primerjavo, so bila ta mesta opredeljena kot stalna. Dve dodatni stalni vzorčni mesti predstavljata
2 najpomembnejša regionalna izvira (Bilpa in Radeščica), kjer se lokalni vplivi združujejo. Preostanek
(2 mesti) smo tekom leta spreminjali na podlagi odprtih vprašanj oz. pomembnosti za interpretacijo ter
glede na najdbe lokalitet proteusa v Remihovem mlinu in Veliki Stankovi jami tekom 2. oz.
1. vzorčevanja, nekajkrat pa smo z istim namenom zajeli še dodatne vzorce.
Na terenu smo uspeli najti in identificirati vse vodne jame Kočevskega polja. Vsem smo na novo določili
koordinate vhoda s prenosno GPS postajo. Lega tistih, ki so obravnavane v študiji, so prikazane na
karti 1. Največje napake v koordinatah vhodov so bile ugotovljene pri Mali (650 m) in Veliki Stankovi
jami (570 m), nad 100 m pa še pri Vodni jami 2 pri Klinji vasi (160 m) in Jami v Šahnu (100 m). Tlorise
vseh večjih vodnih jam smo georeferencirali in jih tako postavili na ustrezno kartografsko podlago s
pomočjo GIS. Nadmorske višine vhodov so bile določene na podlagi LIDAR-ja, ki je omogočil še nekoliko
boljšo opredelitev koordinat vhoda v primerjavi z GPS-om.
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Karta 1: Lokacija vodnih jam, ki so predmet analize kvalitete vode v okviru projekta Life+ Kočevsko.

4.2. VZORČENJE IN FIZIKALNO-KEMIJSKE ANALIZE
Obseg parametrov je bil določen naveden v Tehničnih specifikacijah razpisne dokumentacije. Seznam
parametrov je kompromis med potrebo po čim večjem številu parametrov, ki ustrezneje kažejo stanje
na terenu, in stroškom.
Parametri, ki so podvrženi spremembam pri transportu od terena do laboratorija, so bili izmerjeni na
terenu. Mednje spadajo:
•

temperatura vode (Tvode; izražena v °C),

•

pH,

•

specifična elektroprevodnost (SEP; izražena v µS/cm),

•

nasičenost s kisikom in koncentracija kisika (O2; izražena v % in mg/L).

Opisno smo spremljali tudi vodostaj. Za določevanje ostalih parametrov se je na terenu izvedlo
vzorčevanje v 500 mL PE plastenke. Do laboratorija so bili vzorci hranjeni v hladilni torbi z
zamrzovalnimi vložki oz. v hladilniku pri temperaturi med 1 in 10 °C. V analitskem kemičnem
laboratoriju se je po standardno uveljavljenih metodah (Standard Methods for the Examination of
Water and Wastewater) določevalo naslednje parametre:
•

alkalnost (izražena kot mmol HCO3-/L),

•

koncentracija Ca2+ (izražena kot mmol Ca2+/L),

•

koncentracija Mg2+ (izražena kot mmol Mg2+/L),
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•

koncentracija nitratov (NO3-; izražena kot mg NO3-/L),

•

koncentracija sulfatov (SO42-; izražena kot mg SO42-/L),

•

koncentracija kloridov (Cl-; izražena kot mg Cl-/L) in

•

koncentracija o-fosfatov (PO43-; izražena kot mg PO43-/L).

Iz navedenih parametrov se je s pomočjo računalniškega programa PHREEQC izračunavalo naslednje
parametre:
•

napako kemijske analize z razmerjem vsote kationov in anionov (el. bal. error),

•

agresivnost vode na kalcit (SICal),

•

ravnotežna koncentracija CO2 v vodi (CO2 (eq); izražena v ppm),

•

ravnotežna koncentracija CO2 v vodi pred izhajanjem CO2 iz vode (CO2 (eq; če je SICal=0) ; izražena v
ppm).

Navedene parametre se je uporabljalo za določitev vodozbirnega območja in stopnje obremenjenosti
(kvalitete vode) oz. stopnji obremenjenosti okolja kot habitata človeške ribice po tabeli 1. Občasno
smo opravljali hitre terenske meritve Tvode, pH, SEP in O2, včasih pa tudi alkalnosti, koncentracije Ca2+ in
Mg2+, ki v Prilogah niso zajete, so pa prikazane v posameznih poglavjih po jamah.
Tabela 1: Uporabnost parametrov za opredelitev vodozbirnega območja in stopnje obremenjenosti (kvalitete
vode) oz. primernosti habitata za človeško ribico.

Parameter

Vodozbirno območje

Stopnja obremenjenosti

Tvode

√

pH

√

SEP

(√)

(√)

O2

√

√

√

(√)

alkalnost
2+

Ca

2+

Mg

Primernost habitata

√

√
√

NO3-

√

√

-

Cl

√

√

PO43-

√

√

SO42-

√

SICal

√

SIDol

√

CO2 (eq)

√

(CO2 (eq SICal=0)

√

(√)
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Na večini merilnih mest smo ocenili še pretok, ki nam je preko specifičnega odtoka nakazal na okvirno
velikost vodozbirnega zaledja. Za Kočevsko polje smo za srednji specifični odtok uporabili podatek za
obdobje 1961-1990, to je 25-32 l/s km2 (Kolbezen in Pristov, 1998 po Bat et al., 2003, 29). Podatek nam
pove, da lahko ob povprečnem vodostaju s kvadratnega kilometra pričakujemo odtok 25-32 L/s; odtok
1 L/s torej lahko pričakujemo 0,04-0,03 km2 velikega območja. Leto 2015 je bilo z vidika dejavnikov, ki
vplivajo na specifični odtok, zelo posebno; v letu 2015 je padlo 1.175 mm padavin, kar je za dobrih
20 % manj od povprečja 1961-1990 (1.523 mm), povprečna letna temperatura je bila za isto obdobje
1,2 °C višja, primanjkljaj padavin je bil generalno porazdeljen preko celega leta, izrazite hidrološke suše
pa ni bilo. Zato pričakujemo, da je bil povprečni specifični odtok lahko tudi za nekaj deset odstotkov
nižji.
Ker smo z vzorčevanjem dobili le vpogled v trenutno kvaliteto vode, smo na dveh mestih (Jama v
Šahnu in Vodna jama 1 pri Klinji vasi) zvezne meritve Tvode, vodostaja in SEP sočasno na 15 minut
opravljali s CTD registratorjem (Schlumberger Water Services; merilno območje do 10 oz. 50 m), ki se
bo v prihodnje prestavljal med vzorčevalnimi mesti.

4.2.1.
Naravno ozadje merjenih kemičnih parametrov in mejne
koncentracije
Naravno ozadje merjenih kemičnih parametrov ocenjujemo na podlagi objavljenih meritev na
antropogeno neobremenjenih oz. manj obremenjenih vodah – po možnosti na širšem območju Nature
2000 Kočevsko. Za referenčno vrednost vsebnosti kloridov, nitratov, o-fosfatov in sulfatov privzemamo
tudi rezultate z antropogeno predvidoma zelo malo obremenjenega izvira Rožni studenec, ki smo ga
tekom projekta vzorčili 1. decembra 2015 in 26. januarja 2016 (Tabela 2). Ostali fizikalno-kemični
parametri so bistveno bolj heterogeni in znatno bolj lokacijo pogojeni že brez vpliva človeka, zato nam
pojem »naravno ozadje« ne pove nič bistvenega. Nasičenost s kisikom privzemamo kot informativno
vrednost.
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Tabela 2: Rezultati fizikalno-kemijskih analiz na izviru Rožnega studenca pri Mahovniku (Kočevje).

Datum vzorčevanja 12.5.2014 19.8.2014 1.4.2015 2.7.2015 17.8.2015 1.12.2015 26.1.2016
T [°C]
8,5
8,6
8,5
8,7
8,8
8,3
8,5
SEP [µS/cm]
330
357
307
324
337
374
307
pH
7,191
7,4
7,764
7,628
7,569
7,529
7,640
O2 [%]
/
92,4
96,1
88,9
82,9
90,7
89,0
O2 [mg/L]
/
10,21
10,61
9,71
9,07
10,15
9,97
Alkalnost [mmol/L]
3,35
3,78
3,29
3,63
3,61
4,28
3,42
2+
Ca [mmol/L]
1,50
1,84
1,49
1,63
1,63
1,96
1,51
2+
Mg [mmol/L]
0,21
0,10
0,15
0,14
0,14
0,12
0,19
NO3 [mg/L]
/
/
/
/
/
2,78
3,18
SO42- [mg/L]

/

/

/

/

2,99

3,22

[mg/L]
/
/
Cl [mg/L]
/
/
El. bal. error [%]
1,10
1,30
Ca/Mg
7,1
18,6
SICal
-0,38
-0,04
10.471
7.244
pCO2 (eq)
pCO2 (eq; če je SICal=0)
10.471
7.244
motnje pri determinaciji koncentracije

/

/

/

0,04

0,02

/
-0,15
9,9
0,18
2754
4.169

/
-1,28
11,6
0,12
4.169
5.495

/
-0,99
11,6
0,06
4.677
5.495

1,10
-1,45
16,3
0,15
6.026
8.710

1,10
-0,30
7,9
0,07
3.802
4.467

PO43-

/

Večina v naravi prisotnih kloridov je dobro topnih v vodi, zato se iz porečja hitro izpirajo. Naravni vir
kloridov v slovenskih razmerah so padavine (okoli 1,1 mg/L izmerjenih v Postojni (Kogovšek in Kranjc,
1988)), nekaj jih je lahko sestavni del apnencev. Premogonosne plasti v osredju Kočevskega polja ne
morejo biti bistvene nosilke klorida, saj je sedimentacija potekala v sladkovodnem okolju. Vrednosti na
antropogeno manj obremenjenih izvirih ob Kolpi in Krki kažejo na koncentracije do 1 mg/L, kar z
vrednostmi okoli 1,1 mg/L potrjujejo tudi rezultati vzorčevanja Rožnega studenca (Tabela 2). Naravno
ozadje koncentracije kloridov za Kočevsko polje postavljamo ob upoštevanju tolerance na 2 mg/L.
Antropogen vir kloridov predstavljajo soljenje cest, komunalne odpadne vode (mehčanje vode, urin),
živinoreja (gnojevka), manj pa neposredno poljedelstvo (uporaba kalijevega klorida kot nosilca kalija, ki
pa se v kmetijstvu uporablja večinoma za cvetenje in plojenje, klorid pa je v višjih koncentracijah za
nekatere rastline celo škodljiv). Povprečne koncentracije kloridov za različne aktivnosti v okolju
podajajo Kelly et al. (2012, 7), ki jih na Kočevskem polju lahko uporabimo za okvirno primerjavo:
•
•
•
•

odtok s cest (1.572-8.930 mg/L; zaradi razredčevanja običajno manjše, zelo variira),
živalska gnojnica (847 mg/L),
odpadne komunalne vode (145 mg/L),
poljedelske površine gnojene z mineralnimi gnojili (17,5 mg/L).

V Pravilniku o pitni vodi (Ur.l. RS, št. 19/04 in 35/04) so kloridi zaradi relativne nestrupenosti uvrščeni
med indikatorske parametre z mejno koncentracijo 250 mg/L, saj s koncentracijo nad naravno ozadje
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indicirajo veliko verjetnost pojavljanja drugih onesnaževal. Bolj problematični (zdravstveno in
organoleptično) so namreč kationi, ki se vežejo s kloridom (npr. Na+) in dajejo vodi tudi okus slanosti.
Naravno prisoten nitrat v vodi je predvsem posledica razgradnje organske snovi, del pa ga pride tudi iz
atmosfere (posredno preko fiksacije N2 v prsti ali preko neposrednega raztapljanja nitratnega aniona v
padavinah-povprečno 2,1 mg/L izmerjenih v Postojni (Kogovšek in Kranjc, 1988)) vanjo pa so primarno
fiksirani iz atmosfere. V vodi je izjemno topen, zato ga padavine iz tal hitro izpirajo.
V antropogeno obremenjenih vodah izhaja nitrat iz razgradnje organske snovi (komunalna voda) in
pretiranega/neustreznega gnojenja (mineralna in organska gnojila), pri čemer pride do formiranja
nitratov iz amonijevega iona preko nitritov (nitrifikacija), slednji pa se ne uspejo fiksirati v organsko
snov ali iziti v zrak preko denitrifikacije kot inerten N2.
Po Pravilniku o pitni vodi (Ur.l. RS, št. 19/04 s spremembami) znaša mejna koncentracija za nitrate
50 mg/L, ki pa je po mnenju nekaterih previsoka in bi bila predhodno določena 25 mg/L zdravstveno
ustreznejša. Na podlagi meritev manj antropogenih izvirov ob Kolpi in Krki (Habič et al., 1990) so
naravno prisotne koncentracije med 0,5 in 1 mg/L. Glede na naše vzorčevanje Rožnega studenca
dopuščamo še nekoliko višje vrednosti predvidoma naravnega ozadja (3,18 mg/L; 26. 1. 2016).
Naravno ozadje koncentracije nitrata za Kočevsko polje postavljamo ob upoštevanju tolerance na
4 mg/L.
Po nekaterih študijah (npr. Štangelj in Ivanovič, 2013) naj bi bile dvoživke, med katere spada človeška
ribica, občutljive že na 10 mg NO3-/L. Nitrati v obliki natrijevega nitrata, ki se za gnojenje uporablja v
kmetijstvu, naj bi bili škodljivi predvsem za larvalne stadije (ličinke) in neotenične oblike, kot je
človeška ribica, ki so trajno v vodnem okolju (Štangelj in Ivanovič, 2013).
Ortofosfati (o-fosfati) so v naravi najbolj razširjena oblika fosforja. V naravi izhajajo predvsem iz
razgradnje organske snovi, zato jih je največ v prsti in sedimentih, atmosfera pa predstavlja izredno
majhen del globalnega kroženja, saj fosforjeve spojine redko obstajajo v plinasti obliki (kljub majhni
mobilnosti preko atmosfere so v Postojni izmerjene koncentracije v padavinah znašale 0,01-0,07 mg/L
(Kogovšek in Kranjc, 1988)). Globalno kroženje fosforja je eno izmed najpočasnejših biogeokemijskih
ciklov na Zemlji.
Deloma se lahko vežejo na mineralne delce v prsti (gline, železovi in aluminijevi oksidi, kalcit), kar
skupaj z netopnimi oblikami fosforja predstavlja glavni kopenski naravni vir fosforja. Tako pri stiku z
raztopljenima Ca2+ in Mg2+, ki sta glavna kationa v kraških vodah, nastajajo drobci netopnih o-fosfatnih
in polifosfatnih soli in hidroksidov, katerih usedanje je počasno, a ob višjem vodostaju postanejo
mobilni. Vezava je zelo hitra (okvir cca. 15 minut), a je hkrati zelo odvisna od pH (Karageorgiou et al.,
2007), kjer lahko že sprememba pH za 1 vpliva na več kot 30 % razlike, in prisotnosti drugih ionov, npr.
sulfatnega (Liu, 2012). V kislem okolju se vezani sulfati deloma raztopijo.
V naravi je o-fosfatov razmeroma malo, se hitro fiksirajo v biomaso, zato so najpogosteje najbolj
omejujoč dejavnik rasti pri rastlinah, lahko pa tudi za kemoautotrofe organizme, ki ravno tako
potrebujejo fosfate za energijske ATP molekule, celične ovojnice in DNK. Njihov vpliv na okolje je
posredno povezan z veliko produkcijo vodne biomase, ki pri razgradnji iz vode jemlje kisik in lahko
ustvarja celo anoksične pogoje (evtrofikacija). Neposredno so fosfati toksični ob zelo visokih
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koncentracijah, ko zaradi tendence po vezavi z zemeljskim in mikroelementi v telesu preprečujejo
njihovo razpoložljivost in s tem vezavo. Pravilnik o pitni vodi (Ur.l. RS, št. 19/04 s spremembami) ne
določa mejnih vrednosti za celokupni fosfor, celokupne fosfate ali o-fosfate; posredne mejne okoljsko
škodljive koncentracije so v ZDA določene na 0,025 (jezera) oz. 0,1 mg/L (reke). Pri višjih
koncentracijah se v vodi že lahko pojavlja znaten razrast alg.
Antropogeno povišane koncentracije so predvsem posledica gnojenja (mineralni fosfor in organsko
vezani fosfor) in komunalne vode (organske snovi-izločki in ostanki hrane, uporaba detergentov
(polifosfati (najpogosteje natrijev tripolifosfat, kateri se uporablja za mehčanje vode), ki počasi s
hidrolizo razpadajo v o-fosfate). Polifosfati predstavljajo verige o-fosfatov, v katere počasi (v
laboratorijskih pogojih do konca v 15 (pirofosfat) oz. 90 dnevih (tripolifosfat); Torres Dorante et al.,
2005) s hidrolizo razpadajo v o-fosfate, katerih koncentracijo smo zajeli z našo analitsko metodo.
Kmetijstvo naj bi na evropski ravni porabilo 1,5 mio ton fosfatov (orto- in polifosfatov!), sinteza
detergentov pa 0,11 mio ton (večinoma le kot polifosfat); kljub temu so bili po oceni v 80- in 90-ih letih
detergenti odgovorni za do 50 % fosfatov v vodah (http://www.gore-ljudje.net/informacije/102468/),
saj se v nasprotju s kmetijstvom ne vežejo v tla, ampak ostajajo v vodi ali pa se vežejo v rastline
(problem evtrofikacije). Od sredine leta 2013 je uporaba fosfatov z evropsko uredbo (št. 259/2012 z
dne 14. marca 2012) močno omejena v detergentih za pranje perila, konec 2016 pa bo znatno omejena
tudi v detergentih za pomivanje posode, s čemer se vnos fosfatov v zadnjih letih preko komunalnih
odpadnih voda močno znižuje, vzporedno pa tako narašča delež obremenjevanja s strani kmetijstva.
Z našo analitično metodo (SM 4500-P D) smo zajeli v vodi raztopljene in anorgansko vezane
(suspendirane) o-fosfate (torej fosfor, ki je neposredno dostopen kot hranilo), ne pa polifosfatov in
organsko vezanih fosfatov. Na tak način analizirane naravno prisotne koncentracije so se na izvirih ob
Krki in Kolpi izkazale nižje od meje določljivosti po naši analitski metodi (<0,01 mg/L; Habič et al., 1990)
ali pa do 0,1 mg/L, kar potrjujejo tudi naše meritve na Rožnem studencu (0,02-0,04 mg/L; Tabela 2).
Naravno ozadje koncentracije o-fosfatov za Kočevsko polje postavljamo ob upoštevanju tolerance na
konservativnih 0,1 mg/L.
Glavna rezervoarja žvepla (sulfatov in sulfidov) so oceani in sedimentne kamnine (premog, nafta,
zemeljski plin, evaporiti-sadra). V vodni cikel vstopajo žveplove spojine iz oceanov preko atmosfere, iz
sedimentnih kamnin pa z njihovo erozijo. Na zraku se ob prisotnosti vode sulfidi hitro pretvorijo
(oksidirajo) v sulfate. V slovenskem prostoru so naravno prisotne koncentracije sulfatov v vodah nizke.
Antropogeno povišane koncentracije v vodah izhajajo iz komunalnih voda, kjer se organska snov
mineralizira v procesu razgradnje in oksidira ter kjer se aluminijev ali železov sulfat uporabljata kot
koagulanta v pripravi pitne vode, in kurjenja fosilnih goriv. Zadnje naj bi glede na izotopsko sestavo
predstavljajo zelo majhen delež (Vokal-Nemec et al., 2006).
Kočevsko polje je v slovenskem prostoru dokaj specifično z vidika sulfatov, saj predstavljajo glavni vir
žvepla (sulfid) premogovne plasti, ki se ob stiku z zrakom (kisikom) in talno vodo pretvarja v sulfat in se
zaradi razmeroma hitre reakcije (zdrobljenost kamnine na jalovišču) v precejšnji količini spirajo zlasti iz
odlagališč rudniške jalovine. Koncentracija v Vodni jami 1 pri Klinji vasi dosega vrednost 242 mg/L
(desetina vrednosti v morski vodi), mikrolokalno je lahko po oceni še znatno višja. V vodah s povirjem
izven območja premogovne kadunje oz. jalovišč so naravne koncentracije znatno nižje – 3,22 mg/L

14

Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, Kvaliteta podzemnih voda v izbranih vodnih jamah Kočevskega polja

(26. januar 2016) v primeru Rožnega studenca – in odražajo dotok preko atmosfere in razgradnjo
organske snovi. Glede na izvir Krupe in Crkavnika/Srkavnika (Loška vas) znaša naravno ozadje okoli 34 mg/L, v Kolpi pa so bile ugotovljene za enkrat višje koncentracije (7 mg/L; Habič et al., 1990).
V Pravilniku o pitni vodi (Ur.l. RS, št. 19/04 in 35/04) so sulfati zaradi relativne nestrupenosti uvrščeni
med indikatorske parametre z mejno koncentracijo 250 mg/L. Pri višjih koncentracijah so zaznavne
njegove organoleptične lastnosti, prebavne težave pa lahko povzročijo koncentracije nad 500 mg/L
(http://www.kraski-vodovod.si/, 31. 8. 2015).
Vsebnost kisika v vodi (O2) se izraža v koncentraciji (mg/L) ali parcialnem tlaku (mbar, hPa), v
odvisnosti od maksimalne koncentracije, ki se lahko ob dani temperaturi raztopi v vodi, pa kot
nasičenost (%). Zaradi vpliva temperature vode na koncentracijo kisika v vodi običajno podajamo
vrednosti kot nasičenost v odstotkih. Kisik je glavni plin, ki se porablja pri razgradnji organske snovi,
zato nizke vrednosti običajno pomenijo višjo organsko onesnaženje. Zaradi naravne razgradnje
organskih snovi in dihanja korenin v prsti je nasičenost že na izvirih, katerih kraško zaledje ni
prezračeno in pod vplivom majhnega strmca, običajno pod 100 %. Na izviru Rožnega studenca je bila
tako 17. 8. 2015 vrednosti 82,9 %, večinoma pa se giblje okoli 90 %. Z upadanjem koncentracije kisika v
vodi se zaradi razgradnje organskih snovi premo sorazmerno viša koncentracija CO2 v vodi (pri porabi
1 mg O2/L (okoli 10 % pri 10 °C) se sprosti okoli 1,4 ppm CO2), a se to zaradi skoraj 40-krat višje
topnosti CO2 v vodi (običajno nekaj 1.000 ppm) v primerjavi s kisikom (okoli 1-15 ppm) pri povišanih
koncentracijah CO2 praktično nič ne pozna, nasprotno pa izdatno pri kisiku pa zaradi njegove slabe
topnosti. Upadanje koncentracije kisika v vodi v osredju območja Kočevskega polja (predvsem odtok z
jalovine) je lahko posledica za slovenske razmere zelo specifičnega procesa, to je biokemijske
oksidacije sulfita v sulfate (S2- → SO42-), ki lahko nima nič z razgradnjo organske snovi (npr. organskim
onesnaženjem vode). Pri oksidaciji sulfita (S2-) v sulfat (S(VI)O42-) se za vsak atom sulfidnega žvepla
porabijo skoraj štirje atomi kisika (O2); to je izjemno veliko, saj se pri ugotovljenih koncentracijah
242 mg SO42- (=80 ppm S) v Vodni jami pri Klinji vasi za oksidacijo sulfida porabi okoli 280 ppm O2 (=280
mg O2/L), kar je skoraj 25-krat več kot ga je v 100 % nasičeni vodi pri tedaj izmerjeni temperaturi
(7,9 °C)! Intenzivno zračene vode, ki običajno padajo preko jezov in kaskad, imajo lahko začasno
nasičenost s kisikom tudi nad 100 % - običajno do 105 %.
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4.3. TERMINI VZORČENJA IN FIZIKALNO-KEMIJSKIH ANALIZ
Vzorčenje in fizikalno-kemijske analize se je izvedlo v 4 obdobjih, in sicer:
•
•
•
•

spomladi (april 2015; HBilpa-ARSO = +94 cm),
poleti (17. avgust 2015; HBilpa-ARSO = +107 cm 1),
jeseni (1. december 2015; HBilpa-ARSO = +108 cm) in
pozimi (26. januar 2016 in 3. februar 2016; HBilpa-ARSO = +88 cm).

Zaradi števila merilnih mest nam vzorčenja na vseh mestih občasno ni uspelo izvesti v enem dnevu,
zato smo ponekod vzorčili tudi kasneje, a vendarle ob hidroloških razmerah, ki jih lahko enačimo z
glavnim oz. začetnim dnem vzorčenja.
Z vzorčenjem v vseh letnih časih smo poskušali dobiti vpogled v letno dinamiko napajanja in kvalitete
vode in primernosti habitata za človeško ribico, hkrati pa zajeti tako nizke (poleti), srednje (spomladi in
pozimi) kot tudi visoke vode (jeseni). V času poletnega vzorčenja 17. avgusta 2015 sicer nismo zajeli
nizkih voda, ampak prvi del poplavnega sunka po več kot mesec dni dolgem sušnem obdobju. Takšni
rezultati še bolje kažejo onesnaženje, ki se nabira v dlje časa trajajočem sušnem obdobju (npr. Jama v
Šahnu), če poplavni val le še ni v svoji kulminaciji ali upadanju (npr. Vodna jama pri Cvišlerjih). V
jesenskem času zaradi zgolj enega izpuščenega poplavnega vala nismo uspeli vzorčiti v času visokih
voda, a rezultati s 1. decembra 2015 vseeno odražajo vsaj temperaturno prehodni del leta.

1

Dne 17. avgusta 2015 Bilpa kot regionalni izvir še ni bistveno reagirala na padavine, medtem ko so bili vodostaji
v jamah v okolici Kočevskega polja zaradi lokalnega značaja jam že močno povišani.
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5. OSNOVNA PREDSTAVITEV JAM Z REZULTATI ANALIZ
Glede na bližnjo lego v kraškem vodonosniku združujemo jame v naslednje podzemne hidrološke
sisteme:
•
•

•
•

•

Jama v Šahnu (jama z enim vhodom in dostopom do podzemnega toka),
vodne jame pri Klinji vasi (3 sifonsko ločene jame, ki pa so najverjetneje hidrološko povezane;
verjetno 2 enoten vodilni vodni tok od Vodne jame 3 pri Klinji vasi do Vodne jame 1 pri Klinji
vasi z več podzemnimi dotoki),
Vodna jama pri Cvišlerjih (jama z dvema vhodoma in večkratnim dostopom do taistega
podzemnega toka),
Stankovi jami (2 sifonsko ločeni jami (Velika Stankova jama, Mala Stankova jama); morda en
vodni tok iz Male Stankove jame v Veliko Stankovo jamo, na podzemni poti odtok in dotok, v
Stankovi jami dotok),
Željnske jame (sistem več sifonsko ločenih in nesifonsko povezanih vhodov v podzemlje; sistem
3 ponikalnic in še več stranskih dotokov).

Na podlagi podatkov iz literature in našega vzorčevanja si Remihovega mlina (globlja reliefna depresija,
na dnu katere se od izvira do ponora pretaka 90 m dolg potok) nismo upali umestiti v nobenega izmed
zgoraj navedenih sistemov, saj lahko voda prihaja iz smeri Željnskih jam, Velike Stankove jame ali pa iz
drugega neznanega dela vodonosnika, zato je naveden ločeno.
Ločeno od jam, a z njimi podzemno nedvomno povezana, se osredotočamo na dva pomembna
regionalna izvira:
•
•

2

izvir Bilpe ob Kolpi in
izvir Radeščice in deloma Obrha kot pritoka Krke.

Po dostopnih podatkih povezava ni potrjena s sledilnim poskusom.
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5.1. JAMA V ŠAHNU
5.1.1.

Lokacija, kratek opis jame in pojavljanja človeške ribice

Gre za 70 m dolgo in 30 m globoko jamo z vhodom na nadmorski višini 472 m s stalno tekočo vodo
(Slika 1). Vodna gladina je ob nizkem-srednjem vodostaju na 442 m n.v. Pretok ob nizkem vodostaju 7.
maja 2015 je znašal vsaj 42 l/s, ob visokem pa je lahko po oceni tudi več kot m3/s. Takrat se,
dokumentirano (Mramor, 1968), voda v jami dvigne za 15 m in poplavi spodnji del vhodne dvorane –
to smo potrdili tudi z našimi meritvami dne 15. oktobra 2015, ko je voda narasla za 13,5 m
(Grafikon 1).
Voda naj bi v jamo ob nizkem vodostaju pritekala iz požiralnika Rinže pod jezom v Kočevju, kar je leta
1956 s sledenjem podzemnih voda (barvanjem) dokazal Novak (1974). Sledilo se je v jami pojavilo
približno 24 ur po injicirianju. Kam odteka voda ni povsem jasno, se pa zdi smer proti Bilpi zaradi
pojava sledila ob istem sledenju v Bilpi najbolj verjetna.

Slika 1: Načrt Jame v Šahnu (Mramor, 1968).
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Jama v Šahnu je bila do 1968 prepoznavna kot izjemen habitat človeških ribic, ki pa so konec 60. let
20. stoletja v jami zaradi onesnaženja vode povsem izginile. Navedbe iz jamarskih zapisnikov podajamo
v tabeli 3. V letu 2015/2016 tekom 7 obiskov (redno vzorčevanje vode in vmesni obiski) nikoli nismo
opazili človeške ribice.

Tabela 3: Navedbe povezane s človeško ribico v Jami v Šahnu.

1937 (A. Šerko)

»V jami je ogromno protejev. Od tu jih je nekdo že več sto
odposlal na Dunaj.«
15. januar 1958 (Jamarska »V vodi je mnogo protejev, ki pa začuda niso bežali pred
sekcija Planinskega društva svetlobo.«
Železničar)
21. julij 1962 (E. Pretner)
»Zaradi visoke vode na dnu jame ulovila tu le 1 Proteus
anguinus Laur. (videla sva še 2 druga primerka).«
4. februar 1964 (E. Pretner)
»Ker je bila voda nizka, se je dalo slediti potok kakih dobrih
10 metrov. V plitki vodi je kar mrgolelo človeških ribic. Ujeli smo
cirka 50 primerkov, ujeli bi jih pa z lahkoto 100 ali še več. Iz neke
luknje v koritu so prihajali ven kar eden za drugim! Nobeden od
nas ni videl doslej kaj takega.«
6. julij 1968 (I. Mramor)
»Dvoranca se po cca 15 m konča s sifonom, kamor voda tudi
odteka. V tem prostoru se nahajajo človeške ribice. Ob zadnjem
obisku (6. julija 1968) smo ugotovili, da je bila voda močno
onesnažena z gnojnico. Na sipinah smo našli 10 človeških ribic,
ki niso kazale znakov življenja. Vse ribice smo kljub temu pobrali
ter jih v čeladah odnesli v Kočevje, kjer smo jih dali pod tekočo
vodo. Po določenem času so zopet oživele, nakar smo jih odnesli
v Vodno jamo pri Klinji vasi, kjer je voda bolj čista ter se v tej
jami tudi nahajajo človeške ribice. Iz ugotovljenega sklepamo, da
se sistem Šahenske jame razprostira v smeri Cvišlarjev, saj je
gnojnica po vsej verjetnosti prišla prav iz posestva Cvišlarje.«
9. julij 1973 (V. Belšak)
»Po nalogu Biotehnične fakultete v Ljubljani je prišel v Kočevje
tov. Velkavrh da razišče jamo Šahen in vzame vzorce vode. Na
mestu je ugotovil, da v jami ni nobenega živega bitja več. Voda
je povsem brez kisika, v njej pa eksistirajo neke bakterije, ki
izločajo žveplene produkte. Kot društvo zahtevamo, da se
temeljito razišče primer šahenske jame in krivca za trenutno
stanje v jami kaznuje na ta ali oni način. Našemu društvu je
dovolj praznega govorjenja o čuvanju narave in okolja. K temu in
podobnim primerom je treba pristopiti z vso resnostjo in kršilce
ter krivce z vso ostrino kaznovati. S takimi elementi je pač treba
ravnati prav tako brezobzirno kot oni ravnajo z naravo.«
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5.1.1.

Napajalno zaledje in naravno ozadje parametrov

Zvezno spremljanje s CTD registratorjem in vzorčevanje vode kažejo, da predstavlja vsaj del zaledja
Jame v Šahnu Rinža. To utemeljujemo z naslednjimi ugotovitvami:
•

•

•

•
•

Temperatura vode preko leta niha med 5 in 18 °C (Grafikon 1), kar je izrazito več od zgolj
prenikle vode. Letni potek ustreza nihanju zunanjih temperatur zraka z viškom julija/avgusta
ter nižkom januarja/februarja.
Dnevni podatki temperaturnih sprememb kažejo nihanja za do 1,5 °C z viškom v zgodnjih
jutranjih urah in nižkom v pozno popoldanskih oz. večernih (primer nihanja prikazuje
Grafikon 2). Višja nihanja se pojavljajo ob nizkih vodostajih in obratno (vse do vodostaja
povišanega nad nizkim za 10 m). Zamik glede na dnevni potek temperatur zraka je okoli 12 ur,
se pa spreminja glede na vodostaj; ob visokem vodostaju znaša manj kot 9 ur 3, ob nizkem pa
tudi več kot 22 ur 4 (Grafikon 2). Fazni zamik temperatur je povezan s potovalnim časom, v
manjši meri pa s prenosom toplote ponorne vode na stene podzemnih rovov.
Na Kočevskem polju ni druge ponikalnice, ki bi lahko zagotavljala tolikšno količino vode, ki je
opazovana v Jami v Šahnu. To smer pretakanja omogočajo nadmorske višine (ponor Rinže pod
zapornico je na 460 m n.v.).
Povezava Jame v Šahnu z Rinžo je bila dokazana s sledenjem (barvanjem; Novak, 1974).
Ravnotežna koncentracija CO2 v vodi pred izhanjanjem CO2 iz nje (CO2 (eq SICal=0)) je bila v treh
terminih vzorčenja za vsaj 1- do 3-krat nižja glede na prenikle vode v okolici Kočevskega polja.

3

Ob zelo visokem vodostaju dnevno nihanje temperature vode v Rinži ni tako izrazito, s tem pa je otežena tudi
interpretacija podatkov CTD registratorja.
4
Gre za maksimalno vrednost, ki smo jo še lahko ugotovili iz podatkov CTD registratorja. Ob zelo nizkem
vodostaju je namreč registrator ostal nad vodno gladino, pri čemer je nehal meriti temperaturo vode.
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5

Grafikon 1: Rezultati zveznega spremljanja vodostaja , temperature in elektroprevodnosti vode s CTD
registratorjem (7. maj 2015-26. januar 2016). Prekinitev merjenja električne prevodnosti je posledica upada
vodostaja pod nivo CTD registratorja; v tem primeru temperatura ne ustreza temperaturi vode, ampak zraka.
Gosto stopinjsko nihanje temperature vode je posledica dnevnega nihanja temperature vode (podrobneje
prikazano na Grafikonu 2).

5

Zaradi relativno majhnega vpliva zračnega pritiska vodostaj ni korigiran z zračnim pritiskom.
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Grafikon 2: Prenos toplote (in snovi) med Rinžo (vir podatkov: ARSO) in Jamo v Šahnu (podatki CTD
registratorja. Nihanja so zaradi prenosa toplote na skalo in dotokov na podzemni poti blažena tudi do 16-krat,
potovalni čas vode pa je močno pogojen z vodostajem. Zaradi dotokov so največja odstopanja med
temperaturami značilna na začetku poplavnih valov. Majhna nihanja vodostaja na dnevni ravni opazna zlasti
po 3. juniju 2015 so posledica dnevnega nihanja zračnega pritiska.

Na podzemni poti med ponori Rinže in Jamo v Šahnu lahko pričakujemo tudi stranske dotoke prenikle
vode, saj voda teče pod zakraselim površjem. Opazni so po naslednjih značilnostih:
•

•

Iz podatkov CTD registratorja, in sicer iz temperature vode, ki večji del časa pravilno sinusoidno
niha z amplitudo povprečno 24 ur, ta redna nihanja pa prekinjajo izraziti večurni nižaji
temperature vode poleti in večurni višaji temperature vode pozimi. To je rezultat bistveno bolj
stabilne temperature prenikle vode preko leta, ki je znašala sredi februarja 2015 manj kot
11,8 °C, konec novembra 2015 pa vsaj 10,1 °C, torej okoli 11 °C. Vdori te vode se pojavljajo na
začetku večjega poplavnega vala, lahko pa tvorijo samostojen manjši poplavni val. Na padavine
torej reagirajo hitreje kot podzemeljska Rinža.
Ob vdorih prenikle vode v Jamo v Šahnu se praktično vedno pojavlja izrazit dvig SEP, kar je
posledica relativno večje koncentracije onesnaževal 6 v primerjavi s podzemeljsko Rinžo.

6

2

Vrednost SEP večinoma odraža koncentracijo onesnaževal: vrednost R med SEP in vsoto onesnaževal (nitratov,
2
o-fosfatov in kloridov) znaša 0,86, medtem ko sta povezavi med SEP in alkalnostjo (R =0,33) oz. z vsoto Ca+Mg
2
(R =0.22) znatno šibkejši.
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•

Vzorčevanje dne 17. avgusta 2015 ob začetnem močnem porastu vodostaja (Grafikon 3) je
pokazalo glede na CO2 (pCO2 (eq) in tudi pCO2 (eq; če je SICal=0)), agresivnost vode (SICal), razmerje
Ca/Mg (to je relativno visoki vsebnosti Mg2+) in deloma onesnaženost na bistveno drugačno
vodo, ki odstopa od drugih vzorcev (Tabela 5). Tako visoka koncentracija CO2 je lahko posledica
zgolj prenikle vode. Ker je bila takrat izmerjena temperatura vode (15,8 °C) vsaj za 4 °C
previsoka za preniklo vodo, ocenjujemo, da smo vzorčili mešanico prenikle vode in Rinže. Po
dobrih 12 urah vpliv dotokov zaradi naraščajočega dotoka Rinže postopno zbledi.

Grafikon 3: Podrobnejši izsek iz dveh izrazitejših poplavnih valov (17. in 20. avgust 2015) v Jami v Šahnu, ko je
razvidno spiranja onesnaževal (višanje SEP) na začetku močnih porastov vodostajev, ki jim sledi znaten upad
onesnaženosti (nižanje SEP) po začetnem izpiranju najverjetneje zaradi dotoka sveže vode. Dva najbolj izrazita
nižka temperature vode sta najverjetneje povezana s prevlado prenikle vode.
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2,78
2,99
0,04

Cl [mg/L]
1,10
-1,45
El. bal. error [%]
16,3
Ca/Mg
SICal
0,15
6.026
pCO2 (eq)
pCO2 (eq; če je SICal=0)
8.710
motnje pri determinaciji koncentracije

1.12.2015
5,8
455
7,752
96,4
11,5
4,68
2,16
0,18
6,04
7,32

Jama v Šahnu

2SO4 [mg/L]
3PO4 [mg/L]
-

1.12.2015
8,3
374
7,529
90,7
10,2
4,28
1,96
0,12

Rinža (pri požiralniku 325 m dolvodno od ČN Kočevje)

Datum vzorčevanja
T [°C]
SEP [µS/cm]
pH
O2 [%]
O2 [mg/L]
Alkalnost [mmol/L]
2+
Ca [mmol/L]
2+
Mg [mmol/L]
NO3 [mg/L]

Rožni studenec

Tabela 4: Primerjava vode med izvirom pod Stojno (povirni del Rinže), v Kočevju pri požiralniku dolvodno od
ČN in v Jami v Šahnu 1. decembra 2015.

1.12.2015
7,2
475
7,405
65,6
6,6
4,75
2,22
0,21
9,20
7,84

0,10

0,14

7,10
0,00
12,0
0,41
3.802
10.000

8,80
1,16
10,6
0,10
8.710
11.220

Deleže dotokov je na osnovi zbranih podatkov težko oceniti. Jasno je, da so višji ob začetku poplavnega
vala, nato pa močno zbledijo pod vplivom podzemeljske Rinže. Na začetkih poplavnih dogodkov je
razvidno, da zaradi večje stabilnosti letne temperature prenikla voda v zimskem času viša temperaturo
vode v Jami v Šahnu, v poletnem pa niža. Delež dotoka je okvirno izračunljiv in opredeljiv iz
vzporednega vzorčevanja v Jami v Šahnu in Rinže pri požiralniku 325 m dolvodno od čistilne naprave
Kočevje 1. decembra 2015 (Tabela 4), ko je bil vodostaj v Jami v Šahnu srednji-visok (420 cm nad
CTD registratorjem). Izmed dokaj stabilnih parametrov, kjer lahko v večji meri izključimo vpliv
antropogenih dejavnosti, se med požiralnikom in jamo poveča alkalnost, koncentracija Ca2+, Mg2+, SO42in CO2 (pCO2 (eq; če je SICal=0)) za 1.220 ppm. Povečanja so majhna, a značilna za relativno tršo preniklo vodo
s Kočevskega polja. Pri porastu CO2 bi razgradnja organske snovi lahko prispevala le do 7 ppm CO2;
ostalo lahko pripišemo dotoku prenikle vode, ki bi ob konservativni oceni koncentracije CO2 v prenikli
vodi (20,000 ppm) z mešalno enačbo prispeval 12 % h končnemu opazovanemu pretoku v Jami v
Šahnu. Alkalnost, koncentraciji Ca2+ in Mg2+ ter razmerje Ca/Mg kažejo na dotok vode, ki je po
omenjenih kemijskih parametrih najbolj podobna vodi analizirani v Željnskih jamah in severnem rovu
Velike Stankove jame, ne pa vodi iz Vodne jame pri Cvišlerjih, Vodnih jam pri Klinji vasi, zahodnega rova
Velike Stankove jame in Male Stankove jame. Glede na prostorsko razširjenost dolomita v dnu
Kočevskega polja (Savić in Dozet, 1985a, 1985b), zaradi katerega najverjetneje prihaja do povišanja
Mg2+, pa je dotok možen tudi z območja Mestnega Loga. Glede na porast sulfatov v vodi za 0.52 mg/L
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se pričakuje, da je v 12 % dotoku koncentracija sulfatov 11,7 mg/L, kar ustreza vrednostim iz Male
Stankove jame. Povišanje med Rožnim studencem in požiralnikom 325 m dolvodno od ČN Kočevje
pripisujemo odtoku iz nepropustnega območja okoli Mlake pri Kočevju ter odvajanju Rudniškega jezera
v Rinžo. Vodozbirno območje dotokov med požiralnikom Rinže dolvodno od ČN in Jamo v Šahnu se
najverjetneje nahaja severno od Jame v Šahnu do Šalke vasi 7 in severozahodno do Rinže. Povišanje
koncentracij drugih parametrov (nitrati, kloridi, o-fosfati) pripisujemo večinoma vplivu kmetijstva,
nižanje nasičenosti in koncentracije kisika pa tudi organski onesnaženosti Rinže.

5.1.2.

Kvaliteta vode

Vzorčevanje je bilo vedno opravljeno na istem mestu (podzemni vodni tok), ki se je glede na hidrološka
situacijo (dostopnost vodnega toka) spreminjal za ±3 m.
Vsi analizirani vzorci kažejo na stalno antropogeno obremenjenost vode, ki pri vseh vzorcih opazno
odstopa od naravnega ozadja (Tabela 5). Stalno obremenjenost z onesnaževali predstavljata aprilsko in
decembrsko vzorčenje z naslednjimi vrednostmi:
•
•
•
•

nitrati: 7,18-9,20 mg/L,
o-fosfati: 0,13-0,14 mg/L,
kloridi: 5,10-8,80 mg/L in
nasičenost s kisikom: 65-79 %.

Za vzorčevanje aprila 2015 nimamo podatkov s CTD registratorja, saj smo začeli meriti kasneje. Za
december 2015 ocenjujemo, da je skozi Jamo v Šahnu tekel večji delež Rinže, to je iz ocene v
predhodnjem podpoglavju 88 %. Koncentracija in razmerje med onesnaževali okvirno ustreza zmerni
komunalni obremenjenosti vode. Če ob predpostavki bistvenega nespreminjanja vode 8 vzdolž toka
podzemeljske Rinže med požiralnikom dolvodno od ČN in Jamo v Šahnu z mešalno enačbo izračunamo
onesnaženost dotokov, dobimo naslednje vrednosti:
•
•
•
•
•

nitrati: 32,33 mg/L,
o-fosfati: 0,43 mg/L,
kloridi: 21,27 mg/L,
nasičenost s kisikom: blizu 0 %,
(sulfati: 11,65 mg/L).

Vsaj kloridi in sulfati se razmeroma dobro ujemajo z najbolj onesnaženo analizirano vodo avgusta 2015
in januarja 2016, bistveno pa odstopajo izračunani nitrati in zelo spremenljivi o-fosfati.

7

Šerko (1937) omenja, da je v vodi drobir premoga s separacije kočevskega premogovnika, kar pa z ogledi nismo
mogli potrditi. Enako navedbo sledimo tudi v delu Čadeževe (1963), ki navaja, da naj bi v Jamo v Šahnu prišel
premog iz separacije v 19. stol., od koder so vodo odvajali v vrtačo na južni strani upravnega poslopja.
8
To utemeljujemo s kratkim potovalnim časom, ki je znašal okoli 6 ur.
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Tabela 5: Rezultati fizikalno-kemičnih meritev v Jami v Šahnu.

Datum vzorčevanja april 2015 14.4.2015 7.5.2015 17.8.2015 24.8.2015 1.12.2015 26.1.2016 POVPREČJE
T [°C]
8,1
10,8
13,8
15,8
13,3
7,2
6,0
10,7
SEP [µS/cm]
393
467
497
552
454
475
501
477
pH
7,652
7,330
7,230
6,956
7,300
7,405
7,375
79,1
42,7
27,7
19,6
55,5
65,6
55,2
49,3
O2 [%]
O2 [mg/L]
8,11
4,55
2,74
1,83
5,52
7,57
6,63
5,3
Alkalnost [mmol/L]
3,87
/
/
4,39
/
4,75
4,30
4,33
Ca2+ [mmol/L]
Mg2+ [mmol/L]

1,85
0,13

/
/

/
/

1,95
0,22

/
/

2,22
0,21

2,09
0,19

2,03
0,19

NO3 [mg/L]

7,18

/

/

10,70

/

9,20

12,73

9,95

2SO4 [mg/L]
3PO4 [mg/L]
-

6,60

/

/

12,73

/

7,84

14,32

10,37

0,13

/

/

2,14

/

0,14

0,35

0,69

5,10
1,17
14,2
0,21
1.349
6.761

/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/

21,40
-0,58
8,9
-0,30
25.119
25.119

/
/
/
/
/
/

8,80
1,16
10,6
0,10
8.710
11.220

18,20
2,98
11,0
-0,01
8.511
8.511

13,38
1,18
11,2
0,00
10.922
12.903

-

Cl [mg/L]
El. bal. error [%]
Ca/Mg
SICal
pCO2 (eq)
pCO2 (eq; če je SICal=0)

Med najbolj onesnaženimi vzorci izstopata zlasti avgustovski 2015 9 in januarski 2016, kjer so povišani
prav vsi parametri onesnaženosti; še najmanj nitrati, ki so se izkazali relativno stabilni preko
vzorčevalnega obdobja, bolj pa kloridi in o-fosfati. Pri slednjih smo avgusta 2015 zabeležili izjemno
visoko vrednost (2,14 mg/L). Skladno z njima odstopajo tudi sulfati, ki kažejo bodisi povišano naravno
ozadje (odtekanje prenikle vode iz smeri Šalke vasi) ali pa obremenjenost s strani kmetijstva. Glede na
hkratno povišanje tudi pri drugih jamah ocenjujemo visoke vrednosti o-fosfatov za rezultat mobilizacije
le-teh, ki so bili poprej verjetno vezani na karbonatne kamnine, saj se je pomembno znižal tudi pH, ki je
lokalno (prst, nezračen del vodonosnika) lahko še znatno nižji. Izjemno problematična je nasičenost s
kisikom, katera povprečna vrednost vseh meritev ni dosegala 50 %, najmanjša pa je znašala pod 20 %.
Povezava med SEP in nasičenostjo s kisikom (R2=0,72) je relativno dobra, zato smo za obdobje, ko
nismo vzorčili, lahko dobili razmeroma nazoren vpogled v letna nihanja (Grafikon 4). Izračunana
nasičenost s kisikom niha med 90 % in praktično anoksičnim razmeram (0 % O2). V skladu s CTD
registratorjem izmerjeno SEP je kratkotrajno daleč najslabša na začetku poplavnih valov, ko prihaja do
spiranja onesnaževal iz vodonosnika skupaj s staro vodo, nato pa verjetno zaradi dotoka sveže vode
običajno naraste na preko 60 %. S časovnim oddaljevanjem od poplavnega vala pada proti 30 %
(spomladi in zgodaj poleti) oz. 50 % (pozno jeseni in pozimi). Več dni trajajoče nizke koncentracije
kisika so bile prisotne le v prvi polovici januarja 2015; za tisto obdobje je značilen 4 dni trajajoč
neizrazit porast vodostaja – ta dogodek kaže, da je zaloga onesnaženja precejšnja in da se brez
razredčitve z visokim poplavnim valom lahko izpira celo več dni! 100 % nasičenost s kisikom verjetno ni
nikoli dosežena tudi iz naravnih vzrokov, saj razgradnja naravne organske snovi na Kočevskem polju
niža zasičenost s kisikom po oceni na okoli 90 %.
9

Vidljivost v vodi je bila pri avgustovskem vzorčenju le 15-20 cm.
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Grafikon 4: Nasičenost s kisikom izpeljana iz zveznih meritev elektroprevodnosti vode (SEP) s
CTD registratorjem in občasnih meritev nasičenosti s kisikom v Jami v Šahnu z inštrumentom WTW
Multiline 3420.

Vodostaj na onesnaženost bistveno ni vplival: glede na podatke CTD registratorja, je bilo avgustovsko
povečanje vezano na srednji vodostaj (+120 cm glede na CTD registrator) ob izjemnem izpiranju
vodonosnika po dalj časa trajajočem sušnem obdobju, januarsko pa na relativno nizek vodostaj
(+75 cm glede na CTD registrator). Mobilizacijo onesnaževal sproščajo še majhni poplavni sunki (porast
vodostaja za 10 cm).
Pri opredelitvi vira onesnaženja smo se oprli na statistično pomembne povezave z dvema značilnima
pokazateljema onesnaženosti, to sta nasičenost s kisikom in SEP (elektroprevodnost) vode. Tabela 6
prikazuje korelacijske koeficiente z njima. Nizka nasičenost s kisikom (obratno sorazmerno pa
večinoma tudi SEP) je močno povezana s parametri, ki kažejo na napajanje s preniklo vodo v relativno
neprezračenim podzemljem (nizek SICal, visoki vrednosti CO2, nizek pH) na bolj dolomitnem območju
(nizko razmerje Ca/Mg). V zvezi z zaledjem, morda pa tudi zaradi antropogenega obremenjevanja, je
relativno dobra povezanost tudi s koncentracijo sulfatov. Ob nizki nasičenosti s kisikom kot glavni
onesnaževali sledimo o-fosfate in kloride, manj očitno pa nitrate. Ker se o-fosfati v gospodinjstvih
znatno opuščajo (na to kaže tudi relativno nizka koncentracija v Rinži, ki je obremenjena s komunalno
odpadno vodo in v manjši meri s strani kmetijstva), v kmetijstvu pa so ena izmed pomembnih sestavin
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mineralnega gnojenja (NPK), in ker so koncentracije kloridov najverjetneje povezane z gnojevko 10
(Kelly et al.,2012, 7), pripisujemo največji vpliv onesnaženja v Jami v Šahnu kmetijstvu severno od Jame
v Šahnu proti Šalki vasi. Opazno je prekomerno gnojenje s fosforjem, ki se poprej vezan v prst in
vodonosnik v vodo sprošča zlasti pod vplivom pH<7, ter prekomerni uporabi gnojevke, ki viša
koncentracije kloridov, z razpadom v podzemlju pa niža koncentracijo in zasičenost s kisikom, verjetno
pa tudi povečuje koncentracijo CO2 v vodi (dne 17. avgusta 2015 izmerjena vrednost (25.119 ppm) se
zdi previsoka za pričakovano naravno ozadje (20,000 ppm), verjetno pa je bila še znatno višja, saj je
pred vzorčevalnim mestom že prišlo do redčenja s podzemeljsko Rinžo s precej nižjo teoretično
koncentracijo CO2 (do 11.200 ppm)). Kot je bilo predhodno že omenjeno, tabela 6 kaže da SEP
relativno dobro opredeljuje koncentracijo onesnaževal (glede na statistično povezanost najbolje
kloridov, manj pa o-fosfatov in nitratov), zelo dobro pa nasičenost s kisikom. Najnižje izmerjeni SEP
(393 µS/cm; april 2014) se ujema z najmanjšo analizirano koncentracijo onesnaževal, a še vedno ne
odraža zgolj naravno prisotne koncentracije Ca2+ in Mg2+ v vodi (razlika med vsoto anionov in kationov
znaša -2,52 %).

Tabela 6: Korelacijski koeficienti med nasičenostjo s kisikom oz. SEP ter drugimi parametri izmerjenimi v Jami v
Šahnu.

Pearsonov koeficient povezanosti
SEP [µS/cm]
O2 [%]

Legenda

T [°C]

-0,83

0,58

0,00-0,19

SEP [µS/cm]

-0,93

/

0,20-0,39

0,99

-0,95

0,40-0,59

/

-0,93

0,60-0,79

0,98

-0,84

0,80-1,00

-0,32

0,58

0,04

0,32

Mg [mmol/L]

-0,75

0,91

NO3 [mg/L]
SO42- [mg/L]
PO43- [mg/L]
-

-0,56

0,76

-0,70

0,80

-0,95

0,77

-0,90
-0,15
0,87
1,00
-0,98
-0,94

0,93
0,50
-0,97
-0,93
0,91
0,80

pH
O2 [%]
O2 [mg/L]
Alkalnost [mmol/L]
2+

Ca [mmol/L]
2+

Cl [mg/L]
El. bal. error [%]
Ca/Mg
SICal
pCO2 (eq)
pCO2 (eq; če je SICa=0)

10

Povezanost
+

-

Koncentracija v Rinži je bila 1. decembra 2015 kljub zimskemu obdobju relativno nizka (relativno majhna teža
soljenja in obremenjevanja s komunalno odpadno vodo ).
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Vloga Rinže pri onesnaževanju Jame v Šahnu ni povsem jasna. Ob vzorčenju 1. decembra 2015 smo pri
požiralniku Rinže 325 m dolvodno od ČN Kočevje opazili močno povečano vsebnost delcev v vodi, ki bi
lahko kazalo na organsko onesnaženje. Nasičenost s kisikom je bila sicer razmeroma dobra (96,4 %), a
bi glede na gorvoden jez na zapornici pričakovali nad 100 % nasičenost. Za točnejšo opredelitev
potrebe po kisiku bi morali analizirati BPK5 ali še bolje BPK1 (biološko potrebo po kisiku v petih oz.
enem dnevu), ki bi bolje ocenilo posledico potencialnega organskega onesnaženja za podzemlje.
Primerjava vzorcev Rinže in Jame v Šahnu dne 1. decembra 2015 sicer kaže, da vsaj občasno Rinža
razredčuje onesnaženje, a z antropogeno že obremenjeno vodo.

5.1.3.

Ocena primernosti habitata za človeško ribico

Pri nobenem izmed 7 obiskov jame nismo opazili človeške ribice, kar najverjetneje kaže na popolno
izginotje nekdaj bogate populacije. Glavno omejitev za pojav in preživetje človeške ribice predstavlja
nizka nasičenost s kisikom, ki je bila 6. julija 1968 verjetno tudi razlog, da so se človeške ribice nahajale
na kopnem in ne v vodi, saj je tam kisika kronično primanjkovalo. Koncentracija nitratov je bila
skorajda vedno na nižji ravni, kot je ugotovljeno v obstoječem habitatu človeške ribice v Veliki Stankovi
jami in požiralniku pri bivšem Remihovem mlinu.

5.2. VODNE JAME PRI KLINJI VASI (I, II IN III)
5.2.1.

Lokacija, kratek opis jame in pojavljanja človeške ribice

Vodne jame pri Klinji vasi ležijo okoli 500 m JV od središča Klinje vasi. Vhod v Vodno jamo 1 pri Klinji
vasi je najbolj očiten in poznan, saj so ljudje nekdaj vanj hodili po vodo in se nahaja tik ob cesti Klinja
vas-Željne. Drugi dve jami se nahajata jugozahodneje in s prvo niso fizično povezane, lahko pa so
hidrološko. Najdaljša je Vodna jama 1 pri Klinji vasi (239 m), krajša Vodna jama 2 pri Klinji vasi (112 m),
najkrajša pa je Vodna jama 3 pri Klinji vasi (32 m). Vodni tok na dnu Vodne jame 1 pri Klinji vasi je na
okoli 468 m n.v., okoliško površje do 478 m n.v., večinoma pa 475 m n.v. (Lidar); to pomeni, da je strop
debel do 10 m, večinoma pa le 7 m. Podobno bi verjetno ugotovili tudi za preostali dve jami. Višinske
razlike med vodnimi tokovi v jamah znašajo po oceni do nekaj metrov, zato je s klasičnimi jamarskimi
metodami merjenja težko ugotoviti, med katerimi jamami se potencialno lahko pretaka voda – Novak
(1974, 385) nekritično brez argumenta povzema, da se voda pretaka od Vodne jame 3 preko Vodne
jame 2 do Vodne jame 1 pri Klinji vasi.
Pred izkopavanjem premoga v kočevskem premogovniškem bazenu je bilo za vodozbirno območje
Vodnih jam pri Klinji vasi značilna široka in blaga kotanja na nepropustnih sedimentih s tremi vodnimi
tokovi (Karta 5). Najjužnejši vodni tok je bil ob izkopavanju premoga vplivan z manjšim nasutjem
jalovine preko razvodnice, zaradi višine jalovine pa se je verjetno razširilo tudi vodozbirno območje
Vodnih jam pri Klinji vasi vse do sedanjega vrha Nanosa (508 m n.v.). V podzemno napajalno zaledje
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Vodnih jam pri Klinji vasi je verjetno posegel skrajni SV del jalovišča, ki je morda že na apnencih. Slednji
so izrazito zakraseli zaradi zbiranja vode na površini ter raztapljanja s strani žveplove kisline, ki je eden
izmed razgradnih produktov oksidacije rudniškega izkopa. Na precejšnjo zakraselost na obrobju
nepropustnih sedimentov kaže razvejan sistem Željnskih jam, sistem Vodnih jam pri Klinji vasi in
Mahovniške jame. Na Vodne jame pri Klinji vasi morda vpliva tudi izkop depresije (sedaj Rudniško
jezero), v katero je že ob izkopu dotekala voda, kar kaže na stik z okoliškim kraškim površjem – dotok
vode iz Rudniškega jezera (475 m n.v.) v vse Vodne jame pri Klinji vasi je torej teoretično možen.
Spremenjene so bile tudi fizikalno-kemijske lastnosti vode v Vodnih jamah pri Klinji vasi: potrjena je
izjemno povečana vsebnost sulfatov, pričakuje pa se nižanje koncentracije kisika zaradi intenzivnejše
oksidacije sulfidov v sulfate, v strugi pa odlaganje feritne (verjetno Fe(OH)3) inkrustracije 11).
Apnenčasta podlaga je bistveno omilila ekološke posledice izcejanja voda iz deponije jalovine, saj
nevtralizira v osnovi močno kisle izcedne rudniške vode oz. vode iz deponije rudniške jalovine (glede na
topnost železovega (III) oksida, ki se kasneje spremeni v netopen železov (II) oksid, mora biti pH<3,5).
Koncentracijo kisika v vodi dvigujejo brzice in kaskade, medtem ko morajo biti v (a) vodonosnikih z
nizkim gradientom in (b) zračno izoliranih vodonosnikih razmere s kisikom precej slabše.
Vodna jama 1 pri Klinji vasi je v preteklosti slovela kot izjemno bogat habitat človeških ribic ter tudi
drugih podzemnih živali (Titanethes, Niphargus, Turbellaria, Collembola, Isopoda, jamski hrošči, jamski
polži). Načrt izpred 1928 kaže, da so nahajališče človeških ribic na poznali že Kočevarji, saj so končni
sifon poimenovali »Proteus-Teich«. V spodnji tabeli navajamo nekaj navedb povezanih s človeško
ribico v Vodni jami (1) pri Klinji vasi in njenim izginjanjem. Izjemna množina keramike v odtočnem rovu
Vodne jame 1 pri Klinji vasi, nadelava poti s 25 kamnitimi stopnicami ter poglobljeno in obzidano
zajemno mesto v strugi (zabeleženo 1928, 1933 in 1936) pričajo, da so v jamo okoliški prebivalci hodili
po vodo ter prali perilo.

Tabela 7: Navedbe povezane s človeško ribico v Vodni jami (1) pri Klinji vasi.

pred 1928, avtor neznan spodnji odtočni sifon poimenovan »Proteus-Teich«
(gimnazija v Kočevju)
2. september 1928 (A. Seliškar, omemba 4 rodov podzemnih živali, med njimi ni proteusa;
R. Kenk)
»Strugo potoka tvori kamenje in pesek (v njem razmeroma
mnogo premogovih drobcev).«
25. in 28. junij 1930 (R. Kenk)
omemba 8 rodov podzemnih živali, med njimi ni proteusa
1. marec 1959 (B. Sket)
»Proteus anguinus cca 15 primerkov, torej mnogo manj kot pred
dvemi leti. Dno potoka je sedaj pokrito s tankima plastema
rdečega in črnega blata, zgornji rov je čisto onesnažen z njim.«
20. julij 1962 (E. Pretner)
»…v levem (opomba: odtočnem) rovu pa sta ulovila Bole in
Aljančič 10 Proteusov anguinus Laur.«
11

Železov (II) oksid je topen v vodi pri pH<7-9, železov (III) oksid pa le pri pH<3,5. Odlaganje železovega (III)
hidroksida iz vode v Vodni jami 1 pri Klinji vasi kaže na dvig pH izpod 3,5 nad to vrednost, glede na pH rahlo višji
od 7 se lahko rahlo odlaga tudi železov (II) oksid. Odlaganje kot posledica dviga pH je posledica reakcije z
apnencem v vodnem rovu, ki pa pada zaradi odlaganja železove inkrustracije na jamskih stenah, kar dolgoročno
zmanjšuje efekt nevtralizacije. Vzporedno pa kaže tudi na to, da je prst in z njo voda v zaledju izjemno kisla
(pH<3,5).
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14. november 1962 (A. Kranjc)

videli več človeških ribic; voda rahlo kalna; »Po mnenju
nekaterih je bilo pred nekaj desetletji v tej jami veliko več
močerilov. Zdaj pa baje teče v jamo umazana voda iz rudniške
separacije in zato je močerilov vedno manj-izumirajo.«
22. oktober 1965 (D. Novak)
»Voda ima neobičajno svetlo rjavo barvo in usedlino.«
10. november 1965 (D. Novak)
»Opazil sem dva proteja.«; »Voda je rumenorjavo obarvana s
kosmi nekega železovega oksida, ki ga izpira nekje v terciarnem
zaledju.«
11. marec 1973 (V. Belšak)
»V jamo šli zaradi proteusov, ki so bili prinešeni iz jame Šahen.
Nismo opazili nobenih znamenj, da se proteusi še zadržujejo v
njej.«
29. september 1981 (A. Kranjc) »Zaradi del v neposredni okolici vhoda (nasipavanje ali
izravnavanje?) je udorna vrtača – vhod že deloma zasuta, iz
cevovoda, ki prihaja iz bližnje prašičje farme, pa je teklo v jamo
okoli 5 l/sek. goste sivozelene, močno smrdeče tekočine. Močno
je smrdelo najmanj 1 km od jamskega vhoda. Ogled oziroma
vstop v jamo ni bil mogoč.«
14.
november
1986
in »V jamo je speljan betonski cevovod iz bližnje prašičje farme v
17. september 1987 (M. Simić)
Željnah, tako da se v jamo zliva gnojevka v količini, ki večkrat
presega pretok vode v jami. V udorni vrtači so gospodinjski
odpadki in nasut material, tako da je vhod v jamo zelo vprašljiv.
Zaradi neznosnega smradu nisva poskušala priti v jamo. Na
osnovi tega ogleda sem v službi (Ljubljanski regionalni zavod za
varstvo naravne in kulturne dediščine) napisal prijavo inšpekciji.
Po klasičnem scenariju kljub urgencam na prijavo ni bilo
nobenega odziva.«
6. oktober 1994 (A. Hudoklin)
skozi betonsko cev s prašičje farme ni bilo pretoka; »Obiskovalca
šokira že prvi pogled na udor, kjer so nakopičeni raznovrstni
odpadki. Kot svojevrstna ironija je pogled na slike Tita in angela
varuha vrh kupa odpadkov. Podzemski potoček je obremenjen z
organskimi snovmi o čemer priča motna barva kot tudi vonj.
Onesnaževalec je v tem primeru znan: živinoreja oziroma
intenzivno gnojenje površin nad jamo.«

5.2.2.

Napajalno zaledje in naravno ozadje parametrov

Vodozbirno območje Vodnih jam pri Klinji vasi glede na reliefne razmere in pričakovane gradiente toka
podzemnih voda v grobem predstavlja območje med Vodno jamo 1 pri Klinji vasi, industrijsko cono Lik
in obsežno deponijo rudniške jalovine severno od Rudniškega jezera. Za boljšo opredelitev zaledja
izpostavljamo nekatere možne tipe voda v neposredni okolici Vodnih jam pri Klinji vasi, ki so bili
deloma ugotovljeni praktično na terenu in so skladni s teoretičnimi izhodišči.
Glede na (ne)kraškost značaja vode prepoznavamo v osnovi dva tipa voda:
•

Površinski in/ali podpovršinski (talni tok skozi prst) vodni tok opažamo v Vodni jami 3 pri Klinji
vasi. Razviden je iz nizkih vsebnosti CO2 v vodi, a glede na povišano koncentracijo Ca2+ ter
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•

pozitiven SICal v primeru Vodne jame 3 pri Klinji vasi ta voda ob nizkem in srednjem vodostaju
že lahko reagira s kamninsko podlago, CO2 pa se deloma iz vode že odzrači.
Kraško vodo prepoznavamo v Vodni jami 1 pri Klinji vasi po visokih vrednostih CO2 (eq; če je SICal=0) v
vodi, visoki alkalnosti in koncentraciji Ca2+ v vodi. Z vidika koncentracije Mg2+ so verjetno
siromašne (<0,2 mmol/L).

Glede na koncentracijo sulfatov ravno tako izpostavljamo dva tipa voda, nizkosulfatne in
visokosulfatne vode, ki mu lahko pridamo še teoretično možnega, a ne vzorčevanega, to je
»brezsulfatne«:
•

•

•

»Brezsulfatne« vode imajo vsebnost sulfatov tako nizko, da jo lahko smatramo s koncentracijo
do 3-4 mg/L za nepomembno. Predvidoma napajajo vodonosnik zgolj preko kraških kamnin
izven območja nepropustnih sedimentov Kočevskega polja, to je nad in v neposredni okolici
vseh Vodnih jam v Klinji vasi. Molarno izražena alkalnost bi morala v grobem ustrezati molarni
vsoti Ca2+ in Mg2+ ionov. Koncentracija Mg2+ bi morala biti relativno nizka (<0,1-0,2 mmol/L), saj
zgornje kredni apnenci niso bili podvrženi dolomitizaciji.
Nizkosulfatne vode so značilne za površinske in podpovršinske vode z naravno ohranjenega
nepropustnega območja Kočevskega polja, kot je to primer Vodne jame 3 pri Klinji vasi. Sulfati
s koncentracijo do okoli 25 mg/L preko žveplove kisline nekoliko prispevajo k višjim
koncentracijam Ca2+, a ne bistveno, zato ostaja razmerje med anioni in kationi (do 2,97 %) še
na zadovoljivi ravni (<5 %). Ker se v premogovni kadunji pojavljajo delno dolomitni klasti
konglomeratov in breč, je lahko koncentracija Mg2+ nekoliko povišana (do okoli 0,2 mmol/L).
Visokosulfatne vode smatramo za močno antropogeno vplivane preko jalovišč, od koder
odteka voda. Tovrstnih nekraških voda nismo vzorčevali, smo pa kraške v primeru Vodne
jame 1 pri Klinji vasi, a se v tem primeru že lahko pojavlja mešanje z brez- in nizkosulfatnimi
vodami. Če je v jalovini prisotna breča ali konglomerat, so visokosulfatne vode prepoznavne
tudi po povišanih koncentracijah Mg2+ (okoli 0,5 mmol/L), zardi oksidacije sulfitov v sulfate pa
verjetno tudi po močno znižani nasičenosti s kisikom. Zaradi sulfatov je močno povečana vsota
koncentracij Ca2+ in Mg2+.

Vodno jamo 3 pri Klinji vasi napajajo površinske in podpovršinske vode z nizko prisotnostjo sulfatov.
Delež kraške vode je glede na nizko vrednost CO2 (eq; če je SICal=0) zelo majhen. Ustrezen tip površja se
nahaja jugozahodneje od vhoda, kjer smo ga na podlagi površinskih razvodnic po LIDAR-ju opredelili na
0,3 km2. V Vodni jami 3 pri Klinji vasi smo 26. januarja 2016 pretok ob nizkem vodostaju ocenili na okoli
0,5 L/s, povprečnega pa na 1 L/s, kar bi glede na ocenjeni specifični odtok v tem obdobju (15 L/s km2)
zagotavljalo 0,07 km2 veliko območje – to je bistveno manj od po LIDAR-ju ocenjenega 0,3 km2 velikega
vodozbirnega območja. Predvidevamo, da iz opredeljenega zaledja zlasti ob nizkem in srednjem
vodostaju velik del površinske in podpovršinske vode teče mimo Vodne jame 3 pri Klinji vasi. Ustreznih
podatkov za zožanje vodozbirnega območja nimamo, zato prikazujemo precenjenega.
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Karta 2: Lega Vodnih jam pri Klinji vasi (rdeči poligoni) z ocenjenim (in zaradi verjetne bifurkacije prostorsko
precenjenim) vodozbirnim območjem (prosojen moder poligon) in glavnimi vodnimi tokovi (neprekinjena
modra črta-površinski tok, prekinjena modra črta-podzemni tok). DEM je izdelan na podlagi LIDAR-ja.

Vodno jamo 1 pri Klinji vasi karakterizira visokosulfatna kraška voda s povišano koncentracijo Mg2+
(0,33-0,59 mmol/L). To kaže na znaten dotok razpršeno infiltrirane vode iz območja rudniške jalovine,
do koder opredeljujemo obseg vodozbirnega območja. Večji površinski dotok lahko izključimo, saj na
dnevni ravni ne zaznamo nihanja temperature vode oz. ta znaša manj kot 0,01 °C 12. Ti podatki ne
izključujejo dotoka iz Rudniškega jezera, se pa zdi to glede na količino vode ob nizkem vodostaju, ko
znaša manj kot 1 L/s in bi moral biti največji, malo verjetno. Na vmesni poti do Vodne jame 1 pri Klinji
12

CTD registrator je bil nameščen nekaj deset metrov dolvodno od vhodne vrtače, zato odraža tudi spremembe
vode na samem vhodu. Jutranji padci temperature vode značilni za zimsko polovico leta so povezani z vdorom
hladnega zraka v vrtačo Vodne jame 1 pri Klinji vasi. Ta zrak hladi vodo, ko pade zunanja temperatura pod 1011 °C. Za razliko od poplavnih valov se pri tem SEP ne spreminja.
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vasi neizbežno pričakujemo dotoke kraške »brezsulfatne« vode, ki redčijo koncentracijo sulfatov iz
območja jalovišča. Velika spremenljivost koncentracije sulfatov v analiziranih vzorcih in z njo tesno
povezana koncentracija Mg2+ (povezava razmerja Ca/Mg, ki kaže na relativno koncentracijo Mg2+ v
odvisnosti od istočasno izmerjene koncentracije Ca2+, in koncentracije sulfatov je skoraj idealna z
R2=0,98) kaže na (a) različen delež vode pritekajoče iz območja rudniške jalovine, (b) slabšo kemično
reakcijo z njo ali pa na (c) spremenljiv delež dotoka »brezsulfatne« vode. Z zbranimi podatki deleža
posameznega parametra zaradi pozitivne korelacije med njimi ni mogoče opredeliti. Analizirani vzorci
kažejo, da višja vsebnost sulfatov generalno ustreza nižjim vodostajem. Vrednost SEP zabeleženo z CTD
registratorjem najbolje pojasnjuje vsota Ca2+ in Mg2+ (R2=0,72), ki je pod močnim vplivom koncentracije
sulfatov (R2=0,71), preostanek razlik pa praktično povsem pojasnijo še koncentracije analiziranih
onesnaževal (kloridov, o-fosfatov in nitratov; njihova molarna vsota skupaj s Ca2+ in Mg2+ izboljša R2 na
0,90). Vrednost SEP izmerjena s CTD registratorjem se v času padavin zniža v okviru nekaj do deset ur
(lahko celo na presenetljivo nizkih 236 µS/cm), po poplavnem valu pa izredno zvezno narašča vse do
1.080 µS/cm (Grafikon 5). Pri tem temperatura vode v zimskem času upade, v poletnem pa naraste.
Upad ali porast temperature po poplavnem valu je ravno tako zelo zvezen, kar kaže na postopno
uravnoteženje s temperaturo kraškega vodonosnika. Temperatura vode niha med 7,1 in 12,8 °C, brez
upoštevanja poplavnih valov pa med 8,3 in okoli 12 °C, kar ustreza značilnostim vodozbirnega območja
v plitvem krasu.
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13

Grafikon 5: Rezultati zveznega spremljanja vodostaja , temperature in elektroprevodnosti vode s
CTD registratorjem (7. maj-24. avgust 2015). Vrednosti SEP po 4. avgustu 2015 so zaradi okvare senzorja za SEP
CTD registratorja neuporabni (na grafikonu je opazno močno nihanje SEP med 4. in 11. avgustom 2015). Porast
SEP 30. junija 2015, ki ni vezan na poplavni dogodek, je po oceni vezan na onesnaženje.

V Vodni jami 1 pri Klinji vasi so se ocenjeni pretoki gibali okoli 1 L/s (7. 5. 2015), 20 L/s (17. 8. 2015), 510 L/s (1. 12. 2015) ter 2 L/s (26. 1. 2016), povprečnega pa ocenjujemo na okoli 5-10 L/s. Ob
upoštevanju ocenjenega povprečnega specifičnega odtoka (20 L/s km2) bi vodozbirno območje
obsegalo 0,25-0,5 km2. To je praktično še enkrat manj od vodozbirnega območja, ki zajema območje
Vodne jame 3 pri Klinji vasi in Vodne jame 1 pri Klinji vasi (0,75 km2). Pričakujemo, da se v Vodno jamo
1 pri Klinji vasi steka le del voda z ocenjenega zaledja (Karta 2), a točnejšega obsega ni mogoče
opredeliti. Iz zbranih podatkov je nemogoče opredeliti povezavo Vodne jame 1 pri Klinji vasi z Vodno
jamo 2 ali 3 pri Klinji vasi. Glede na podatke Novaka (1974), ki je vzorčil vodo v Vodni jami 1 pri Klinji
vasi in Vodni jami 2 pri Klinji vasi in smatra jami za medsebojno povezani, priteka sulfatna voda med
obema jamama.

13

Vodostaj izmerjen s CTD registratorjem je seštevek vodnega in zračnega pritiska. Izmerjen vodostaj je zato
zaradi relativno velikega vpliva zračnega pritiska pri Vodni jami 1 pri Klinji vasi (nizki vodni stolpci) korigiran z
zračnim pritiskom. Za to smo uporabili polurne podatke merilne postaje Ljubljana Bežigrad (vir: ARSO) – zaradi
manjših regionalnih odstopanj v zračnem pritisku med Ljubljano in Kočevjem prihaja zlasti ob nizkem vodostaju
do zavajajočega (dejansko neobstoječega) »nihanja« vodostaja za okoli 2cm.
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Novak (1987) omenja sledenje iz Vodne jame (1) pri Klinji vasi leta 1985, pri čemer naj bi vode
dokazano odtekale proti Tominčevem studencu in Radeščici pri Podturnu, bolj nezanesljiva pa je
povezava z Obrhom.

5.2.3.

Kvaliteta vode

Vzorčevanje je bilo v Vodni jami 1 pri Klinji vasi vedno opravljeno na istem mestu, to je na dnu vhodne
vrtače. V Vodni jami 3 pri Klinji vasi smo meritve opravljali dvakrat pri edinem dostopu do vode; za ti
obdobji je možna primerjava med merilnima mestoma, ki nujno ne izražajo dotokov, saj ni dokaza, da
sta jami hidrološko povezani.

SO42- [mg/L]
PO43- [mg/L]
Cl [mg/L]
El. bal. error [%]
Ca/Mg
SICal
pCO2 (eq)
pCO2 (eq; če je SICal=0)

4,21
0,56
12,64

/
/
/

/
/
/

3,83
0,42
16,97

/
/
/

3,25
0,33
17,42

4,02
0,59
12,86

242,18

/

/

111,15

/

98,72

167,64

0,06

/

/

0,57

/

0,16

0,20

2,80
24,27
7,5
0,14
20.417
28.840

/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/

14,30
14,66
9,1
-0,23
61.660
61.660

/
/
/
/
/
/

4,80
11,51
9,8
0,06
22.387
25.704

3,70
22,27
6,8
0,74
5.248
28.840

april 2015 26.1.2016
6,1
6,1
365
391
7,787
7,887
94,2
91,3
11,02
10,90
3,70
4,00
1,72
0,20
4,27

1,96
0,16
3,32

12,86

24,19

0,03

0,02

1,70
1,89
8,6
0,26
2.818
5.129

1,10
2,97
12,3
0,44
2.399
6.918

Razlika Vodna jama 1 pri Klinji vasi ter Vodna jama 3 pri
Klinji vasi

2+

Ca [mmol/L]
Mg2+ [mmol/L]
NO3 [mg/L]

april 2015 14.4.2015 7.5.2015 17.8.2015 24.8.2015 1.12.2015 26.1.2016
7,9
8,2
8,5
11,6
11,3
10,9
8,7
863
880
914
860
933
657
801
7,118
7,487
7,030
6,691
7,096
7,088
7,718
89,2
96,1
85,2
70,5
70,7
87,5
97,7
10,01
10,86
10,62
7,23
7,33
9,25
10,93
5,88
/
/
6,37
/
5,71
5,94

Vodna jama 3 pri Klinji vasi

Datum vzorčevanja
T [°C]
SEP [µS/cm]
pH
O2 [%]
O2 [mg/L]
Alkalnost [mmol/L]

Vodna jama 1 pri Klinji vasi

Tabela 8: Rezultati fizikalno-kemičnih meritev v Vodni jami 1 pri Klinji vasi in Vodni jami 3 pri Klinji vasi.
april 2015 26.1.2016
1,8
2,6
498
410
-0,669
-0,169
-5,0
6,4
-1,0
0,0
2,18
1,94
2,49
0,36
8,37

2,06
0,43
9,54

229,32

143,45

0,03

0,18

1,10
22,38
-1,1
-0,12
17.599
23.711

2,60
19,30
-5,4
0,30
2.849
21.922

minimalna vrednost ker je SI Cal >0,5

Analizirani vzorci iz Vodne jame 3 pri Klinji vasi izražajo praktično naravna ozadja, le nitrati se zdijo za 12 mg/L nekoliko povišani. Glede na uravnanost vodozbirnega območja in večjo debelino prsti gre lahko
za bolj intenziven naravni tok snovi, torej povišano naravno ozadje.
Pri Vodni jami 1 pri Klinji vasi opažamo precej drugačno stanje, saj so nad naravno ozadje povišane
prav vse koncentracije onesnaževal. Podobno kot pri Jami v Šahnu najmanj nihajo nitrati, kar kaže na
konstantno izpiranje, ki se lahko ob povečanem vodostaju (podatki za avgust in december 2015)
intenzivira (in ne redči, kot bi morda pričakovali), kar kaže na veliko razpoložljivost onesnaževal v
zaledju. Kloridi in o-fosfati so medsebojno zelo dobro pozitivno povezani (R2=0,96). Najvišje vrednosti
so dosegli ob vzorčevanju v obdobju spiranja vodonosnika 17. avgusta 2015. Koncentracije so podobne
kot pri Jami v Šahnu, s tem da slednja izkazuje nekoliko višje vsebnosti kloridov. Glede na močan vpliv
kloridov na SEP in njihovo pojasnjevanje dela SEP (prejšnje podpoglavje), bi njihove koncentracije lahko
naraščale z zmanjševanjem vodostaja po poplavnih valovih, vendar tega analizirani vzorci ne potrjujejo
(npr. aprila 2015 in januarja 2016) – bolj se zdi, da je zveza obratna. Povezanost sulfatov, ki izvirajo iz
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rudniškega jalovišča, z ostalimi onesnaževali je obratno sorazmerna in z izjemo nitratov (R2=0,81) nizka
(R2=0,33-0,35), kar kaže na obremenjevanje vode izven območja rudniškega jalovišča.
Nasičenost s kisikom v vodi je pri Vodni jami 1 pri Klinji vasi, za katero imamo vsaj minimalno število
podatkov za statistično analizo, relativno slabo povezana z vsebnostjo sulfatov (R2=0,21), torej z virom
napajanja in oksidacijo sulfidov, precej bolje pa obratno sorazmerno s koncentracijo dveh onesnaževal:
o-fosfata (R2=0,68) in klorida (R2=0,85). Relativno dobra povezanost (zlasti z o-fosfati) je lahko
naključna, saj je večinoma posledica slabega nasičenja s kisikom ob poletnem vzorčenju, ko je bilo
ugotovljeno najslabše stanje vode, poletje pa načeloma izraža nižje nasičenosti s kisikom. To je očitno
povezano z razmerami v vodonosniku (ali pa s prezračevanjem vode v vhodni vrtači oz. neposredno
nad območji rovov Vodne jame 1 pri Klinji vasi), saj se nižja nasičenost s kisikom izjemno dobro obratno
sorazmerno ujema s CO2 (eq) (R2=0,99) kot kazalnikom prezračenosti podzemlja 14. Dobra pozitivna
soodvisnost je značilna za ujemanje z nasičenostjo vode glede na kalcit (SICal; R2=0,82), katere pozitivna
vrednost nedvoumno kaže na prezračevanje podzemlja. Ti podatki kažejo, da nižja nasičenost s kisikom
bistveno ne odraža vpliva jalovine, verjetno v manjši meri onesnaženost z lahko razgradljivo organsko
snovjo (v tem primeru gnojevko), zelo dobro pa razmere v vodonosniku, ki so za nasičenost s kisikom
najboljše v zimski polovici leta, najslabše pa v poletni. Vpliv prezračevanja je slabši ob visokem
vodostaju, saj je razmerje med volumnom vode in reakcijsko površino večje, kar se opaža po nižji
nasičenosti s kisikom avgusta in decembra 2015, ko je bil vodostaj višji.
Vsebnost CO2 v vodi zabeležena 17. avgusta 2015 (61.660 ppm) je daleč nad naravnim ozadjem za
Kočevsko polje (ocenjeno na 20.000-25.000 ppm) in daleč presega celo vrednosti za nizek primorski in
dolenjski kras (30.000-42.000 ppm). Tolmačimo ga z razgradnjo večje količine lahko in hitro razgradljive
organske snovi v oksidacijskem okolju (prezračenih razmerah), pri čemer se sprošča CO2. Glede na
relativno močno povišano koncentracijo kloridov smatramo, da gre za po površju polito gnojevko, ki se
je razgrajevala pod površjem, ali pa za gnojenje z zadelanim gnojem. Onesnaženje podzemlja je bilo
povezano z močnim spiranjem onesnaževal.
Izlivov gnojevke ali druge tekočine z visoko SEP v vhodno vrtačo Vodne jame 1 pri Klinji vasi nismo
zaznali, ravno tako ne periodičnih (tempiranih) izpustov teh snovi v hidrološkem zaledju. Opazen pa je
porast SEP 30. junija 2015, ki ni povezan z nobenim padavinskim dogodkom. Pričel se je točno ob
polnoči med 29. in 30. junijem 2015, se v grobem iztekel 5 dni kasneje, a bil vzrok glede na ponovno, a
manjše, izpiranje 9. julija 2015 v zaledju še vedno prisoten. Glede na razvlečen potek sklepamo, da je
rezultat točkovnega onesnaženja izven vhodne vrtače, glede na porast SEP pa za zelo prevodno snov, ki
bi lahko ustrezala gnojevki.
Zaključujemo, da ima (a) zaradi poletne visoke koncentracije kloridov, (b) takrat prisotnega organskega
onesnaženja (visok CO2 (eq)) in o-fosfatov, (c) stalno prisotnost onesnaževal, ki se ob višjem vodostaju še
intenzivneje izpirajo ter (č) glede na praktično odsotnost poselitve na ocenjenem vodozbirnem
območju glavno vlogo pri obremenjevanju vode v Vodni jami 1 pri Klinji vasi kmetijstvo, je pa vpliv
slednjega na kvaliteto vode manjši v primerjavi z Jamo v Šahnu. Vpliv je stalno prisoten, zvezen, vsaj ob
14

V nizkem krasu Kočevskega polja je zaradi nizkih reliefnih amplitud (razlik) izmenjava zunanjega zraka z
jamskim (prezračevanje podzemlja) zelo omejena v poletnem času, ko se gostejši jamski zrak zadržuje v
podzemlju. V zimskem času postaja glede na zunanjega lažji in redkejši, zato teži k dvigu proti površju, dvigu CO2
iz podzemlja in njegovem nadomeščanju s kisikom.
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začetnem spiranju po padavinah pa močno intenziviran. Neposredno onesnaževanje Vodne jame 1 pri
Klinji vasi s strani prašičje farme Klinja vas lahko vsaj za obdobje 14. april-24. avgust 2015 izključimo.

5.2.4.

Ocena primernosti habitata za človeško ribico

Tekom fizikalno-kemijskih analiz vode smo 3-krat prišli na tretjino poti med vhodom in dolvodnim
sifonom (merilno mesto CTD registratorja), enkrat pa do dolvodnega sifona – v vodi nismo nikdar
opazili človeških ribic.
Fizikalno-kemijske analize kažejo na močno povišano koncentracijo sulfatov (99-242 mg/L), kar je
predvsem posledica dotoka vode iz območja deponije rudniške jalovine. Poleg sulfatov je Novak
(1974, 388) ugotovil tudi močno povišano koncentracijo železa in mangana – ravno tako posledica
spiranja rudniške jalovine. Glede na to, da je bil prvi vpliv jalovine v Vodni jami 1 pri Klinji vasi
zabeležen 1928. leta in so bile človeške ribice opažene še leta 1965, se vpliv sulfatov vsaj kratkoročno
ne zdi zelo problematičen. Razpoložljivost s kisikom (nasičenost in koncentracija) sta po naši oceni
zadovoljiva za habitat človeške ribice, zaradi organske obremenjenosti so razmere lahko nekoliko
slabše dolvodno od odtočnega sifona, kjer je zračenje podzemlja zaradi slabšega stika s površjem
verjetno slabše. Prisotnost mangana in železa v vodi, kot jo ugotavlja Novak (1974) in je v obliki aktivno
razvijajočih se železnih inkrustracij vidna še danes, ne bi smela biti problematična za človeško ribico, saj
je bila prisotna (in verjetno še višja) tudi v obdobju odlaganja rudniške jalovine, ko so bile človeške
ribice v Vodni jami 1 pri Klinji vasi zelo številne. Koncentracija onesnaževal je glede na Veliko Stankovo
jamo, kjer je človeška ribica prisotna, za kratkoročnost preživetja zadovoljiva. Problematičen zna biti
občasen izpust večje koncentracije onesnaževal, kot se je to zgodilo konec junija oz. na začetku
julija 2015.
Izginotje človeške ribice je najverjetneje povezana z odtokom gnojevke iz prašičje farme pri Klinji vasi
konec 70. ali začetku 80. let 20. stoletja. Za tolmačenje sedanje odsotnosti se zdita verjetni dve razlagi,
in sicer (a) občasna točkovna obremenitev (gnojevka?) ali pa (b) popolno izginotje populacije človeške
ribice na območju Vodnih jam pri Klinji vasi.

5.3. VODNA JAMA PRI CVIŠLERJIH
5.3.1.

Lokacija, kratek opis jame in pojavljanja človeške ribice

Jama se nahaja 650-1.050 m severovzhodno od naselja Spodnji Cvišlerji ter 800-1.100 m
severozahodno od naselja Zgornji Cvišlerji. Spodnji vhod leži na nadmorski višini 475 m, zgornji pa
cca. 10 m stran in okoli 5 m višje. Glavnina vodnega toka je cca. 1 m pod spodnjim vhodom, na ponoru
znotraj jame pa še 1,5-2 m nižje. Jamo tvorita bolj razvejana zgornja suha rova v skupni dolžini 70 m,
pod njima pa je razvit 50 m dolg vodni rov (Slika 2). Na treh mestih sta suha in vodni rov povezana z
navpičnimi rovi.
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V dostopnih virih (kataster jam) človeška ribica v jami ni bila nikoli omenjena in je tekom štirih
vzorčevanj tudi nikoli nismo opazili.

Slika 2: Tloris in iztegnjeni profil Vodne jame pri Cvišlerjih (Šubelj in Podobnikar, 1956).

5.3.2.

Napajalno zaledje in naravno ozadje parametrov

Glede na razmeroma visoke vrednosti CO2 (aq; če je SICal=0) (16.596 oz. 21.380 ppm) se jama nedvomno
napaja s preniklo vodo. Temperaturni razpon vode (8,6-13,0 °C) kaže na plitev kraški vodonosnik. Nizka
koncentracija sulfatov (4,76-5,05 mg/L) kaže na odsotnost dotoka iz smeri premogovnega bazena oz.
jalovišča, je pa malenkostno povišana morda zaradi pliokvartanrnih sedimentov v hidrološkem zaledju.
Nizka koncentracija Mg2+ (0,08-0,20 mmol/L) kaže na napajanje iz izjemno skromno dolomitiziranih
zgornje krednih apnencev. Ker je jama glede na geološko karto (Savić in Dozet, 1985a) širše obkrožena
z njimi, nam ta podatek ne pomaga pri točnejši določitvi območja napajanja. Z višjim vodostajem zaradi
slabše reakcije s kamnino pričakovano upada alkalnost in koncentracija Ca2+, presenetljivo pa temu ne
sledi koncentracija Mg2+, ki se obnaša ravno nasprotno. Obstoječa generalna geološka karta nam zaradi
majhnosti merila ne omogoča, da bi ta pojav lahko razložili s majhnimi razlikami v geološki zgradbi
zaledja.
Nadmorska višina vodnega toka v jami (okoli 474 m n.v.) se izkaže za močan filter pri opredelitvi smeri,
kamor bi se lahko raztezalo hidrološko zaledje; vrtače z nižjo nadmorsko višino dna se pojavljajo 150 m
severneje od jame ter 500 m vzhodneje, Kočevsko polje pa neposredno proti zahodu kar nedvomno
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opredeljuje skrajni domet hidrološkega zaledja. Preferenčna smer potencialnega vodozbirnega
območja je le proti jugovzhodu. Tej smeri ustreza tudi generalni tok vode v Vodni jami pri Cvišlerjih, ki
pa je lahko mikrolokalen.
Med vzorčevanjem ocenjen pretok je znašal 1 L/s (april 2015), 15-20 L/s (17. 8. 2015), 2-4 L/s
(1. 12. 2015) in 2 L/s (26. 1. 2016), povprečnega pa ocenjujemo na okoli 4 L/s. Ob upoštevanju
povprečnega ocenjenega specifičnega odtoka (20 L/s km2) bi obsegalo vodozbirno območje 0,2 km2.
Glede na v naslednjem podpoglavju opisano prisotnost onesnaževal ga opredeljujemo pretežno
jugovzhodno od vhoda v jamo na kmetijska zemljišča. Obseg slednjih do Zgornjih Cvišlerjev se v
grobem ujema z oceno velikosti vodozbirnega območja. Vključenost Zgornjih Cvišlerjev v vodozbirno
območje jame je dvoumna. Glede na ugodno razliko med nadmorskimi višinami Zgornjimi Cvišlerji
(500-515 m) in jamo je tok vode v tej smeri možen. Ker pa bi bilo s tem vodozbirno območje močno
razpotegnjeno (razmerje širina:dolžina več kot 1:3), se bolj nagibamo k oceni, da segajo Zgornji Cvišlerji
že izven vodozbirnega območja. Povezava z naseljem zaradi homogenosti analiziranih parametrov ni
ugotovljiva brez sledenja, potrdila pa bi jo lahko tudi usmerjena kemična analiza vode (npr. na
detergente).

Karta 3: Ocenjeno vodozbirno zaledje Vodne jame pri Cvišlerjih. Tloris jame je povzet po Šubelju in
Podobnikarju (1956).
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5.3.3.

Kvaliteta vode

Meritve so bile v Vodni jami pri Cvišlerjih opravljene bodisi pri prvem dostopu do vode iz smeri
zgornjega vhoda bodisi 3-5 m gorvodno. Na rezultate meritve to praktično ne vpliva.

Tabela 9: Rezultati fizikalno-kemičnih meritev v Vodni jami pri Cvišlerjih.

Datum vzorčevanja april 2015 7.5.2015 17.8.2015 1.12.2015 26.1.2016
T [°C]
8,6
9,2
13,0
11,4
9,3
SEP [µS/cm]
585
618
588
542
557
pH
7,612
7,359
7,146
7,444
7,794
O2 [%]
98,2
91,3
78,9
98,4
98,2
O2 [mg/L]
10,88
9,97
7,82
10,27
10,84
Alkalnost [mmol/L]
5,55
/
4,57
5,53
5,50
2+
Ca [mmol/L]
2,78
/
1,89
2,67
2,73
2+

Mg [mmol/L]
NO3- [mg/L]

0,08
22,33

/
/

0,20
11,66

0,16
18,84

0,09
19,21

SO42- [mg/L]

5,05

/

/*

4,76

4,79

PO43-

0,10

/

2,94

0,11

0,13

9,90
/
21,90
10,30
1,54
/
-4,53
1,19
34,8
/
9,5
16,7
0,48
/
-0,14
0,34
6.457
/
16.596
9.772
19.498
/
16.596
21.380
minimalna vrednost ker je SICa l >0,5
* - motnje pri determinaciji koncentracije (obarvanost in motnost)

10,50
1,29
30,3
0,66
4.169
19.498

[mg/L]
Cl [mg/L]
El. bal. error [%]
Ca/Mg
SICal
pCO2 (eq)
pCO2 (eq; če je SICal=0)

Vsi parametri onesnaženosti presegajo naravno ozadje in kažejo na antropogeno obremenitev.
Podobno kot pri Jami v Šahnu in Vodni jami 1 pri Klinji vasi nitrati kažejo dokaj enakomerno
obremenjenost preko celega leta z nižkom pri po drugih parametrih sicer najbolj obremenjeni vodi
(17. avgust 2015). O-fosfati kažejo na konstantno ozadje (0,11 mg/L) z izrazitimi viški v času izpiranja
(2,94 mg/L). Podobno velja tudi za kloride, ki so z o-fosfati v tesni pozitivni povezavi (R2=1 z
upoštevanjem vrednosti 17. avgusta 2015 in R2=0,94 brez nje).
Nasičenost s kisikom je bila tekom vzorčevanj sicer odlična (78,9-98,4 %), a je bila po podatkih
biologov, ki izvajajo inventarizacijo podzemne favne, nekaj dni pred poletnim vzorčenjem okoli 20 %,
kar ob majhni, če sploh, potrebi po oksidaciji sulfidov kaže na močno organsko onesnaženje. Na vsaj
občasno izjemno onesnaženo vodo je kazala tudi kalnost v času poletnega vzorčenja, ki je zmanjševala
vidljivost v vodi na 5-10 cm in onemogočila analizo sulfatov, voda pa je močno zaudarjala po gnojevki.
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Rezultati 17. avgusta 2015 kažejo na najslabšo kvaliteto vode. Negativen SICal in pCO2 (eq; če je SICal=0)
kažeta, da je šlo za preniklo vodo, ki je relativno slabo reagirala s CO2 v prsti in apnencem v kraškem
podzemlju. Visoka koncentracija kloridov bi lahko indicirala izpiranje gnojevke, a temu ne sledi
relativno nizka vsebnost CO2, kot se je nasprotno pokazalo pri Vodni jami 1 pri Klinji vasi. Ker je bila
nasičenost s kisikom ob vzorčevanju razmeroma dobra (78,9 %), nekaj dni prej pa okoli 20 %,
ocenjujemo, da smo vzorčevali drugi del poplavnega vala, ko je prvo vodo z visoko koncentracijo CO2
že zamenjala sveže infiltrirana. Poleg analiziranih onesnaževal precej negativna napaka razmerja vsote
anionov in kationov opozarja na povišano vsebnost kationov (poleg Ca2+ in Mg2+), ki jih s kemično
analizo nismo zajeli.
Zaradi prekrivanja spremljanih onesnaževal nedvomno kmetijskega in potencialno komunalnega
onesnaženja je iz razpoložljivih podatkov težko ugotoviti, kakšen, če sploh, je delež komunalnega
obremenjevanja, če spadajo Zgornji Cvišlerji v vodozbirno območje Vodne jame pri Cvišlerjih.

5.3.4.

Ocena primernosti habitata za človeško ribico

Glede na povprečno in stalno povišano koncentracijo nitratov gre za najslabše habitatne pogoje med
vsemi analiziranimi jamami, ki pa za kratkoročno preživetje človeške ribice vendarle ni kritična. Znatno
bolj omejujoča je občasna nasičenost s kisikom, ki lahko pade na okoli 20 %.
Tudi pretekla naravna prisotnost človeške ribice v Vodni jami pri Cvišlerjih je vprašljiva, saj gre verjetno
za vršni del vadoznega vodonosnika, kjer je razpoložljivost večjih z vodo zalitih rovov manjša, pretok pa
precej bolj niha.

5.4. MALA IN VELIKA STANKOVA JAMA
5.4.1.

Lokacija, kratek opis jame in pojavljanja človeške ribice

Malo in Veliko Stankovo jamo na tem mestu obravnavamo skupaj, saj gre za isti jamski sistem, ki je
ločen s podorom oz. sifonom. Gre za manj znani jami na Kočevskem, ki ležita vzhodno do Šalke vasi.
Daljša Velika Stankova jama je bila leta 1986 raziskana v dolžino 416 m, krajša Mala Stankova jama pa
v dolžino 147 m. Vhodni del predstavlja brezno oz. strmo nagnjen rov, v globini 8 oz. 15 m pa se obe
izravnata v pretežno vodoravne vodne rove. Jugovzhodno od njih v smeri Vodne jame pri Cvišlerjih smo
uspeli ponovno najti tudi vodno Jamo v grmovju, katere relacija z Malo ali Veliko Stankovo jamo pa ni
znana.
Veliko Stankovo jamo sestavljajo 3 rovi, ki se stikajo v sotočju: (a) zahodni je pritočni in poteka med
vrtačama, kjer je postavljenih tudi nekaj stavb ranča, (b) južni je ravno tako pritočni in vodi iz smeri
Male Stankove jame, od koder naj bi vanj po Novaku (1974, 380) vanj tudi pritekala voda, (c) vzhodni
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pa je odtočni in predstavlja skupen odtok vse vode iz jame in se konča s sifonom. Tui zahodni in južni
rov se končata s sifonom. Malo Stankovo jamo tvori en vodni rov, kjer voda priteka z juga, se izgublja
pod vhodnim podorom v ožini. Velika Stankova jama ima pravzaprav dva vhoda: spodnji vhod, skozi
katerega je jama najbolj enostavno dostopna, je na okoli 476 m n.v., zgornji vhod 6,5 m višje, odtočni
sifon v Veliki Stankovi jami pa na okoli 464 m n.v. Po nadmorski višini vhoda v Malo Stankovo jamo
določenem po LIDAR-ju (481 m) in globini jame po načrtu Roglja in Žitka (15 m; 1968) naj bi bil zgolj
rahlo nagnjen vodni tok v Mali Stankovi jami na nadmorski višini 466 m.
V Mali Stankovi jami smo tekom projekta Life Kočevska z Jamarskim klubom Novo mesto odkrili in
popisali neaktivno vaško odlagališče komunalnih odpadkov, ki jih je po oceni za 30-40 m3. Večjih količin
okoljsko nevarnih odpadkov ni bilo opaženih na površju smetišča, občasno pa lahko pričakujemo
izhajanje ostankov čistilnih sredstev, ki bi jih z izbranimi parametri lahko zaznali preko povišane ravni
o-fosfatov.
Velika Stankova jama do naših raziskav ni bila znana kot habitat človeške ribice, v zapisnikih o jami
zbranih v katastru jam ni omenjena, ravno tako pa ni uvrščena na referenčen seznam lokalitet človeške
ribice (Sket, 2000). Spomladi 2015 smo v Veliki Stankovi jami vendarle odkrili. Gre za edino najdišče
izmed vseh 8 obravnavanih jam, če ne štejemo vanj ponora pri bivšem Remihovem mlinu. Ob prvem
vzorčenju vode smo opazili 2 primerka, kasneje večkrat tudi 3, avgusta 2015 pa največ – 5 osebkov.

5.4.2.

Napajalno zaledje in naravno ozadje parametrov

Malo Stankovo jamo glede na pCO2 (eq; če je SICal=0) (18.197-22.387 ppm) in relativno majhno letno nihanje
temperature (okoli 3,7 °C) napaja prenikla voda plitvega krasa. Nad naravno ozadje nekoliko povišani
sulfati kažejo na vpliv iz smeri Šalke vasi, kljub temu pa so nižji od Vodne jame 3 pri Klinji vasi, kar kaže
na dotok tudi z območja brez sulfatov. Temu pritrjuje koncentracija Mg2+, ki je nekoliko previsoka za
napajanje zgolj iz zgornje krednih apnencev, je pa prenizka za večinsko napajanje iz območja
nepropustnih kamnin sredi Kočevskega polja. Kaže na pozitivno soodvisnost s sulfati. Geološke,
reliefne in hidrogeološke (generalna usmerjenost podzemnega toka proti severovzhodu) razmere
kažejo, da leži vodozbirno območje Male Stankove jame jugozahodno od vhoda, ki izkazuje delno
pašniško in poljedelsko rabo tal, na močno skalnatem vzpetem hrbtu pa prevladuje gozd.
Južni rov Velike Stankove jame naj bi se po Novaku (1974, 380) napajal s strani Male Stankove jame.
Naša vzorčna točka ni bila pozicionirana na skrajni južni konec Velike Stankove jame, ki je najbližja
ponoru v Mali Stankovi jami, ampak cca. 100 m dolvodno. Trditve Novaka ne moremo povsem potrditi,
sta si pa vodi nedvomno precej podobni glede spremljane parametre precej podobni. Glede na manjši
pretok v Veliki Stankovi jami se del vode zagotovo izgubi, se ji pa nedvomno pridruži stranski dotok
neprezračene vode manj obremenjen z onesnaževali in nižjo koncentracijo sulfatov ter Mg2+ – zaradi
tega predvidevamo, da ne priteče iz smeri Šalke vasi, ampak iz jugovzhoda 15. Zaradi bližine ponora v
15

Pri tem smo upoštevali le vzorčenje januarja 2016, saj aprila 2014 ni bilo vzorčevano v istem dnevu, aprila 2015
pa smo vzorčevali ob povišanem vodostaju, ko lahko razlike zaradi poplavnega vala izhajajo iz časovno hitrih
sprememb karakteristik vode.
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Mali Stankovi jami in bližine izvirnega sifona v Veliki Stankovi jami (13 m) je malo verjetno, da bi šlo za
dva povsem ločena vodna tokova.
Zahodni rov Velike Stankove jame je bil dostopen le ob nizkem vodostaju. Po fizikalno-kemičnih
karakteristikah je močno drugačen od zgoraj opisanih vodnih tokov. Na časovno različnost zaledja kaže
nihanje sulfatov in z njim premo sorazmerno koncentracija Mg2+, kar kaže na odtekanje vode iz smeri
Šalke vasi. Načeloma delež dotoka sulfatne vode raste z nižanjem vodostaja, kar je podobno kot pri
Vodni jami 1 pri Klinji vasi. Nizka SEP aprila 2015 (637 µS/cm) kaže na občasno nizko koncentracijo
sulfatov (izračunano na okoli 60 mg SO42-/L), kar pa je še vedno občutno več kot v Južnem rovu Velike
Stankove jame ali v Mali Stankovi jami. SEP izmerjena 7. maja 2015 (1.128 µS/cm) kaže, da teče
občasno skozi rov še bolj sulfatna voda kot je bila zabeležena v Vodni jami 1 pri Klinji vasi, (po izračunu
okoli 380 mg SO42-/L) in da verjetno izhaja s podpovršinskim napajanjem z območja rudniškega
jalovišča vzhodno od Šalke vasi. Temperatura je preko leta izredno stabilna, saj znaša nihanje le okoli
0,8 °C. Slednje in pa visoke vrednosti pCO2 (eq; če je SICal=0) (20.417-35.481 ppm) kažejo na napajanje s
podzemno vodo, pri čemer visoke vrednost CO2 lahko izhajajo iz ploskovnega onesnaževanja. Čeprav
nismo vzorčevali Rudniškega potoka na prvem kontaktu z apnenci na robu Šalke vasi, kjer deloma
ponika, stabilna temperatura vode ne kaže na to, da bi voda Rudniškega potoka (ali pa Rudniškega
jezera) podzemno odtekala v Zahodni rov Velike Stankove jame. Zaledje Zahodnega rova lahko
predstavlja tudi izvir Moštgruben.
Med vzorčevanjem so ocenjeni pretoki v Mali Stankovi jami znašali 20-30 L/s (17. 8. 2015), 1-2 L/s
(1.12.2015) in 0,75-1 L/s (26. 1. 2016), v Južnem rovu Velike Stankove jame 0,5 L/s (april 2015), 2030 L/s (17. 8. 2016), 1 L/s (1. 12. 2016) in 0,5 L/s (26. 1. 2016) ter v Zahodnem rovu Velike Stankove
jame 2-5 L/s (1. 12. 2016) in 1 L/s (26. 1. 2016). Skupen povprečen pretok iz Male Stankove jame,
Južnega ter Zahodnega rova Velike Stankove jame ocenjujemo na 5-10 L/s. Ob upoštevanju
povprečnega specifičnega odtoka (20 L/s km2) bi znašalo vodozbirno zaledje 0,25-0,5 km2, kar je
skladno z ocenjenim zaledjem glede na zadovoljivo zaledje Male Stankove jame in dotokom sulfatne
vode iz smeri Šalke vasi (0,25 km2; Karta 4).
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Karta 4: Ocenjeno vodozbirno zaledje Velike in Male Stankove jame. Potek Male in Velike Stankove jame je
povzet po Žitku in Roglju (1968) in Jamarski sekciji PDŽ (1968), Željnskih jam pa po Mramorju (1967).

5.4.3.

Kvaliteta vode

Vzorčevanje je bilo v Mali Stankovi jami vedno opravljeno na istem mestu, to pri prvem dostopu do
vode, kjer sledenja po 2 m toka ponikne v ilovici. V Veliki Stankovi jami smo meritve opravljali ločeno
na obeh vodnih tokovih pred sotočjem, to je v Južnem rovu, ki vodi iz smeri Male Stankove jame, in v
Zahodnem rovu, zaradi omejenosti skupnega števila vzorčenih mest pa smo običajno vzorčevali le
enega izmed tokov (oba hkrati smo vzorčili le 26. januarja 2016). Ob povišanem vodostaju
17. avgusta 2015 smo meritve zaradi nemogočega dostopa (povišan vodostaj) izvajali le v Južnem rovu,
pa še to pod vhodnim breznom, kar je cca. 20 m dolvodno kot običajno, a po oceni ne prinaša bistvenih
razlik.
Prav vsi vzorci iz vseh rovov kažejo na višjo raven parametrov v primerjavi z naravnim ozadjem. Nitrati
so podobno kot pri predhodno opisanih jamah vseskozi povišani z vrednostmi med 10,68 do
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17,74 mg/L. Za približno trikratnik niha koncentracija fosfatov (0,15-0,49 mg/L), za štirikratnik pa
vsebnost kloridov (4,60 in 16,80 mg/L). Podobno kot pri drugih merilnih mestih koncentracija ofosfatov močno naraste v času poplavnih valov, konkretno smo to zaznali 17. avgusta 2015, generalno
pa ostaja na ravni 0,12-0,20 mg/L. Koncentracija ostalih onesnaževal ostaja na povprečni ravni, kar
skupaj z o-fosfati kaže, da visoka voda prenaša bistveno večjo količino onesnaževal kot pa nizka ali pa
srednja.
Ker sulfati in povišana koncentracija Mg2+ prihajajo iz smeri Šalke vasi, opredeljujemo zaledje vode z
nizko koncentracijo obeh parametrov izven območja poselitve, kjer je vpliv možen le iz strani
kmetijstva, pri Južnem rovu Velike Stankove jame pa morda tudi iz smetišča na vhodu v Malo Stankovo
jamo. Čeprav koncentracija Mg2+ in sulfatov niha za faktor 1,6-1,7, posebej izrazitih korelacij med
sulfati oz. koncentracijo Mg2+ in ostalimi onesnaževali ni, le kloridi (soljenje cest?) kažejo z večjo
pozitivno korelacijo na nekoliko bolj prepričljiv vpliv. Ker je hkrati njuna koncentracija relativno nizka,
kar kaže na majhen delež vode, ki priteka z območja Šalke vasi, sklepamo, da je vpliv Šalke vasi na
analizirane parametre onesnaženosti majhen, kmetijstva za prevladujoč.
Nasičenost s kisikom je vseskozi pod 100 % in je v času poplavnih valov še nekoliko znižana, a ne
bistveno (ostane nad 80 %). Povezava s parametri onesnaževal je nizka, še največja je z negativna
povezanost s pCO2 (eq) (R2=0,82) in pozitivna povezanost s SICal (R2=0,51), kar izraža lastnosti
vodonosnika oz. interakcijo z njim (prezračenost v zgolj zimski polovici leta) – podobno kot pri Vodni
jami 1 pri Klinji vasi. Povezanost znatno poslabša upoštevanje dveh izrazito specifičnih vrednosti
Zahodnega rova Velike Stankove jame (vzorčenje decembra 2015 in januarja 2016), ki izkazujeta
antropogeno povišano vsebnost CO2 (pCO2 (eq; če je SICal=0)) in s tem porast koncentracije Ca2+ (in deloma
Mg2+). Slednji je očitno povezan z dotokom vode iz območja Šalke vasi, na kar opozarjata specifično
povišani koncentraciji Mg2+ in sulfatov. Nizka nasičenost s kisikom 7. maja 2015 kaže, da se tovrstni
trenutki lahko pojavijo tudi v drugem delu leta. Po parametrih onesnaženosti termina bistveno ne
odstopata od izmerjenih v Mali Stankovi jami in Južnem rovu Velike Stankove jame. Zaradi tega in
odsotnosti mejenja s CTD registratorjem tako tega pojava ne znamo zadovoljivo razložiti.
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april 2015 7.5.2015 17.8.2015 1.12.2015 26.1.2016
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NEDOSTOPEN (visok vodostaj)

2,68
0,10
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april 2015 1.4.2015 7.5.2015 17.8.2015 1.12.2015 26.1.2016
9,7
9,6
9,7
12,6
11,2
9,9
616
556
607
407
531
560
7,851
7,720
7,862
7,097
7,592
7,848
96,3
97,5
96,5
82,7
97,2
97,6
10,35
10,49
10,30
8,26
10,19
10,58
5,58
/
/
3,67
/
5,56

Velika Stankova jama (Zahodni rov)

Ca2+ [mmol/L]
Mg2+ [mmol/L]
NO3- [mg/L]

april 2015 7.5.2015 17.8.2015 1.12.2015 26.1.2016
9,4
9,6
13,1
11,6
10,1
566
625
405
538
568
7,643
7,902
6,985
7,519
7,888
97,5
98,5
81,9
96,7
98,4
10,53
10,62
8,12
10,05
10,62
5,38
/
3,74
5,63
5,59

Velika Stankova jama (Južni rov)

Datum vzorčevanja
T [°C]
SEP [µS/cm]
pH
O2 [%]
O2 [mg/L]
Alkalnost [mmol/L]

Mala Stankova jama

Tabela 10: Rezultati fizikalno-kemičnih meritev v Mali in Veliki Stankovi jami.
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5.4.4.

Ocena primernosti habitata za človeško ribico

Prav vsi analizirani vzorci kažejo na koncentracije nitratov, ki presegajo potencialno nevarno vrednost
za dvoživke, to je 10 mg/L. Čeprav je voda zmerno obremenjena z nitrati, o-fosfati in kloridi prisotnost
populacije človeške ribice kaže, da koncentracije onesnaževal niso kritične za kratkoročno preživetje,
vprašljivo pa je dolgoročno preživetje v tovrstnih razmerah.

6. ŽELJNSKE JAME
6.1.1.

Lokacija, kratek opis jame in pojavljanja človeške ribice

Željnske jame se nahajajo med Šalko vasjo in Željnami oz. vzhodno od njune glavne cestne povezave.
Željnske jame so zaradi dostopnosti in igre svetlobe zaradi več vdorov daleč najbolj znane jame v
okolici Kočevja. O njih je poročal že Valvasor 1689. Gre za sistem okoli 1.600 m podzemnih rovov v
enem nivoju, ki je na več mestih prekinjen z udori stropa. Zaradi več na videz ločenih vhodov imajo deli
jam tudi svoja imena: Ciganske jame, Jama pri koritu, Pasje brezno, Jama pri gostilni, Mala/Lisičja
jama, Brankovo brezno, deloma tudi Jama pod Šalko vasjo (Slika 3). Zaradi širokih rovov so bile ugodne
tudi kot zatočišče, zato sledimo v njih prisotnost človeka vsaj od mlajšega paleolitika dalje.
Rudniška dejavnost je med vsemi jamami na Kočevskem najbolj vplivala ravno na Željnske jame. Pred
odprtim kopom premoga je bilo površinsko vodozbirno območje razvito v rahlo gričevnatem svetu
(Karta 5), ki ga lahko primerjamo s sedanjim vodozbirnim območjem Vodne jame 3 pri Klinji vasi.
Rudniška dejavnost je na Željnske jame vplivala z več vidikov:
•

•

•

s spremembo obsega vodozbirnega območja; z globinskim dnevnim izkopom se je zmanjšalo
vodozbirno območje tako Rudniškega kot tudi Željnskega potoka, voda pa se danes umetno po
cevovodu odvaja v Rinžo; razvodja med Rudniškim in Željnskim potokom ter Vodnimi jamami
pri Klinji vasi je kljub temu ostalo praktično nespremenjeno,
z izpiranjem premogovega prahu; zaradi količine slednjega in zmanjšanja vodozbirnega
območja je sedimentacija potekala zlasti vzdolž Rudniškega potoka skozi Željnske jame, v kraški
dolini 250 m južno od Željn in v depresiji, v kateri je nekoč stal Remihov mlin; pri tem se ga je
nabralo v obliki židkega blata ponekod tudi več kot 1,5 m na debelo (kočevski jamarji so ga
izmerili celo 4 m), med letoma 1970 in 1972 (Kranjc, 1970, 1972) pa je tudi onemogočil dostop
iz Ciganskih jam v Jamo pri koritu, ki velja za najlepše zasigano dvorano Željnskih jam,
s spremembo fizikalno-kemičnih parametrov pri odtoku z deponije rudniške jalovine; slednje
se odraža predvsem pri močno povišani vsebnosti sulfatov v vodi.

Voda iz Željnskih jam ob povišanem vodostaju prihaja na plan vzhodno od njih (464 m n.v.), nato
površinsko prečijo kraško dolino 250 m južno od Željn, poniknejo na 463 m n.v. in izvirajo pri
Remihovem mlinu na 452 m n.v. Ob nizkem vodostaju ponikajo v Veliki dvorani in prihajajo verjetno
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zopet na plan v reliefni depresiji Remihovega mlina, čeprav ta nizkovodna povezava ni bila nikoli
potrjena s sledilnim poskusom (visokovodno nedvomno potrjuje premogov prah).

Karta 5: Reliefne in hidrološke razmere pred izkopavanjem premoga iz 2. polovice 18. stoletja (jožefinski
vojaški kataster; Rajšp in Ficko, 1995). Moder poligon označuje sedanji obseg Rudniškega jezera, oranžen
obseg intenzivne rudniške dejavnosti (kop, jalovišča), z modrimi linijami so poudarjeni nekdanji površinski
vodni tokovi, z oranžnimi linijami pa glavni razvodni hrbti.

Verodostojnih navedb prisotnosti človeške ribice v Željnskih jamah do sedaj nismo našli. Obstajajo sicer
navedbe o njeni prisotnosti pred intenzifikacijo rudnika, a so zaradi močnega vpliva ponikalnic
dvomljive. Sket (2000) jo na seznam najdišč ne uvršča.
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Slika 3: Tloris sistema več jam, ki jih povezujemo z imenom Željnske jame (Mramor, 1967).

6.1.2.

Napajalno zaledje in naravno ozadje parametrov

Željnske jame se napajajo s strani vsaj 3 površinskih pritokov, in sicer s strani Rudniškega potoka,
Željnskega potoka/Potoka in potoka, ki ponikne pri opuščenem kamnolomu oz. lovskem domu. Vsi
poniknejo na nadmorski višini okoli 465 m. Vpliv ponikalnic se pozna pri razmeroma velikem nihanju
temperature vode preko leta (6,7-15,4 °C). Na podzemni poti dobijo ponikalnice več manjših stranskih
dotokov (Novak, 1968). Dotok slednjih se pozna pri za površinske tokove nekoliko previsoki ravnotežni
koncentraciji CO2 (CO2 (eq) = 5.586-10.715 ppm). Delež posameznih dotokov je brez vzorčevanja ob
hkratnem merjenju s CTD registratorjem ali posebne študije, v kateri bi obravnavali celoten hidrološki
sistem z vsaj 5 merilnimi mesti, nemogoče točno opredeliti. Glede na izredno spremenljivost
koncentracije sulfatov (1:22) so deleži dotokov časovno verjetno izjemno variabilni, pričakuje pa se
tudi velika variabilnost pri prostorski razpoložljivosti sulfatov.
Izmerjena koncentracija sulfatov niha med 12,66 mg/L in 282,72 mg/L. Ker vrednost SEP zelo dobro
pozitivno pojasnjuje koncentracijo sulfatov (R2=0.99), lahko ob najvišji izmerjeni SEP (1.036 µS/cm)
pričakujemo okoli 332 mg SO42-/L, kar je več kot pri Vodni jami 1 pri Klinji vasi in manj kot pri Veliki
Stankovi jami. Generalno koncentracija sulfatov narašča z višanjem vodostaja, vzroki so verjetno enaki
kot pri Vodni jami 1 pri Klinji vasi, hkrati pa upada SICal (R2=0,99), kar je posledica prezračenosti
površinske vode. Podobno kot pri drugih jamah opažamo pozitivno povezanost med koncentracijo
sulfatov in razmerjem Ca/Mg (R2=0,86) oziroma Mg2+ (R2=0,93), kar kaže na isti izvor (nepropustni
sedimenti Kočevskega polja).
Zaradi Željnskega potoka, ki odvaja padavinske vode z območja deponije jalovine, so nekoliko povišane
vsebnosti sulfatov, vendar pod vrednostmi značilnimi za Vodno jamo 1 pri Klinji vasi. Zaradi odtoka iz
območja deponije jalovine je zaradi oksidacije sulfidov v sulfate možna tudi nižja koncentracija kisika.
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Pretok smo v Veliki dvorani aprila 2015 ocenili na 1 L/s, 17. avgusta 2015 na 50-100 L/s,
1. decembra 2015 na 0,1 L/s in 23. januarja 2016 na 5 L/s, povprečnega pa ocenjujemo na 10 L/s. Ob
upoštevanju ocenjenega specifičnega odtoka (20 L/s km2) bi vodozbirno območje obsegalo 0,5 km2. To
je nekoliko manj od reliefno pričakovanega vodozbirnega območja (0,82 km2; Karta 6), zato je zelo
verjetno, da se del vode iz reliefno opredeljenega območja pretaka podzemno mimo Velike dvorane,
kar je tudi opaziti ob nizkem vodostaju, ko pretoka skozi Veliko dvorano skorajda ni.

Karta 6: Ocenjeno vodozbirno zaledje Željnskih jam. Potek jamskih rovov je povzet po Mramorju (1967).
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6.1.3.

Kvaliteta vode

Meritve kvalitete vode so se izvajale v Veliki dvorani Željnskih jam, kjer se po meritvah Novaka (1974)
pretakajo vode Željnskega potoka/Potoka ter Rudniškega potoka z manjšimi podzemnimi pritoki.
Analizirani vzorci po skorajda vseh parametrih onesnaževal zgolj v manjši meri odstopajo od naravnega
ozadja. Podobno kot pri drugih jamah je koncentracija nitratov preko leta precej stabilna (6,398,24 mg/L), kar kaže na njihovo stalno razpoložljivost in izpiranje v vodozbirnem območju.
Koncentracije so za do enkrat povišane nad naravno ozadje. Kljub temu, da se vodozbirno območje
nahaja v dobršnem delu suburbanega naselja, je tudi koncentracija kloridov preko leta relativno
stabilna (7,10-10,80 mg/L) in bistveno ne odraža zimskega soljenja cest, če sploh, je pa od vseh
onesnaževal najvišje od naravnega ozadja. Koncentracija o-fosfatov je na ravni naravnega ozadja, le pri
spiranju 17. avgusta 2015 je prišlo do porasta. Pri drugih onesnaževalih takrat opažamo malenkosten
upad koncentracije.

Tabela 11: Rezultati fizikalno-kemičnih meritev v Željnskih jamah.

Datum vzorčevanja april 2015 7.5.2015 17.8.2015 1.12.2015 26.1.2016
T [°C]
8,7
9,6
15,4
8,7
6,7
SEP [µS/cm]
882
1036
526
785
937
pH
7,417
7,464
7,248
7,375
7,538
O2 [%]
65,9
72,1
59,9
71,5
77,6
O2 [mg/L]
7,25
7,76
5,62
7,98
9,11
Alkalnost [mmol/L]
5,47
/
3,20
5,53
5,80
2+

4,16
0,53

/
/

2,12
0,33

3,94
0,45

4,54
0,66

NO3 [mg/L]

-

7,57

/

6,39

8,24

7,09

SO42- [mg/L]
PO43- [mg/L]
-

216,61

/

12,66

172,79

282,72

0,09

/

0,31

0,07

0,04

8,80
26,97
7,8
0,42
9.550
25.704

/
/
/
/
/
/

7,10
21,34
6,4
-0,11
9.333
9.333

9,40
23,25
8,8
0,36
10.715
25.119

10,80
29,12
6,9
0,56
7.586
27.542

Ca [mmol/L]
Mg2+ [mmol/L]

Cl [mg/L]
El. bal. error [%]
Ca/Mg
SICal
pCO2 (eq)
pCO2 (eq; če je SICal=0)

minimalna vrednost ker je SI Cal >0,5

Nasičenost s kisikom je relativno nizka, a preko leta stabilna (65,9-77,6 %). Najnižja nasičenost s
kisikom je bila zabeležena v času poletnega izpiranja, ko je bil pretok sicer najvišji. Višja vsebnost
sulfatov in kloridov običajno prinaša boljšo nasičenost s kisikom (R2=0,75 za sulfate oz. R2=0,98 za
kloride), kar pomeni, da jo niža dotok prenikle vode iz neposredne okolice jame – temu pritrjuje tudi
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pozitivna povezava z indeksom nasičenosti glede na kalcit (SICal; R2=0,76), ki je nižji ob manjši
koncentraciji sulfatov (R2=0,99).
Povezava sulfatov kot pokazateljev odtekanja vode iz Šalke vasi je, brez upoštevanja izredne vrednosti
17. avgusta 2015, pozitivna s kloridi (R2=0,58), obratno sorazmerna pa z nitrati (R2=0,96) in o-fosfati
(R2=0,44). To bi kazalo, da kloridi izvirajo pretežno iz Šalke vasi, nitrati in o-fosfati pa iz kmetijstva na
vzhodneje ležečih nizko- ali brezsulfatnih območjih.

6.1.4.

Ocena primernosti habitata za človeško ribico

Kvaliteta vode v Željnskih jamah je glede na onesnaževala najboljša izmed obravnavanih vodnih jam
takoj za Vodno jami 3 pri Klinji vasi. Koncentracija s kisikom je sicer stalno nizka, a po našem mnenju ni
kritična za preživetje človeške ribice. Z vidika obravnavanih fizikalno-kemijskih parametrov
ugotavljamo, da je stanje sicer ugodno za človeško ribico, manj ugoden pa je naravni ponorni karakter
Željnskih jam.

7. REMIHOV MLIN
7.1.1.

Lokacija, kratek opis jame in pojavljanja človeške ribice

Remihov mlin se nahaja v travnati depresiji (vrtači ali močno preoblikovani udornici-dolu), katere dno
leži razmeroma nizko med okoliškimi vrtačami. Ker je podtalnica na Kočevskem polju blizu površja, se v
njenem dnu pojavlja vodni tok, je pa na območju Remihovega mlina že opazno strmejše spuščanje pod
Kočevski rog. Ta začetni padec je bil tudi osnova za mlin, ki je bil požgan med 2. svetovno vojno.
Voda odteka v ponorno jamo, na vhodu katere so včasih stale grablje (Slika 4). Ob pretoku pod 15 L/s
se vsa voda izgubi v požiralniku v strugi okoli 15 m pred ponorno jamo. Zaradi pretekle spregledanosti
ponorna jama še ni vpisana v kataster jam, čeprav zadosti kriterijem za vpis. V njem smo v prvi polovici
septembra 2015 sprva odkrili 4 osebke človeških ribic (Slika 6), 9. septembra 2015 pa jih je bilo v
požiralniku kar 14. Gre za novo najdišče, ki pred izvajanjem projekta Life+ Kočevsko ni bilo znano.
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Slika 4: Ponorna jama pri Remihovem mlinu v 60. ali 70. letih 20. stoletja (Novak, 1974).

Slika 5: Dno vrtače pri Remihovem mlinu pred regulacijo (najverjetneje v 80. letih 20. stoletja), ko je po dnu
zaradi desetletja trajajočega odlaganja premogovega prahu voda tekla pramenasto v obliki več vzporednih
tokov (Habič et al., 1990).
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7.1.2.

Napajalno zaledje in naravno ozadje parametrov

Izvir v vrtači Remihovega mlina leži na nadmorski višini 452 m n.v. Z vidika napajanja to pomeni, da je:
•
•
•

vodni tok s strani Željnskih jam možen (to potrjuje tudi premogov prah odložen na dnu
depresije, kjer je stal Remihov mlin),
vodni tok s strani Velike Stankove jame proti Remihovem mlinu možen, saj je odtočni sifon v
Veliki Stankovi jami na nadmorski višini okoli 464 m,
vodni tok iz Vodne jame 1 pri Klinji vasi zelo malo verjeten, ker je padca le 5 m na precej dolgi
razdalji (1,8 km).

Premogov prah odložen v dnu vrtače (Slika 5) pritrjuje dejstvu, da v vrtači Remihovega mlina prihaja še
zadnjič na plan voda iz Željnskih jam preden dokončno ponikne pod Kočevski rog na poti proti Radeščici
oz. Obrhu. Relevantna primerjava je na voljo le za vzorčevanje 1. decembra 2015, saj sta bili takrat
merilni mesti analizirani isti dan; opazna je znatna razlika v SEP, ki primarno odraža dotok manj- ali
nesulfatne vode in z njo povezano nižjo koncentracijo Ca2+. Koncentracija Mg2+ opazno in ker očitno ni
vezana na koncentracijo sulfatov, kaže na dotok iz spodnje krednih plasti. Te ležijo generalno vzhodno
od Remihovega mlina, kar je nekoliko nenavadno, saj bi tam bi pričakovali hidravlični gradient
usmerjen že proti Radeščici. Temperatura se z vrednostmi bolj približa povprečni letni temperaturi, kar
kaže na dotok prenikle vode, ki je glede na višji pH in s tem višji SICal ter nižjo vsebnost oz. ravnotežno
koncentracijo CO2 dobro prezračena. Najverjetneje zaradi dotoka bistveno naraste tudi nasičenost s
kisikom.
Primerjava letnega nihanja temperatur vode kaže, da ima vodni rok pri bivšem Remihovem mlinu
bistveno bolj stabilno temperaturo (niha za 1,5 °C – sicer brez razpoložljive poletne meritve), ki je lahko
posledica boljšega uravnotežanja temperature vode s skalo, še bolj verjetno pa zaradi dotoka
temperaturno bolj konstantne prenikle vode.
Primerjava pretokov dejansko kaže na precejšen dotok vode med Veliko dvorano v Željnskih jamah
(okoli 0,1 L/s) in vodnim tokom pri bivšem Remihovem mlinu (okoli 10 L/s). Ta pretok lahko polovično
dosežemo z upoštevanjem takratnega pretoka v Mali in Veliki Stankovi jami (3-6 L/s) kar kaže, da vodni
rok pri bivšem Remihovem mlinu zbira vodo iz precej širokega zaledja – glede na povprečen pretok
(ocenjen na vsaj 20 L/s) in ocenjen specifičen odtok (20 L/s km2) z okoli 1 km2 velikega območja.
Voda, ki ponika pri Remihovem mlinu, priteka na površje zopet na izviru Radeščice, kar je bilo potrjeno
s sledenjem leta 1988 (Habič et al., 1990). Zveza z Obrhom ni bila potrjena, najverjetneje zaradi
ocenjene 25-kratne razredčitve.

7.1.3.

Kvaliteta vode

Vzorčevanje je bilo pri bivšem Remihovem mlinu vedno opravljeno na istem mestu, in sicer na iztoku iz
izvirnega sifonskega jezerca. Vzorčevanje aprila 2015 je bilo opravljeno zaradi boljšega vpogleda v širšo
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podzemno hidrografijo Kočevskega polja, čeprav vzorčevanje s projektom Life+ Kočevsko ni bilo
predvideno. Vzorčevanje 17. avgusta 2015 ni bilo opravljeno, saj do tedaj te lokacije še nismo poznali
kot lokaliteto človeške ribice. Zaradi najdbe človeške ribice smo kasneje meritve redno opravljali.
Koncentracija nitratov je zelo stabilna (12,90-13,38 mg/L), ravno tako o-fosfatov (0,08-0,12 mg/L) in
kloridov (7,10-11,40 mg/L). Nasičenost s kisikom je vseskozi dobra (94,0-97,3 %) in se proti ponorni
jami, kjer smo opazovali človeške ribice, zaradi brzic še vzdigne. Stabilnost teh parametrov je očitno
nepovezana s koncentracijo sulfatov, ki niha za faktor 2,5. Nad naravno ozadje se zdi povišana
pCO2 (eq; če je SICal=0), katere antropogen vpliv mora biti zaradi razlike s pCO2 (eq) in visokega SICal prisoten
daleč v zaledju pred prezračevanjem vode. Zaradi zgolj treh vzorcev je iskanje povezav med parametri
statistično manj pomembno, a tudi dejansko pa ne kaže nobenih bistvenih povezav onesnaževal z
drugimi parametri.

2+

Ca [mmol/L]
Mg2+ [mmol/L]
NO3- [mg/L]
SO42- [mg/L]
PO43- [mg/L]
-

Cl [mg/L]
El. bal. error [%]
Ca/Mg
SICal
pCO2 (eq)
pCO2 (eq; če je SICal=0)

4,16

/

2,12

3,94

4,54

0,53

/

0,33

0,45

0,66

7,57

/

6,39

8,24

7,09

216,61

/

12,66

172,79

282,72

0,09

/

0,31

0,07

0,04

8,80
26,97
7,8
0,42
9.550
25.704

/
/
/
/
/
/

7,10
21,34
6,4
-0,11
9.333
9.333

9,40
23,25
8,8
0,36
10.715
25.119

10,80
29,12
6,9
0,56
7.586
27.542

april 2015 1.12.2015 3.2.2016
8,7
10,2
9,2
772
636
757
7,801
7,561
7,640
97,1
94,0
97,3
10,74
10,22
10,60
5,65
5,74
5,72
3,73

3,15

3,66

0,37

0,61

0,35

12,90

13,38

13,37

172,36

67,39

77,40

0,12

0,10

0,08

8,50
19,00
10,1
0,77
4.074
25.119

7,10
13,77
5,2
0,50
7.413
23.988

11,40
17,19
10,5
0,65
5.754
26.303

Razlika Remihov mlin - Željnske jame

Alkalnost [mmol/L]

april 2015 7.5.2015 17.8.2015 1.12.2015 26.1.2016
8,7
9,6
15,4
8,7
6,7
882
1036
526
785
937
7,417
7,464
7,248
7,375
7,538
65,9
72,1
59,9
71,5
77,6
7,25
7,76
5,62
7,98
9,11
5,47
/
3,20
5,53
5,80

Remihov mlin (izvir)

Datum vzorčevanja
T [°C]
SEP [µS/cm]
pH
O2 [%]
O2 [mg/L]

Željnske jame (Velika dvorana)

Tabela 12: Rezultati fizikalno-kemičnih meritev v Remihovem mlinu in primerjava z Željnskimi jamami. Zaradi
razlik v času vzorčevanja je relevantna le primerjava za 1. december 2015, saj sta bila takrat vzorca vzeta
istočasno.
1.12.2015
1,5
-149
0,186
22,5
2,24
0,21
-0,79
0,16
5,14
-105,40
0,03
-2,30
-9,48
-3,6
0,14
-3302
-1.131

minimalna vrednost ker je SI Cal >0,5
maksimalna vrednost ker je SICal>0,5 pri Remihovem mlinu

7.1.4.

Ocena primernosti habitata za človeško ribico

Ponorna jama pri bivšem Remihovem mlinu predstavlja še danes s premogovim prahom zelo
onesnažen del kraškega vodonosnika. Čeprav za to nimamo neposrednih dokazov, zaradi znatno
slabšega stanja v preteklosti, ko je bila depresija (a) povsem uravnana s premogovim prahom, (b) z do
nekaj decimetrov globoko strugo in (c) izredno majhnim strmcem ponorna jama ni mogla biti ustrezno
okolje za življenje človeških ribic. Njihova vrnitev kaže na:
•
•

v dobršni meri izolirane dele vodonosnika, kjer se je populacija lahko ohranila, in
relativno ugodno današnje stanje.
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Zadnjemu pritrjuje visoka nasičenost s kisikom in zmerno ter stalno povišane koncentracije nitratov in
kloridov, ki pa so vseeno malenkost nižje od tistih v Veliki Stankovi jami. Občasno visoka vsebnost
sulfatov (do 172 mg/L) se ne kaže za problematično.

Slika 6: Jezero v ponorni jami pri bivšem Remihovem mlinu, ki predstavlja novo lokaliteto človeške ribice (foto:
M. Prelovšek).

8. BILPA (IZVIR)
8.1.1.

Lokacija, kratek opis izvira in pojavljanja človeške ribice

Bilpa je zaradi stene nad njo in srednje velike količine vode, ki jo odvaja v Kolpo, najbolj markanten
izvir ob Kolpi in ga zato omenja že Valvasor v Slavi vojvodine Kranjske. Nahaja se dobrih 5 km dolvodno
od Žage ob Kolpi, kjer leži izvir Kotnice, s katero pa se Bilpa v lastnostih zelo razhaja (pojavljanje
človeške ribice, vodozbirno območje). Povezav tudi niso pokazali pretekli sledilni poskusi (barvanja). Na
območju izvira je raziskanih 5 jam z imenom Bilpa, od katerih so zgornje štiri suhe (Bilpa 1, Bilpa 2,
Bilpa 3, Bilpa 4), rovi spodnje (Bilpa 5) pa se raztezajo v dolžini 1.180 m in jih tvorijo z vodo povsem
zaliti deli (vsaj 3 sifoni) ter vmesni vodni rovi s prosto vodno gladino. Globina sifonov znaša vsaj 41 m.
Potapljaške raziskave Bilpe še potekajo, saj se rov nadaljuje v obliki sifona.
Potapljači ob potopih v sifonih Bilpe redno opažajo človeške ribice.

56

Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, Kvaliteta podzemnih voda v izbranih vodnih jamah Kočevskega polja

8.1.2.

Napajalno zaledje in naravno ozadje parametrov

Bilpa odvaja okoli polovico Kočevskega polja, kar pomeni vse izvire pod Stojno, torej tudi Rinžo, na
podzemni poti od Kočevskega polja do izvira pa se ji pridružijo še prenikle vode iz območja med Črnim
Potokom, Rajndolom in Kolpo, kar se opaža po 1- do 2-kratnem porastu koncentracije magnezija v vodi
(dotok z dolomita). Ob visokem vodostaju se ji pridruži še del voda iz Ribniškega polja (Zadnja Rinža).
Bilpino vodozbirno območje meji na zaledje Radeščice in Obrha (porečje Krke), Dolskega potoka in
Kotnice (porečje Kolpe). Meje s sosednjimi vodozbirnimi območji so zaradi kraškega značaja mehke, se
časovno spreminjajo v odvisnosti od hidroloških razmer in bifurkacijske (z enega mesta voda odteka na
več strani).
Izvir Bilpe spada med večje izvire in odvaja vode z dobršnega dele Kočevske. Poovprečen pretok med
aprilom in junijem 1988 je znašal 0,8-5 m3/s (Dolski potok je imel takrat 1-3 m3/s; Habič et al., 1990).
Glede na izdatnost izvirov ob nizkem vodostaju odvaja Bilpa po oceni vode z okoli 67 km2 velikega
območja (Habič et al., 1990).
Za porečje Rinže v smeri proti Kočevju je na voljo precej rezultatov sledilnih poskusov. Ob sledenju
podzemnih voda 1956 ob nizkem vodostaju so sodelavci Hidrometeorološkega zavoda dokazali
podzemeljsko zvezo med enim izmed najvišjih požiralnikov Rinže v Kočevju, Jamo v Šahnu in Bilpo,
medtem ko se sledilo na izvirih ob Krki ni pojavilo (Čadež, 1956; Novak, 1987). Tudi ob srednjem
vodostaju požiralniki 600 m južno od Livolda dokazano odvajajo vode le proti Bilpi (Habič et al., 1988).
Na območju Mozlja poteka bifurkacijska »razvodnica« med Radeščico in Bilpo, saj se je večji del sledila
pojavil v Bilpi, manjši del pa sinhrono v obeh izvirih porečja Krke (izvir Radeščice pri Podturnu in v
Obrhu), v Dolskem potoku in Šumetacu (Kogovšek in Petrič, 2007). Sledilni poskus leta 1988 je pokazal
zvezo Kačjega potoka, ki zbira vode s severnega pobočja Šibja, z Radeščico in Obrhom, vendar z znatno
časovno zakasnitvijo pri Obrhu (Habič et al., 1990).

8.1.3.

Kvaliteta vode

Meritve so bile na izviru Bilpe vedno opravljene na istem mestu, in sicer na iztoku iz izvirnega
sifonskega jezera.
Koncentracije onesnaževal so generalno nižje od antropogeno vplivanih jam na Kočevskem polju kar
kaže na močno razredčitev. Po primerjalni in absolutni vrednosti zelo odstopa koncentracija kloridov
26. januarja 2016, ki je sicer takrat v primerjavi z drugimi jamami na Kočevskem polju zelo povišana
tudi v Jami v Šahnu, a še vedno previsoka zaradi pričakovanega redčenja. Glede na zimsko obdobje in
višino koncentracije ocenjujemo, da gre za vpliv soljenja cest; do 7. januarja 2016 je namreč v Kočevju
zapadlo 30 cm snega, ki se je v celoti stopil v 4 dneh, sledilo je večdnevno deževje (12. januarja 2016 je
padlo celo 30,8 mm dežja), ki pa je povsem ponehal 16. januarja 2016. Kasnejše obdobje je bilo
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povsem suho, tako da so se kloridi dlje časa zadrževali v vodonosniku in le malo redčili. Pričakovan
potovalni čas iz Kočevja do Bilpe, to je 10-20 dni, v grobem potrjuje to tolmačenje.

Tabela 13: Rezultati fizikalno-kemičnih meritev na izviru Bilpe.

Datum vzorčevanja april 2015 17.8.2015 1.12.2015 26.1.2016
HARSO [cm]
94
107
108
88
T [°C]
9,2
10,4
10,2
9,5
SEP [µS/cm]
414
421
456
384
pH
7,749
7,598
7,494
7,565
O2 [%]
100,6
97,0
97,0
98,7
O2 [mg/L]
11,36
10,57
10,76
11,19
Alkalnost [mmol/L]
4,30
4,30
5,06
4,03
2+
1,71
1,78
1,93
1,68
Ca [mmol/L]
2+

Mg [mmol/L]
NO3 [mg/L]

0,43
8,27

0,37
6,61

0,58
5,71

0,36
6,32

SO42- [mg/L]

3,75

5,47

5,50

3,69

PO43-

[mg/L]

0,07

0,15

0,08

0,10

Cl [mg/L]
El. bal. error [%]
Ca/Mg
SICal
pCO2 (eq)
pCO2 (eq; če je SICal=0)

4,80
-0,24
4,0
0,33
3.715
7.943

4,60
0,00
4,8
0,21
5.248
8.710

5,70
-0,41
3,3
0,20
7.762
12.303

16,20
0,63
4,7
0,12
5.370
7.079

Habič s sodelavci (1990, 40 in 41) navaja za leto 1988 naslednje koncentracije spremljanih parametrov:
•
•

•
•

kloridov do 6 mg/L; to se z izjemo vrednosti 26. januarja 2016 ujema z našimi vrednostmi
(4,60-5,70 mg/L),
o-fosfatov do 0,5 mg/L; naše vrednosti so precej nižje (0,07-0,15 mg/L), kar lahko odraža
zmanjšanje uporabe fosfatov v gospodinjstvih, v kmetijstvu, boljše čiščenje vode zlasti v
Kočevju ali odsotnost vzorčevanja v času spiranja vodonosnika, ko smo v vodnih jamah
Kočevskega polja vedno ugotavljali najvišje koncentracije,
nitratov do 8,9 mg/L; to odražajo tudi naše vrednosti (5,71-8,28 mg/L), in
sulfatov 15,7 mg/L dne 10. marca 1988; naše vrednosti so precej nižje (3,75-5,50 mg/L) kar
lahko odraža čedalje večjo spranost rudniške jalovine.

Za naravno ozadje takratne onesnaženosti lahko privzamemo podatke z bližnjega Šumetaca, ki je imel
dne 10. marca 1988 2 mg/l kloridov, 0,5 mg/L nitratov in 0,03 mg/L o-fosfatov. Generalno ugotavljamo,
da so se povprečne koncentracije o-fosfatov in nitratov ob povprečnih in nizkih pretokih verjetno do
danes zmanjšale, povprečne koncentracije sulfatov pa ravno tako. Pri kloridih (občasno) danes prihaja
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do višjih vrednosti. Primerjava razmer ob visokih vodostajih, ki jih je težko ujeti in še težje relevantno
primerjati, ostaja dvoumna.
Z višanjem vodostaja opažamo porast sulfatov v vodi (R2=0,95), povezave koncentracij onesnaževal
med seboj in z drugimi parametri pa so precej šibkejše kar pripisujemo kompleksnim prekrivanjem v
zaledju, ki jih s 4 vzorci ne moremo raztolmačiti. Zelo dobra nasičenost s kisikom indicira nizko
organsko obremenjevanje Rinže. Nihanje nasičenosti s kisikom je preko leta nizko, ravno tako pa je
relativno nizka tudi povezava nasičenosti s kisikom in vodostaja (R2=0,56); v nasprotju s pričakovanjem
je celo obratno sorazmerna.

8.1.4.

Ocena primernosti habitata za človeško ribico

Dobra nasičenost s kisikom (97,0-100,6 %) in nižja koncentracija onesnaževal v Bilpi v primerjavi s
habitatom človeške ribice na Kočevskem polju kažejo na precej bolj ugodne razmere v primerjavi z
Veliko Stankovo jamo in ponorno jamo pri bivšem Remihovem mlinu. To potrjujejo tudi redna opažanja
človeških ribic v sifonih s strani potapljačev.

9. RADEŠČICA IN OBRH (IZVIRA)
9.1.1.

Lokacija, kratek opis izvira in pojavljanja človeške ribice

Izvir Radeščice se nahaja na sredini naselja Podturn pri Dolenjskih Toplicah in se po 3,5 km
površinskega toka preko istoimenske reke steka kot desni pritok v Krko. Dobrih 800 m SSZ od izvira
Radeščice leži izvir Obrha v istoimenskem kraju. Gre za klasična kraška izvira iz sifonskih jezer, kjer voda
priteka ob robu in skozi zakraselo dno. Leta 2008 se je jamskim potapljačem uspelo prebiti skozi dno
Obrha in ga raziskati v dolžino 260 in globino 40 m. Glavni izvirni rov Radeščice je po sedanjih
raziskavah precej krajši (6 m dolžine in 1 m globine).

9.1.2.

Napajalno zaledje in naravno ozadje parametrov

Napajalno zaledje Radeščice omejujejo površinske in bifurkacijske podzemeljske razvodnice.
Površinsko razvodnico predstavlja hrbet nepropustnih kamnin sredi Kočevskega polja ter greben Šibja
med Mozljem in Knežjo Lipo, ki ju ločujeta od zaledja Bilpe oz. Šumetaca (Novak in Rogelj, 1993).
Dokazana je bila podzemna povezava izvira Radeščice s ponorom Željnskega potoka (pri bivšem
Remihovem mlinu), sledilo pa presenetljivo ni bilo zaznano v bližnjem izviru Obrha (najverjetneje
zaradi velike razredčitve; Habič et al., 1990; Kogovšek in Petrič, 2007), s katerim si verjetno vendarle
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delita isto podzemlje (bifurkacija). Spomladi 1985 je Novak (1987 po Habič et al., 1990) dokazal dobro
povezavo Vodnih jam pri Klinji vasi s Tominčevim izvirom (Dvor ob Krki) ter Radeščico, manj verjetno
pa z Obrhom pri Dolenjskih Toplicah. Na povezave z Radeščico je pokazalo sledenje Kačjega potoka, ki
je glavni potok severnega pobočja Šibja, ko se je sledilo pojavilo v Radeščici pri Podturnu in v Obrhu
(Habič et al., 1990). Bifurkacijsko raztekanje je bilo dokazano z odlagališča Mozelj, od koder se v
Radeščico in Obrh dokazano steka manjši del voda, glavnina pa v Bilpo (Kogovšek in Petrič, 2007). V
Radeščico odteka tudi Črmošnjica, ki običajno ponika pri Občicah (Novak, 1984).
Med aprilom in majem 1988 so se merjeni pretoki Radeščice pri Podturnu gibali med 0,5 in 23 m3/s,
pretoki sosednjega Obrha pa med 0,5 in 2,5 m3/s (Habič e tal., 1990). Glede na izdatnost izvirov ob
nizkem vodostaju in upoštevanjem ocenjenega specifičnega odtoka ob nizkem vodostaju (3 L/s km2)
odvaja Radeščica po oceni vode z okoli 120 km2 velikega območja, Obrh pa z 25 km2, kar pa je kljub
dobrim ujemanjem z drugimi dolenjskim izviri precenjeno (Habič et al., 1990).
Čadeževa (1963) omenja, da je bila v 60. letih 20. stoletja voda Radeščice pri Podturnu zaradi
premogovega prahu obarvana sivo, Obrha rumenorjavo, izviri pri Kočevskih Poljanah (Loški vasi?) pa so
bili le malo kalni. V sedimentu na izviru Radeščice pri Podturnu so bili analizirani drobci premoga, ki se
ujemajo s tipom premoga kopanim v kočevskem premogovnem bazenu, kar potrjuje dotok vod s
Kočevskega polja v izvir Radeščice.
Habič s sodelavci (1990) opozarja na nekoliko povišane koncentracije sulfatov. Kljub temu so zaradi
množice dotokov, ki jih redčijo, relativno nizki v primerjavi z jamami, ki imajo vodozbirno območje vsaj
deloma na deponiji rudniške jalovine.
Izvir Radeščice je bil v preteklosti (npr. v 60. letih 20. stoletja) zajet za vodno oskrbo Dolenjskih Toplic
(Čadež, 1963), a je bilo zajetje kasneje zaradi slabše kakovosti vode opuščeno.

9.1.3.

Kvaliteta vode

Meritve so bile na izviru Radeščice vedno opravljene na istem mestu, in sicer v Podturnu na dotoku
vode iz grušča tik severnim delom podpornega zidu, v Obrhu pa občasno na levem bregu jezu, ki
zadržuje vodo v izvirski kotanji. Zaradi fizikalno-kemijskih podobnosti vode med izviroma 16 (Tabela 14)
in preusmerjanjem vzorčevanja na druge relevantnejše lokacije smo analizo decembra 2015 in
januarja 2016 na Obrhu opustili, na Radeščici pa zaradi s sledenji boljše povezave s Kočevskim poljem
nadaljevali.
Habič s sodelavci (1990, 33 in 36) ter individualni podatki z arhiva kemijskega analitskega laboratorija
Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU kažejo med vzorčenjem 1986-1990 naslednje koncentracije
spremljanih parametrov:

16

2+

Obrh za razliko od Radeščice sicer izkazuje značilno nekoliko višjo nasičenost s kisikom, višjo koncentracijo Ca
2+
in nižjo Mg , kar se odraža tudi pri značilno višjem razmerju Ca/Mg in kaže na višjo prisotnost dolomita v
vodozbirnem območju Radeščice. Po ostalih kemijskih parametrih značilnih razlik ni opaziti.
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kloridov 0,5-9,0 mg/L s povprečjem pri 2,83 mg/L; naše vrednosti kažejo relativno široko
amplitudo (2,30-6,80 mg/L) z nekoliko višjo, a neznačilno, povprečno koncentracijo,
o-fosfatov 0,05-0,17 mg/L s povprečjem pri 0,13 mg/L; naše najnižje (0,02 mg/L) in najvišje
vrednosti (0,09 mg/L) so nižje, ravno tako je enkrat nižje povprečje, kar kaže na sedanje boljše
stanje; nobeno vzorčenje ni zaznalo visokih koncentracije, kar je lahko posledica odsotnosti
vzorčenja v obdobju spiranja, ko so koncentracije o-fosfatov dokazano višje, ali učinkovitega
razredčevanja na podzemni poti pod Kočevskim rogom,
nitratov 0,7-7,2 mg/L s povprečjem pri 3,68 mg/L; naše vrednosti (5,39-6,25 mg/L) so sicer
znotraj tega intervala, so pa dosti bolj konstantne in v povprečju višje, kar kaže na poslabšanje
stanja, in
sulfatov 3,5-20,0 mg/L s povprečjem pri 12,13 mg/L, ob nižjem vodostaju naj bi bile nižje; naše
koncentracije so glede na maksimalni obseg (2,57-8,36 mg/L) in povprečje znatno nižje, kar bi
lahko bila posledica vodostaja, lahko pa tudi upadanja koncentracij sulfatov iz območja
deponije rudniške jalovine.

Podobno kot pri Bilpi tudi za Radeščico velja, da prihaja na podzemni poti do znatnega razredčevanja,
se pa vpliv antropogenih aktivnosti pozna po vseh parametrih onesnaženosti. Primerjava z Vodno
jamo 1 pri Klinji vasi razredčevanje jasno pokaže za nitrate, o-fosfate in sulfate, zanimivo pa ne za
kloride. To sicer lahko odraža statistično napako pri relativno majhnemu številu vzorcev, lahko pa tudi
dotok z drugega dela Kočevskega polja (soljenje cest?). Nasičenost s kisikom se od Vodne jame 1 pri
Klinji vasi nekoliko poveča in odraža nasičenost s kisikom, ki jo pričakujemo za slabo prezračen sifonski
vodonosnik (npr. zaledje Rožnega studenca). Vpliv potencialnega organskega onesnaženja je zelo
majhen ali pa se razgradnja snovi odvija daleč stran od izvira Radeščice, ki ji sledi kaskadni spust vode
po podzemlju ter dovod kisika iz jamskega zraka. Nihanje nasičenost s kisikom preko leta ni izrazito, kar
zopet kaže na slabo prezračenost podzemlja, to pa potrjuje SICal blizu ničle ter majhne razlike med
pCO2 (eq) in pCO2 (eq; če je SICal=0).

2SO4 [mg/L]
3-

PO4 [mg/L]
Cl [mg/L]
El. bal. error [%]
Ca/Mg
SICal
pCO2 (eq)
pCO2 (eq; če je SICal=0)

april 2015 17.8.2015 1.12.2015 26.1.2016
9,2
9,8
10,0
9,4
389
426
470
814
7,286
7,362
7,478
7,356
93,9
88,9
88,5
89,1
10,59
9,82
9,91
10,14
5,02
4,43
4,15
4,47
1,85
1,94
2,23
2,01
0,24
0,29
0,30
0,24
5,85
6,06
5,39
6,52
2,57

3,33

8,36

3,99

0,02

0,09

0,08

0,06

2,50
0,37
7,7
0,08
6.607
7.943

2,30
-0,11
6,7
0,01
9.550
10.000

6,80
0,40
7,4
0,05
12.589
14.125

4,80
0,80
8,4
0,03
9.333
9.772
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april 2015 17.8.2015
9,1
9,6
390
406
7,396
7,392
101,3
92,5
11,45
10,28
4,22
4,39
2,02
0,09
5,97

2,04
0,11
4,46

3,94

3,03

0,04

0,06

1,40
0,00
22,4
0,04
8.128
8.913

2,30
-1,05
18,5
0,06
8.710
10.000

april 2015 17.8.2015
0,1
0,2
-1
20

razlika (Radeščica - Obrh)

Alkalnost [mmol/L]
Ca2+ [mmol/L]
Mg2+ [mmol/L]
NO3- [mg/L]

Radeščica - Podturn

Datum vzorčevanja
T [°C]
SEP [µS/cm]
pH
O2 [%]
O2 [mg/L]

Radeščica - Obrh

Tabela 14: Rezultati fizikalno-kemičnih meritev na izviru Radeščice v Podturnu in v Obrhu.

-7,4
-0,86
-0,07

-3,6
-0,5
0,08

-0,17
0,15
-0,12

-0,10
0,18
1,60

-1,37

0,30

-0,02

0,03

1,10
0,37
-14,7
0,0
-1521,0
-969

0,00
0,94
-11,9
-0,1
840,3
0
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9.1.4.

Ocena primernosti habitata za človeško ribico

Izmerjeni fizikalno-kemijski parametri opredeljujejo vodo na izviru Radeščice sicer kot antropogeno
vplivano, a za habitat človeške ribice ugodno. Zaradi razredčevanja z vodo iz neobremenjenih območij
(Kočevski rog) je antropogen vpliv z vidika koncentracije onesnaževal manjši, zaradi dolžine
podzemnega toka pa je kratkotrajen koničen vpliv tudi časovno bolj razpotegnjen z dalj časa
trajajočimi, a nižjimi koncentracijami onesnaževal.
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10. DISKUSIJA
Zaradi izvedbe zgolj štirih vzorčenj in analize na ozek nabor parametrov, med njimi tudi nekaj
onesnaževal, je uporabnost rezultatov omejena, kljub temu pa nam nedvomno kaže na prisotnost
antropogenih vplivov, splošno sliko onesnaženosti okolja, sezonsko in hidrodinamično pogojeno
nihanje parametrov ter najverjetnejše obremenjevalce okolja. Pri parametrsko zmerno heterogenih
vodozbirnih območjih je bila možna tudi okvirna opredelitev vodozbirnega zaledja. Nabor fizikalnokemijskih parametrov se je za oris splošnega stanja pokazal kot ustrezen, čeprav mestoma premalo
obsežen. Glede na to, da za izbrane vodne jame poprej nismo imeli nobenih podatkov, smatramo
obseg na novo pridobljenih kot uspešen prvi korak pri orisu stanja, zaledja in virov onesnaženja.
Za Kočevsko polje je specifičen in zelo očitna povišana koncentracija sulfatov v vodah, ki v večji meri
odtekajo z območja deponije rudniške jalovine skozi Vodno jamo 1 pri Klinji vasi, Željnske jame in
Zahodni rov Velike Stankove jame. Ker deloma odražajo naravno prisotne koncentrcaije, ki so danes le
malo neposredno vplivane s strani človeka, smo jih privzeli kot naravno sledilo za odtok iz
nepropustnega območja miocensko-pliocenskih kamnin sredi Kočevskega polja. Nekoliko povišano
vsebnost sulfatov sledimo v praktično vseh ostalih jamah in izvirih, izjema je le Vodna jama pri
Cvišlerjih. Kot dodaten parameter, ki je močno povezan s sulfati, se je na osrednjem območju
Kočevskega polja izkazala povišana koncentracija Mg2+, ki je značilna za miocensko-pliocenski
premogovni bazen, ne pa za zgornje kredne apnence na obrobju.
Kljub želji, da v nabor vzorčevanih mest zajamemo tudi antropogeno neobremenjeno mesto za
določitev naravnega ozadja, se je tudi za to tangirana jama (Vodna jama pri Cvišlerjih) izkazala za
antropogeno zelo obremenjeno. Edino Vodna jama 3 pri Klinji vasi kaže na praktično odsotnost
antropogenih vplivov. Na vseh ostalih vzorčnih mestih sledimo antropogen vpliv, ki je na nekaterih
mestih zelo izrazit (npr. Jama v Šahnu), pri drugih pa zaradi razredčevanja z neobremenjeno vodo manj
izrazit (izviri Bilpa, Radeščica). Za naravno ozadje smo zato povzeli podatke iz literature ter jih na
lokalnem nivoju preverili z Rožnim studencem pri Mahovniku, kjer ocenjujemo antropogen vpliv kot
minimalen.
Z izjemo Vodne jame 3 pri Klinji vasi so bile nad naravno ozadje v izbranih vodnih jamah in izvirih
povišane prav vse vrednosti onesnaževal (nitrati, o-fosfati in kloridi). Preko leta opažamo vseskozi
povišano koncentracijo nitratov brez izrazitih sezonskih viškov. Koncentracija kloridov je preko leta
precej stabilna, a za razliko od nitratov občasno močno povišana. Koncentracija o-fosfatov je praktično
povsod povišana nad naravno ozadje, znatno višja pa lahko postane ob močnih padavinah, ko se zaradi
mobilizacije suspenzije in vse bolj izrazitejšega raztapljanja fosfatov ob nižanju pH pod 7 spirajo
najverjetneje iz kraškega vodonosnika. Zaskrbljujoče je, da je količina onesnaževal v zaledju Jame v
Šahnu tolikšna, da je ne izpere niti nekaj dni zmerno povišan pretok. V poletnem času je bilo stanje v
nekaterih jamah zelo zaskrbljujoče (Jama v Šahnu, verjetno tudi Vodna jama pri Cvišlerjih) tudi z vidika
koncentracije in nasičenosti s kisikom. Nizka nasičenost s kisikom je bila verjetno ključen dejavnik, ki je
v Jami v Šahnu pripeljal do izumrtja človeške ribice konec 60. let 20. stoletja.
Spremljanje vodostaja, temperature in elektroprevodnosti vode (SEP) s CTD registratorjem v Jami v
Šahnu in Vodni jami 1 pri Klinji vasi se je izkazalo za uspešno pri določanju koncentracije kisika v vodi
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(Jama v Šahnu) in zaznavanja obdobnega onesnaženja (Vodna jama 1 pri Klinji vasi). Pri zadnji lahko
zanikamo kakršen koli dogodek izlivanja gnojevke v vhodno vrtačo, verjetno pa se je ta zgodil
30. junija 2015 v večji oddaljenosti od vhoda.
Spremljanje stanja v Bilpi in Radeščici za oceno stanja v podzemlju Kočevskega polja je zaradi močnih
razredčitev z antropogeno praktično neobremenjeno vodo na poti povsem brezpredmetno. Jame na
Kočevskem polju so bistveno bliže viru onesnaževanja, kažejo večje koncentracije in so kot take znatno
primernejše za ocenjevanje lokalnih vplivov.
Čeprav se pri spremljanih onesnaževalih kaže dobršno prepletanje virov, je bilo onesnaževala
velikokrat moč statistično povezati z drugimi spremljanimi parametri in tako določiti najbolj relevanten
vir onesnaženja. Velikokrat izpostavljen vpliv Šalke vasi na Željnske jame (premogov prah, kasneje
organsko onesnaženje) se sedaj kaže le preko nekoliko povišanih kloridov. Največji vpliv onesnaževanja
pri drugih proučevanih jamah po proučevanih parametrih onesnaževal pripisujemo kmetijstvu, vpliv
slabo ali neočiščenih komunalnih voda pa je v izbranih jamah sekundaren. V nekateih jamah (Vodna
jama v Šahnu) se vpliv prepleta, delež pa močno niha od hidrološke situacije. Za razmejitev kmetijskega
vpliva od vpliva komunalno neočiščenih ali slabo očiščenih vod je problematična interpretacija
kloridov, ki smo jih tekom vzorčenja še večinoma pripisovali naseljem, na podlagi visokih vrednosti iz
neposeljenih površin (Vodne jame pri Klinji vasi) in navedbam iz literature pa ob pisanju tega poročila
večinoma gnojevki (in ponekod soljenju cest v zimskem obdobju). Razmejitev bi bila mnogo lažja z
analizo koncentracije detergentov v vodi. Za oceno organskega onesnaženja bi bilo smiselno v bodoče
meriti tudi BPK5, saj z analizo kemijskih parametrov dobimo le razgradne produkte, svež kisik, ki se
porablja pri razgradnji organske snovi, pa lahko v vodo brez težav prehaja na podzemni poti, če je ta le
kolikor toliko vadozna (stopničasta) in ne zgolj freatična. Interpretacija je otežena tudi zaradi lokacij
merjenja, ki so relativno nepovezane, hkrati pa nimamo kolikor toliko zveznih podatkov iz zaledja (npr.
Rinže). V jamah se pojavlja tudi več tokov oz. dotokov, ki imajo različne karakteristike. Kot rečeno, smo
v primeru Jame v Šahnu zasledili tudi časovno (hidrološko) pogojeno dopolnjevanje vplivov, in sicer
med Rinžo in preniklo vodo iz smeri Šalke vasi.
Znano je, da so neurejena odlagališča odpadkov pomemben vir onesnaževanja okolja. Na krasu je ta
vpliv še nekoliko večji, saj razgradnja organskih snovi poteka večinoma v podzemnem okolju, kjer
hitreje prihaja do pomanjkanja kisika, kislost izcednih voda pa povečuje koncentracijo težkih kovin.
Škodljivost lahko pripišemo tudi elektroniki, ostankom lakov, barv, detergentov, naftnih derivatov. Ker
smo se v tej raziskavi osredotočili za analizo splošnih onesnaževal, specifičnosti divjih odlagališč po
jamah z raznolikimi odpadki (komunalni odpadki, mrhovina, industrijski odpadki) seveda nismo mogli
učinkovito zaznati, hkrati pa se njihov vpliv sporadično veže na druge onesnaževalce okolja.
Na novo odkriti lokaliteti človeške ribice v Veliki Stankovi jami in požiralniku pri bivšem Remihovem
mlinu skupaj z najdiščem na Trati (ustni podatek A. Hudoklina) pričajo, da so se na Kočevskem polju
vendarle ohranila manj onesnažena območja, kjer je človeška ribica lahko preživela nekdaj izjemen
kmetijski, urbani in deloma industrijski pritisk na okolje, v sedanjih razmerah pa preživlja verjetno
manjši, a po naši oceni dolgoročno še vedno prevelik vpliv na okolje. Z izjemo nitratov imajo analizirana
onesnaževala za opredelitev vpliva na človeško ribico indikatorski karakter, ki bolj kot škodljivost kaže
na intenzivnost in vrsto antropogenih vplivov v zaledju. Literatura (Štangelj in Ivanovič, 2013) navaja
kot škodljive koncentracije nitratov nad 10 mg/L, kar je bistveno manj kot mejna vrednost za pitno
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vodo (50 mg/L). V Veliki Stankovi jami, ki predstavlja sedanji habitat človeške ribice z najslabšo
kvaliteto vode, smo spremljali nitrate v koncentracijah med 12,30 in 17,74 mg/L. A pomenljivo je, da so
bili vsi opaženi primerki v Veliki Stankovi jami in ponorni jami pri bivšem Remihovem mlinu manjši
(okoli 15-20 cm), kar je glede na količino hrane v zmerno onesnaženem podzemlju manj pričakovano,
zato po našem mnenju predstavljajo mlajšo populacijo, ki kratkoročno lahko preživi v zmerno
obremenjenem okolju, dolgoročno pa morda ne, zato je predstavnikov starejše populacije lahko
bistveno manj. Visoka vsebnost sulfatov s koncentracijami nad 100 mg/L se vsaj srednjeročno ne zdi
kritična. V nekdaj izjemnih lokalitetah (Jama v Šahnu in Vodna jama 1 pri Klinji vasi) človeške ribice
nismo opazili niti enega primerka človeške ribice.
V sedanjem času je aktualna, a tudi vprašljiva, razširitev človeške ribice v prvotno razširjeni habitat. To
se je že zgodilo v požiralniku pri bivšem Remihovem mlinu, populacija v Vodni jami 1 pri Klinji vasi pa je
verjetno uničena. V primeru Jame v Šahnu je razlog lahko enak, vsekakor pa ji za razliko od Vodne
jame 1 pri Klinji vasi potencialno razširitev onemogoča sedanja stalno nizka nasičenost s kisikom in
občasen spust nasičenosti s kisikom ob nizkem vodostaju pod 20 %. Obstoj človeške ribice v Veliki
Stankovi jami ogroža tudi ilegalno odlagališče odpadkov v Mali Stankovi jami, v kolikor se med njimi
nahajajo okoljsko neravne snovi, ki utegnejo v prihodnosti izteči v okolje. Zaradi redkosti lokalitet
človeške ribice na Kočevskem polju čiščenje jam opredeljujemo kot nujen ukrep za preprečitev
izginotja še teh populacij, hkrati pa bo potrebno storiti nekaj korakov v smeri zmanjšanja uporabe
organskih in neorganskih gnojil v kmetijstvu ter čiščenje organsko obremenjene komunalne odpadne
vode.
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12. PRILOGE
12.1. REZULTATI SPOMLADANSKEGA VZORČENJA
12.2. REZULTATI POLETNEGA VZORČENJA
12.3. REZULTATI JESENSKEGA VZORČENJA
12.4. REZULTATI ZIMSKEGA VZORČENJA
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