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POVZETEK 

 
Na območju juţnega obrobja Ljubljanskega barja sem, skupaj s sodelavci, preučevala 
zaledje kraških izvirov na treh izbranih lokacijah od marca do julija 2012. Podzemna 
voda je ţivljenjsko okolje za vrsto organizmov, ki so še vedno dokaj slabo poznani. 
Organizme (oz. vrste), ki so se povsem prilagodile za ţivljenje v podzemni vodi, 
imenujemo stigobionti. Tekoča voda v izvirih te ţivali neprestano prinaša iz globin 
podzemlja. Pojav se imenuje drift in je splošno razširjen tudi v tekočih površinskih 
vodah. Raki (Crustacea) so skupina, ki je v kraški in nekraški podzemni vodi najbolj 
zastopana, saj predstavlja okoli 10 % vseh sladkovodnih vrst organizmov. Na izvirih je 
bilo najdenih 11 različnih podzemeljskih taksonov (= vrst), od tega jih je 6 pripadalo  
rakom. Najbolj številni predstavniki so bili ciklopoidni ceponoţci (Copepoda: 
Cyclopoida), polţi (Gastropoda) in ţuţelke (Insecta). Določenih je bilo 10 vrst 
ceponoţcev. Od tega so 4 vrste pripadale skupini ciklopoidov, 5 vrst skupini 
harpaktikoidov in ena vrsta skupini kalanoidov. Primerjali smo tudi število ujetih 
osebkov glede na pretok. Rezultati so pokazali, da se z večanjem pretoka povečuje 
število ujetih osebkov. Nadalje sem primerjala vrstno pestrost izvirov, ki sem jo 
izračunala s pomočjo indeksa diverzitete. Izviri so bili okarakterizirani tudi s pomočjo 
statistične obdelave fizikalnih in kemijskih parametrov. 
 
Ključne besede: podzemna voda, izvir, drift, stigobionti, Copepoda.  
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SUMMARY 

 
In the area of southern edge of Ljubljansko barje (the Ljubljana Marshes) my collegues 
and I did the research concerning the catchment area of karst springs at three different 
locations chosen. The research took part from March to July in 2012. Groundwater is a 
living environment for a number of organisms which are not well-known. Organisms or 
species which have completely adjusted to life in groundwater are called stygobionts. 
Flowing water constantly brings these animals from depth of underground. The process 
is known as drift and is widely spread in running surface waters. Crabs (Crustacea) 
belong to a group of animals that are most common in karst and non - karst 
groundwater because they present 10 % of all freshwater species. At the spring 11 
different underground taxa (species) were found and 6 of them belong to crustaceans. 
The most numerous were cyclopoid copepods (Copepoda: Cyclopoida), snails 
(Gastropoda) and insects (Insecta). We determined 10 species of copepods. 4 species 
belong to cyclopoids, 5 to harpacticoids and 1 to calanoids. We compared the number 
of specimen collected according to the flow rate. The results show that the increase of 
flow causes more specimen drifted out from the subterranean. Furthermore, I 
compared diversity of springs and measured it by use of diversity index. The springs 
were characterized also by use of statistical analyses of physical and chemical 
parametres. 
 
Key words: groundwater, spring, drift, stygobionts, Copepoda.  
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1. UVOD 
 
 

1.1 Opredelitev problema 
 
Kraški izviri predstavljajo prostorsko razmeroma majhno območje, kjer se srečujejo in 
sobivajo površinske in podzemne vrste ţivali (Brancelj A., 2008). Podzemna voda je 
ţivljenjsko okolje za vrsto še vedno dokaj slabo znanih ţivali. Te so v primerjavi s 
površinskimi vrstami prilagojene na nekatere veliko bolj specifične ţivljenjske razmere. 
Vendar v nasprotju z ţivalmi iz kraškega zaledja ţivali v prodiščih niso omejene na 
ţivljenje v prostorih med delci sedimenta, katerih velikost je odvisna od velikosti zrnc 
peska (Gibert J. in sod., 1994). Tekoča voda v izvirih ţivali iz podzemlja neprestano 
prinaša na površje. Pojav se imenuje drift in je splošno razširjen tudi v drugih oblikah 
tekočih vod. Vrstna sestava in pogostost osebkov posameznih vrst, ki se pojavijo v 
driftu, pove veliko o zaledju izvirov, ki so z drugimi raziskovalnimi metodami teţko 
dostopni ali celo povsem nedostopni (Mori N. & Brancelj A., 2006).  
 
Juţno obrobje Ljubljanskega barja ima zelo zanimivo in enkratno favno (Brancelj A. in 
sod., 2008). Doslej je ţe nekaj raziskav potekalo v jamah na Krimu. Ena od teh jam je 
jama Velika Pasica, 15 km juţno od Ljubljane. Edini vodni viri v tej jami so kaplje iz 
prenikajoče vode. Med najdenimi taksoni so prevladovali raki iz skupine Harpacticoida, 
ki pa so bili vsi (razen enega) stigobionti (Brancelj A., 2002). Raziskave so potekale 
tudi v prodiščih bliţnje reke Iške, kjer so bile med drugim najdene tudi nove vrste ţivali. 
Rezultati večletne raziskave  so pokazali, da je prevladovala skupina Copepoda. 
Ravno tako so med najdenimi taksoni prevladovali stigobiontske vrste (Brancelj A., 
2010). Tik ob robu juţnega obrobja Ljubljanskega barja pa se nahaja tudi nekaj večjih 
ali manjših izvirov, ki pa so z vidika podzemne favne slabo poznani. 
 
 

1.2 Raziskovalni cilji in hipoteza 
 
Glavni cilj diplomskega dela je zapolniti vrzel v poznavanju podzemne favne na 
ozemlju Ljubljanskega barja. Dosedanje raziskave izvirov v okviru EU projekta 
PASCALIS so namreč pokazale na razmeroma bogato podzemno favno na tem 
območju. Med raziskovalne cilje sodi analiza vrstne pestrosti in še zlasti pogostost 
pojavljanja posameznih podzemnih vrst organizmov. S pomočjo sestave favne oz. 
poznavanjem ekologije posameznih vrst ţelimo pridobiti informacijo o značilnostih 
zaledja izvirov. S pomočjo primerjave vrstne sestave ter fizikalnih in kemijskih lastnosti 
vode v izvirih pa ţelimo tudi potrditi povezavo med izviri. Delovna hipoteza namreč je, 
da so izviri zaradi geografske bliţine medsebojno hidrološko povezani vsaj ob visokih 
vodah, ob nizkih pa so lahko začasno ločeni.  
 
 

2. TEORETIČNE OSNOVE 
 

2.1 Podzemna voda 
 
Podzemna voda je voda, ki je v razpokah v kamninah pod površjem in nad 
neprepustno plastjo. Premika se gravitacijsko, proti neprepustni plasti, ali pa sledi 
nagnjenosti površja. Osnovna značilnost podzemne vode, kot tudi vseh ostalih 
podzemnih okolij, je popolna odsotnost svetlobe in s tem tudi zelenih rastlin, tako 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Kamnina
http://sl.wikipedia.org/wiki/Gravitacija
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imenovanih fotoavtotrofnih primarnih producentov. Druga značilnost podzemne vode 
je, da se ţe na razmeroma kratki razdalji v podzemlje temperaturna nihanja zmanjšajo, 
globlje v sistemih pa dnevnih in včasih celo sezonskih nihanj skoraj ni več (Camacho 
A. I., 1992).  
 
Podzemna voda predstavlja največjo zalogo celinske vode na svetu, saj predstavlja 
več kot 97 % vseh razpoloţljivih celinskih voda na zemlji (pri tem so izvzeti ledeniki v 
gorah in na obeh polih). Preostale tri odstotke predstavljajo preteţno površinske vode 
(jezera, reke, mokrišča) in vlaga v prsti. Do nedavnega se je pozornost podzemni vodi 
namenjala predvsem zaradi njene uporabe kot vir pitne vode. O pomembnosti tega vira 
pitne vode govori podatek, da se kar okoli 75 % prebivalcev Evropske unije (EU) 
oskrbuje z vodo iz podzemnih vodnih virov. Podzemna voda je pomemben vir tudi za 
industrijo (voda za hlajenje) in kmetijstvo (namakanje). Vedno bolj pa postaja jasno, da 
podzemna voda ni zgolj rezervoar za oskrbo z vodo, ampak jo je treba zavarovati tudi 
zaradi njene okoljske vrednosti (Nova direktiva o podzemni vodi, 2008).  
 
Podzemna voda ima ključno vlogo v hidrološkem krogu in je odločilnega pomena za 
vzdrţevanje mokrišč in rečnih tokov, ter deluje kot zaloga v sušnih obdobjih. Tako 
podzemna voda vzdrţuje temeljni dotok v sisteme površinske vode (tj. vodo, ki napaja 
reke vse leto), od katerih se mnogi uporabljajo za oskrbo z vodo in rekreacijo. V 
mnogih rekah po Evropi več kot polovico letnega pretoka zagotavljajo podzemne vode. 
V obdobjih nizkega pretoka se ta deleţ lahko zviša na več kot 90 % . Zaradi tega lahko 
poslabšanje kakovosti podzemne vode neposredno vpliva na z njo povezane 
površinske vode in pripadajoče ekosisteme (Nova direktiva o podzemni vodi, 2008). 
 
Podzemna voda se skozi sloje prsti in kamin oz. sedimentov pod zemeljskim površjem 
giblje počasi in zato lahko vplivi človekovih dejavnosti trajajo zelo dolgo. To pomeni, da 
lahko onesnaţenje, ki je nastalo pred nekaj desetletji, bodisi zaradi kmetijske, 
industrijske ali drugih človekovih dejavnosti, danes še vedno ogroţa kakovost 
podzemne vode. V nekaterih posebno obremenjujočih primerih se bo to nadaljevalo še 
več generacij. Nenazadnje je podzemna voda skriti vir, ki je količinsko mnogo 
pomembnejši od površinske vode. Zaradi njene nedostopnosti je preprečevanje 
njenega onesnaţevanja, spremljanje stanja (monitoring) in sanacija mnogo teţja kot pri 
površinskih vodah (Nova direktiva o podzemni vodi, 2008).  
 
 

2.1.1 Vodonosniki 
 
Kljub velikemu pomenu in privlačnosti izvirov in ponorov, ki so jim skušali slediti ţe v 
petnajstem stoletju, so podzemno vodo na območju Slovenije začeli raziskovati 
razmeroma pozno, pred dobrimi sto leti, in še danes marsikje velja voda v podzemlju 
za najteţje določljiv del celotnega vodnega kroga (Bat M. in sod., 2004).  
 
Sorazmerna nedostopnost, počasen tok oziroma dolg zadrţevalni čas ter velika 
prostorska pestrost kamninske osnove je zapletala marsikatere hidrološke raziskave. 
Podzemna voda v vodonosnikih je razmeroma stalen sistem, ki se obnavlja 
neposredno preko padavinske ali posredno preko površinske vode. Ko padavine 
doseţejo tla, se začenja zapletena delitvena bilanca vode. Del padavinske vode se ob 
visokih temperaturah in nizki vlaţnosti zraka zaradi izhlapevanja takoj vrne v ozračje 
(evaporacija), del vode pa se v ozračje vrne prek rastlinstva, predvsem med bujno 
rastjo (transpiracija). Druga razpoloţljiva padavinska voda pa z območij manj 
prepustnih tal odteka po površju do rek, potokov in jezer ter do morij. Na območjih bolj 
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prepustnih tal pa pronica v podzemlje in ob močnem napajanju doseţe gladino 
podzemne vode – zasičeno cono. Ko pronicajoča voda doseţe gladino podzemne 
vode, se začenja njeno počasno pretakanje po kamninskih plasteh, ki jih imenujem 
vodonosnik. Hitrost toka podzemne vode je odvisna od velikosti odprtin v kamnini in od 
medsebojne povezanosti teh odprtin. Vodonosniki so najpogosteje sestavljeni iz proda, 
peska, peščenjakov ali razpokanih kamnin, kot sta apnenec in dolomit. Te kamnine so 
prepustne, ker imajo povezane prostore (pore, razpoke), ki dopuščajo tok vode. 
Zadrţevanje vode v kamninah je odvisno predvsem od velikosti in oblike vmesnih 
prostorov, torej od vrste poroznosti (Bat M. in sod., 2004). 
 
 

2.1.2 Zgradba vodonosnika 
 
Glede na značilnosti pretakanja in procese uskladiščenja vode v podzemlju ločimo več 
delov vodonosnika (Slika 1). Zgornji del vodonosnega sistema, kjer se prepleta hitro 
vertikalno pretakanje po primarnih drenaţnih poteh in počasno precejanje skozi slabše 
razpokano osnovo, predstavlja nezasičeno ali vadozno cono. To je suhi del 
vodonosnika in je lahko debel tudi do več sto metrov. V spodnjem delu vodonosnika pa 
je zasičena ali freatična cona, ki je stalno zalita z vodo. Pretakanje v tej coni poteka po 
kanalih, razpokah in porozni osnovi v smeri proti izvirom, skozi katere se podzemne 
vode vračajo spet na površje (Ravbar N., 2007). 
 
 

 
Slika 1: Konceptualni model pretakanja vode v kraškem vodonosniku (Ravbar N., 

2007). 
 
 
Prehodno območje med nezasičeno in zasičeno cono imenujemo poplavna ali 
epifreatična cona, ki jo določa globina podzemne vode. Globina podzemne vode je 
mnogokrat nezvezna in njeno višino je zelo teţko določiti, ker se neprestano spreminja 
in je močno odvisna od trenutnih hidroloških stanj. 
 
Epikraška cona ima pomembno vlogo pri pretakanju in uskladiščenju vode v zgornjem 
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delu nezasičene cone. Skladiščenje vode in koncentracija toka sta odvisna od velikosti, 
odpornosti in povezanosti razpok, por in kanalov v epikraški coni, pa tudi od stopnje 
prehodne zapolnjenosti sistema z vodo. Ob padavinah se del infiltrirane vode hitro 
prenese v vertikalno mreţo kanalov glavnih prevodnikov, višek pa se uskladišči in se 
po stranskih prevodnih kanalih počasi preceja v spodnjo, zasičeno cono (Razvoj Krasa, 
2012). 
 
 

2.1.3 Kraško-razpoklinski vodonosnik  
 
Kras obsega pribliţno 44 % površja Slovenije, z vodo iz teh območij se oskrbuje skoraj 
polovica slovenskih gospodinjstev (Gams I., 2004).  
 
Posebnost kraško-razpoklinskega vodonosnika v primerjavi z medzrnskim je, da se je 
razvil v vodotopnih kamninah. Velika glavnina podzemne vode se pretaka skozi kanale, 
ki so nastali iz manjših razpok zaradi raztapljanja okoliške kamnine. V vodonosniku se 
lahko razvije mreţa velikih kanalov, skozi katere se voda pretaka izredno hitro – to je 
turbulentni tok (White W. B., 2002). 
 
Apnenci kraških vodonosnikov v Sloveniji imajo pribliţno 1 % poroznost in so praktično 
neprepustni, kar pomeni, da imajo samo dvojno poroznost. Pri tem se loči: 
 

 razpoklinska poroznost 
Kraško-razpoklinski vodonosniki so dolgoročno pomembni vodni viri. Prevodnost 
razpok je lahko zelo različna, odvisna je od velikosti razpoke, njene dolţine, širine, 
vijugavosti in hrapavosti sten razpoke (Schwartz F. W. & Zhang H., 2003). Tok vode 
skozi razpoke je laminaren (White W. B., 2002). Kamnine z razpoklinsko poroznostjo 
obravnavamo kot zmerno vodoprepustne (Gospodarič R. & Habič P., 1976). 
 

 kanalska poroznost 
Kraški kanali so lahko zelo različnih premerov. Kanali nastanejo z raztapljanjem iz 
razpok, v hidrološkem smislu pa se od njih razlikujejo predvsem v tem, da vodni tok 
skoznje ni več laminaren, temveč turbulenten. Turbulentni tok se pojavi pri premeru 
cevi večjem od pribliţno 1 cm (White W. B., 2002), toliko tudi znašajo premeri manjših 
kanalov, največji premer pa navzgor niso omejeni. Premer kanalov običajno znaša 
nekaj metrov, v izjemnih primerih pa celo več 10 m (Bakalowicz M., 2005). 
 
Kanali so sicer na redko razporejeni v kraško-razpoklinskem vodonosniku, 
predstavljajo le nekaj odstotkov celotnega vodonosnika, vendar prevajajo kar 90 % ali 
več vode, ki se pretaka skozenj (White W. B., 1988). Kamnine, v katerih se pojavljajo 
kanali, so torej izredno dobro vodoprepustne. 
 
Worthington (1999) je ugotavljal deleţ medzrnske, razpoklinske in kanalske poroznosti 
v štirih različnih karbonatnih vodonosnikih. Vodonosniki se razlikujejo po kamnini, v 
kateri so se razvili (dolomit, apnenec in kreda), po starosti teh kamnin (paleozoik, 
mezozoik) in po geografski širini njihovega pojavljanja (v različnih klimatskih območjih). 
Medzrnska poroznost zaseda največ prostora v vseh štirih preučevanih vodonosnikih 
(njen deleţ se giblje od 2,4 % do 30 %). V obravnavanih vodonosnikih razpoke 
zasedajo pribliţno enak deleţ kot kanali. Pri kanalih ta deleţ znaša 0,003 % do 0,5 %, 
pri razpokah pa 0,01 % do 0,1 %. 
 
Vodni tok in transport v kraško-razpoklinskem vodonosniku sta neposredno povezana s 
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prostorsko razporeditvijo in geometrijo kraških kanalov. Kanali se razvijajo vzdolţ 
glavnih smeri pretakanja vode (Bakalowicz M., 2005). Voda raztaplja in širi predvsem 
tiste razpoke in mikrostrukture, ki so orientirane v enaki smeri kot lokalni hidravlični 
padec in ki se nahajajo pribliţno na istem nivoju kot globina podzemne vode (Kiraly L., 
2002). Takšne prevodne strukture so razmeroma redke, če primerjamo njihov deleţ s 
celotno prostornino vodonosnika. Zaradi tega v kraško-razpoklinskem vodonosnikih, v 
nasprotju z medzrnskimi vodonosniki, ni moţno določiti neke reprezentativne 
elementarne prostornine. 
 
Pomembna značilnost kraško-razpoklinskih vodonosnikov je, da potekajo mnogi 
procesi v dveh oblikah istočasno. Zaradi trojne poroznosti je tok v porah in razpokah 
počasen, ta tok je tudi difuzen in laminaren. Tok v kanalih (v istem vodonosniku) pa je 
hiter oziroma tudi turbulenten (Bonacci O., 1993). Hidravlična prevodnost v kraško-
razpoklinskih vodonosnikih je izjemno spremenljiva, razlike znotraj vodonosnika se 
lahko gibljejo ena proti več kot sto tisoč (Kiraly L., 2002). Tudi transport vode in njeno 
skladiščenje v njih poteka v zelo različnih oblikah. Za vodo relativno slabo prepustne 
razpoke imajo visoko skladiščno sposobnost, nasprotno pa so kanali izjemno 
vodoprepustni in imajo zato zelo majhno skladiščno sposobnost (Mohrlok U. & Sauter 
M., 1999; Peterson E. W. & Wicks C. M., 2005). 
 
 

2.1.4 Izviri 
 
Vodonosniki s kraško-razpoklinsko poroznostjo se odlikujejo z izdatnimi izviri, ki so 
poleg ponorov površinskih voda nedvomno med najbolj očitnimi naravni hidrološkimi 
pojavi. Izdanjanje podzemne vode iz vodonosnikov, kar izviri pravzaprav so, je 
najpogosteje povezano z vrsto kamninskih plasti, nagubanostjo, erodiranostjo, 
razpokanostjo itd. Najdemo jih povsod tam, kjer se pojavljajo hidrogeološke bariere 
(slabše prepustne plasti). Glede na različne kriterije izbora so raziskovalci v Sloveniji 
našteli med 7500 in 10.000 izvirov (Bat M. in sod., 2004). 
 
Kraški izviri so eden od tipov podzemne vode, ki jih je na juţnem obrobju Ljubljanskega 
barja kar nekaj. Velikost njihovega pretoka je od nekaj litrov pa do nekaj tisoč litrov na 
sekundo. Na površini se lahko ta voda najprej zadrţi v obliki večjega ali manjšega 
jezerca (t. i. limnokreni izviri) ali pa takoj odteče naprej kot potok ali reka (t. i. reokreni 
izviri). Na Ljubljanskem barju je najbolj tipičen primer limnokrenega izvira Podpeško 
jezero (Brancelj A., 2008). 
 
Voda, ki priteče iz izvirov, ima v osnovi dva izvora. V prvo skupino spadajo izviri, kjer 
se voda zbira v zaledju tako, da deţevnica, ki kot deţ ali sneg pade na zemljo, takoj po 
sistemu drobnih razpok ponikne v apnenčasto podlago. Šele globoko pod zemljo se 
drobni kanalčki, po katerih pronica voda, zdruţijo v večje in voda običajno na dnu 
rečnih dolin privre na dan v obliki izvirov. Taki izviri so na obrobju Ljubljanskega barja 
in so praviloma manj izdatni (Brancelj A., 2008). 
 
V drugi skupini so izviri, ki jih polnijo ponikalnice. Torej reke, ki nekaj časa tečejo po 
površini, na robu kraškega polja poniknejo v podzemlje in se po določeni razdalji, 
ponovno na dnu kraških polj, pojavijo na površini. Med najbolj znane tovrstne izvire pri 
nas spada Ljubljanica (Brancelj A., 2008). 
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2.1.5 Drift 
 
Tla tekočih (lotičnih) ekosistemov so poseljena z intersticialno in bentoško favno. Ti 
organizmi lahko včasih pasivno, s pomočjo vodnega toka, oziroma aktivno preidejo v 
prosto vodo in takrat jih imenujemo drift. Tako si organizmi iščejo nove habitate, nove 
vire hrane, izogibajo se plenilcem in tekmecem ali neugodnim razmeram. 
 
Na drift vplivajo: 
• abiotski faktorji (hitrost toka, kemijska sestava vode, temperatura vode, svetlobna 
intenziteta);  
• biotski faktorji (ţivljenjski ciklus, pritisk plenilcev, intraspecifična konkurenca, 
interspecifična konkurenca).  
 
Za številne organizme je značilen dnevni ţivljenjski ritem, ko se podnevi skrivajo med 
delci podlage (substrata), ponoči pa v iskanju hrane substrat zapustijo (vedenjski drift). 
Lahko jih odplavi tudi v primeru povečanega pretoka vodotoka (katastrofični drift) ali 
slučajno (stalni drift). Poseben tip drifta pa se pojavlja pri juvenilnih stadijih, ki si iščejo 
nov habitat (razporeditveni drift oz. del vedenjskega drifta). Ob vsem tem ne 
preseneča, da značilne nevretenčarje, predstavnike lotičnih (tekočih) ekosistemov, 
velikokrat najdemo tudi v lentičnih (stoječih) vodnih ekosistemih (Hauer R. & Lamberti 
G., 1996).  
 
 

2.1.6 Vrednotenje ekološkega stanja podzemne vode 
 
Na kakovost podzemne vode vpliva zaledje oz. onesnaţevanje vodonosnikov ter 
dejavnosti, ki potekajo na zemeljskem površju. V ravninskih rečnih dolinah, kjer 
prevladujejo vodonosniki z medzrnsko poroznostjo, so obenem tudi idealni pogoji za 
intenzivno kmetijstvo, razvita pa je tudi industrija in različne obrtne dejavnosti. Poselitev 
in prometna infrastruktura v teh dolinah sta gostejši kot na pogozdenih in hribovitih 
območjih Slovenije. Vse naštete dejavnosti, skupaj z zelo visoko ranljivostjo, 
predstavljajo veliko tveganje za onesnaţenje podzemne vode (Ambroţič Š. in sod., 
2008). 
 
Kakovostno stanje vode se določa s fizikalnimi, kemijskimi, bakteriološkimi in biološkimi 
analizami. Kemijske analize pokaţejo trenutno stanje, ko je vzorec zajet. Dopolnjujejo 
jih biološke analize, ki kaţejo posplošeno oz. kumulativno posledično stanje. Le 
podrobno vzorčenje izbranih dogodkov z ustreznimi fizikalnimi in kemijskimi analizami 
pa poda podrobno sliko dogajanja, predvsem vsa nihanja parametrov v času. Ta 
nihanja, ki so pogosto časovno omejena in se ne odrazijo v biološkem stanju, so lahko 
zgodnje opozorilo, da v zaledju prihaja do občasnega večjega onesnaţenja. 
 
Biološko ocenjevanje kakovosti tekočih voda definiramo kot sistematično uporabo 
zgradbe zdruţb, s katerimi ocenjujemo spremembe v vodnem okolju. V pomoč so nam 
tako imenovani bioindikatorji, vodni organizmi različnih trofičnih nivojev, ki s svojo 
prisotnostjo ali odsotnostjo kaţejo na ekološko stanje biotopa. Biotsko osnovo 
monitoringa tvorijo populacije in ţivljenjske zdruţbe ter znotraj teh indikatorske vrste za 
specifične abiotske pogoje in kemizma. Kakovosten monitoring zato zahteva učinkovito 
povezavo med biotskim in kemijskim pristopom. Med indikatorskimi organizmi se 
največ uporabljajo veliki nevretenčarji oziroma makroinvertebrati z rečnega dna, 
substrata, imenovani bentos oz. bentoški organizmi (Pipan T., 1999). 
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Z bentoškimi velikimi nevretenčarji pridobimo niz informacij o ţivljenjskem okolju, saj so 
občutljivi na spekter motenj v okolju. Ti organizmi imajo pomembno vlogo pri 
ocenjevanju kakovosti voda, saj je v svetu poznanih več kot 50 sorodnih metod, ki 
temeljijo na zdruţbah velikih nevretenčarjev. Med glavnimi biotskimi metodami ločimo 
diverzitetne indekse in biotične indekse, z vključenim saprobnim indeksom. Biotični 
indeksi temeljijo na empiričnih opazovanjih razporeditve in prisotnosti oziroma 
odsotnosti velikih nevretenčarjev. Gre za opazovanja indikatorskih organizmov v 
povezavi s hitrostjo toka, sestavo usedlin, globino vode in kisikovimi razmerami (Pipan 
T., 2000). 
 
 

2.2 Ţivalstvo  
 

2.2.1 Ţivljenjsko okolje in prilagoditve  
 
Kraški izviri predstavljajo prostorsko razmeroma majhno območje, kjer se srečujejo in 
sobivajo površinske in podzemne vrste ţivali (Brancelj A., 2008). 
 
Podzemna voda je ţivljenjsko okolje za vrsto še vedno dokaj slabo znanih ţivali. Te so 
v primerjavi s površinskimi vrstami prilagojene na nekatere veliko bolj zaostrene 
ţivljenjske razmere. Ţivali v prodiščih so omejene na ţivljenje v prostorih med delci 
sedimenta, katerih velikost je odvisna od velikosti zrn (Gibert J. in sod., 1994). 
 
Zaradi odsotnosti fototrofnih primarnih producentov (rastlin) se ţivali, ki naseljujejo 
podzemno vodo, prehranjujejo večinoma z organsko snovjo, ki jo voda prinese s 
površja. Vnos hrane je omejen in je odvisen od količine hrane na površju, dinamike 
vode in filtracijskega potenciala vodonosnika (Gibert J. in sod., 1994). 
 
Veliko ţivalskih vrst se je prilagodilo na ţivljenje v podzemni vodi in preţivijo celoten 
ţivljenjski cikel v tem okolju. Te vrste se imenujejo stigobionti. Prilagojene so na 
ţivljenje v stalni temi, neenakomerni preskrbi s hrano, prostorskim omejitvam 
ţivljenjskega prostora ter občasno oziroma krajevno zniţanimi koncentracijam 
raztopljenega kisika. Zanje je značilno pomanjkanje telesnih pigmentov (so blede 
oziroma bele), imajo zmanjšane oziroma povsem zakrnele oči, podaljšane okončine, 
povečano število čutilnih organov ter povečano ali zmanjšano telesno velikost (Slika 2). 
Pri tem velja, da je prevladujoča telesna oblika v prodiščih podaljšana (črvasta) telesna 
oblika. Presnova v podzemnih ţivalih je upočasnjena, razvojni stadiji so daljši, 
ţivljenjska doba podaljšana. Kaţejo se tudi določene vedenjske prilagoditve, o katerih 
pa je še razmeroma malo znanega (Gibert J. in sod., 1994). 
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Slika 2: Telesne oblike podzemnih ceponožcev (Galassi D.M.P. in sod., 2009). 

 
 

2.2.2 Podzemne ţivali 
 
Dve, oziroma tri, skupine ţivali dajejo pečat ţivalstvu v izvirih. Ena skupina so ţuţelke 
oziroma njihove ličinke, med katerimi so nekatere specializirane na ţivljenje v hladni 
vodi, nobena pa ni povsem podzemeljska (stigobiontska), čeprav se lahko nekatere 
pomaknejo tudi v predele, kjer ni več dnevne svetlobe. Odrasle ţivali vedno ţivijo na 
kopnem. Najpogosteje zastopane skupine so enodnevnice (Ephemeroptera), 
mladoletnice (Trichoptera), vrbnice (Plecoptera) pa tudi trzače (Diptera: Chironomidae) 
(Slika 3). Druga pomembna skupina, ki je v podzemni vodi (kraški in nekraški) najbolj 
bogato zastopana, so raki (Crustacea), predvsem višji raki oziroma postranice ter 
enakonoţci, saj je okoli 40 % vseh sladkovodnih vrst rakov podzemnih (Sket B., 1995). 
Predvsem v manjših reokrenih izvirih so zelo pogoste potočne postranice (rod 
Gammarus) (Slika 4), velike nekaj čez centimeter ali nekoliko manjše (do 5 mm) bibice 
(Synurella ambulans) (Brancelj A., 2008) (Slika 5). Slednja je palearktična vrsta, ki ţivi 
po vsej Sloveniji, lahko pa naseljuje tudi jamske vode in je edina vrsta tega rodu pri nas 
(Fišer C., 2009). Nekoliko globlje v izvirih pa jih zamenjajo precej številčno redkejše, a 
vrstno zelo raznovrstne, slepe postranice (rod Niphargus), (Slika 6), ki pa so povsem 
prilagojene na ţivljenje v podzemlju (Brancelj A., 2008). Rod Niphargus je 
najštevilčnejši rod sladkovodnih postranic na svetu. Razširjen je po vsej Sloveniji in po 
večjem delu Evrope, a je večina vrst  ozko endemnih (Fišer C., 2009). Večina vrst ţivi v 
podzemnih vodah (jamske vode, intersticij, voda v razpokah pretrte kamnine); le manjši 
del vrst pa ţivi tudi v površinskih vodah. Za posamezne vrste so dokazali, da lahko 
izsušitev potoka (površinskega ali podzemnega) preţivijo zakopani v tla, tolerirajo tudi 
krajša obdobja hipoksije, nekatere dobro prenašajo nekoliko zasoljeno vodo in lahko 
stradajo dalj časa (Sket B., 1999). 
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Slika 3: Diptera: Chironomidae 

(http://www.guaminsects.net/gisac/index.php?title=Image:039T_DIPTERA_Chironomidae.JPG). 
 
 

 
Slika 4: Gammarus fossarum (http://www.vivo.sk/photo/134477/Gammarus-fossarum). 

 
 

 
Slika 5: Synurella ambulans (http://zoology.fns.uniba.sk/album/2010-2019/2011/111213-

amphipoda/Synurella%20ambulans%20-
%20Kov%C3%A1%C4%8Dov%C3%A1/slides/IMG_5919.htm). 

 
 

http://www.guaminsects.net/gisac/index.php?title=Image:039T_DIPTERA_Chironomidae.JPG
http://www.vivo.sk/photo/134477/Gammarus-fossarum
http://zoology.fns.uniba.sk/album/2010-2019/2011/111213-amphipoda/Synurella%20ambulans%20-%20Kov%C3%A1%C4%8Dov%C3%A1/slides/IMG_5919.htm
http://zoology.fns.uniba.sk/album/2010-2019/2011/111213-amphipoda/Synurella%20ambulans%20-%20Kov%C3%A1%C4%8Dov%C3%A1/slides/IMG_5919.htm
http://zoology.fns.uniba.sk/album/2010-2019/2011/111213-amphipoda/Synurella%20ambulans%20-%20Kov%C3%A1%C4%8Dov%C3%A1/slides/IMG_5919.htm
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Slika 6: Niphargus sp.( http://zoology.fns.uniba.sk/album/2010-2019/2011/111213-

amphipoda/Niphargus%20sp.%20-%20prielom%20Horn%C3%A1du/slides/IMG_5828.htm). 
 
 
Tudi druge skupine rakov, kot so na primer ceponoţci (Copepoda), so bogate s 
stigobiontskimi vrstami (Sket B., 1995). Ceponoţni raki so majhni, saj so dolgi med 0,4 
do 2 mm in ţivijo tako v morju kot v celinskih vodah. V taksonomski praksi navadno 
ločujemo parazitske in prostoţiveče vrste. Prostoţiveči ceponoţci se delijo v štiri 
skupine: Gelyellida, Calanoida, Cyclopoida in Harpacticoida (Slika 7). Skupini 
Calanoida in delno Cyclopoida sta v površinskih stoječih vodah pomemben vir hrane za 
ribe in nekatere druge ţivali. Zaradi mnoţičnega pojavljanja so vse tri skupine 
pomembne pri kroţenju snovi v ekosistemu (Brancelj A., 1996a). Skupina Gelyellida je 
izključno podzemna in omejena na območje evropskih Alp. 
 
Skupina Copepoda poseljuje med vsemi vodnimi ţivalmi najraznovrstnejše habitate. 
Taksoni iz skupine Calanoida ţivijo predvsem v planktonu. Nekateri so se prilagodili 
tudi na ţivljenje v manjših mlakah, ki se lahko popolnoma izsušijo. Nekaj se jih je 
specializiralo tudi na ţivljenje v podzemlju, kar je velika posebnost (Brancelj A. & 
Dumont H. J., 2005). V Sloveniji je znanih 10 vrst. Taksoni skupine Cyclopoida 
poseljujejo najširši spekter habitatov, saj praktično ni naravne stalne ali občasne 
celinske vode, ki ne bi bila poseljena z njimi. Veliko jih je v različnih tipih podzemnih 
vod, vključno s prenikajočo vodo v jamah. Taksoni iz skupine Harpacticoida poseljujejo 
podobne habitate kot prejšnja skupina. Le nekaj taksonov ţivi v več različnih habitatih 
(Brancelj A., 1996a). 
 
 

http://zoology.fns.uniba.sk/album/2010-2019/2011/111213-amphipoda/Niphargus%20sp.%20-%20prielom%20Horn%C3%A1du/slides/IMG_5828.htm
http://zoology.fns.uniba.sk/album/2010-2019/2011/111213-amphipoda/Niphargus%20sp.%20-%20prielom%20Horn%C3%A1du/slides/IMG_5828.htm
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Slika 7: Telesne oblike treh najpogostejših prostoživečih skupin ceponožnih rakov 

(Copepoda) (Hugh F. C., 2012). 
 
 
Poleg naštetih predstavnikov ceponoţnih rakov se v podzemlju pojavljajo tudi 
dvoklopniki (Ostracoda), ki prav tako spadajo med niţje rake (Slika 8). Skupina je 
dobila ime po značilni obliki glavoprsja (karapaksa), ki je sestavljen iz dveh pol-lupin in 
popolnoma obdaja telo. Zato po mnogih znakih navidezno spominjajo na majhne 
školjke. Lupini sta ovalne oblike, ojačani s kalcijevim karbonatom. V splošnem so to od 
0,5 do 2 mm dolgi bentoški raki. Ţivijo v morju in v celinskih vodah, nekatere vrste tudi 
v podzemlju. Običajno se plazijo po podlagi, čeprav lahko na krajše razdalje tudi 
zaplavajo nad dnom. Površinski so rjavkasto ali zelenkasto obarvani (Hlad B. & 
Skoberne P., 2012), medtem ko so podzemni prosojni ali beli. Zaradi mnoţičnega 
pojavljanja v nekaterih habitatih so pomembni pri kroţenju snovi v okolju (Brancelj A., 
1996b). 
 
 

 
Slika 8: Značilna oblika podzemnega raka dvoklopnika (Ostracoda) (Vida al mar, 

2012). 
 
 

http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Karapaks&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%A0koljke
http://sl.wikipedia.org/wiki/Kalcijev_karbonat
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Tretja, bogato zastopana skupina ţivali v izvirih, so polţi (Gastropoda). V osvetljenem 
delu izvirov najdemo lahko zelo bogate populacije le nekaj milimetrov velikih in temno 
obarvanih polţev iz rodov Belgrandiella (Slika 9) in Sadleriana (Slika 10), druţbo pa jim 
dela tudi nekoliko večji jezerski prilepec (Ancylus fluviatilis). V globlji notranjosti izvirov 
jih nadomestijo podzemne vrste (rodova Iglica in Hauffenia). Po smrti osebkov vodni 
tok odnaša njihove hišice na površje, tako da se lahko na mirnejših predelih izvirov 
nabere kar lep kupček hišic, ki so bele, s tanko lupino in velike komaj kak milimeter 
(Brancelj A., 2008). 
 
 

 
Slika 9: Belgrandiella (http://www.arkive.org/belgrandiella/belgrandiella-angelovi). 

 
 

 
Slika 10: Sadleriana 

(http://www.conchology.be/?t=66&family=HYDROBIIDAE&species=Sadleriana%20pannonica). 

 
 

2.2.3 Favnistične raziskave podzemne vode doma in drugod po svetu 
 
V Sloveniji so se favnistične raziskave podzemne vode začele na začetku 20. stoletja. 
Sket in Velkovrh (1981) sta ugotavljala povezavo med ekološkimi dejavniki v podzemni 
vodi in pojavljanjem favne na Ljubljanskem polju (vodonosnik v prodišču reke Save). 
Pri tem se je pokazalo, da količina hrane vpliva na gostoto favne in tudi njeno sestavo. 
Avtorja sta večinoma našla vrste, ki so predstavniki splošno razširjenih vrst v podzemni 
vodi, kot na primer postranica Bogidella albertimagin in ceponoţec (Cyclopoida) 
Acanthocyclops kieferi. Pojavljala pa se je tudi vrsta slepih postranic (Niphargus 
stygius), ki običajno ţivijo na kraških območjih.  
 
Na današnjem ozemlju Slovenije sta pred drugo svetovno vojno raziskovala jamsko 
favno ceponoţnih rakov znanstvenika Chappuis (1928, 1936) in Kiefer (1931, 1933). 
Po drugi svetovni vojni sta k njenemu poznavanju prispevala Rejic (1958, 1960) in 
Petkovski (1984). Intenzivnejše raziskave favne niţjih rakov v kraških podzemnih 

http://www.arkive.org/belgrandiella/belgrandiella-angelovi
http://www.conchology.be/?t=66&family=HYDROBIIDAE&species=Sadleriana%20pannonica
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vodah potekajo ţe od leta 1985. Do konca leta 1995 sta bili na ozemlju Slovenije 
ugotovljeni 102 vrsti in podvrsti prostoţivečih ceponoţcev. Rodovi podzemnih 
ceponoţcev, ki so bile do sedaj ugotovljene na ozemlju Slovenije, so: Cyclopoida: 
Acanthocyclops, Diacyclops, Greateriella, Metacyclops, Speocyclops; Harpacticoida: 
Bryocamptus, Ceuthonectes, Echinocamptus, Elaphoidella, Lessinocamptus, Moraria, 
Morariopsis, Nitorcella, Paramorariopsis, Parastenocaris, Psuedomoraria. Med 
Calanoidi pa je bila v Sloveniji do sedaj ugotovljena samo ena podzemna vrsta, in sicer 
Troglodiaptomus sketi (Brancelj A., 1996a). 
 
Število se bo nedvomno povečalo še za nekaj taksonov, saj nekateri, ki so znani iz 
krajev, ki mejijo na Slovenijo, doslej še niso bili najdeni pri nas. Nadalje se bo število 
povečalo na račun podzemnih habitatov, kjer še vedno odkrivajo za znanost nove vrste 
(Brancelj A., 1996a; osebni podatek). 
 
Petkovski je prispeval tudi k poznavanju dvoklopnikov (Ostracoda) po drugi svetovni 
vojni. Vrste, ki so bile do sedaj navedene predvsem iz podzemnih lokalitet Slovenije, 
so: Candona, Cypra, Notodromas, Typhlocypris, Pseudocandona (Brancelj A., 1996a). 
 
Med drugim je bilo v Sloveniji najdenih kar dvanajst vrst Elaphodella (Harpaktikoida). 
Večina od njih je izključno podzemne vrste. Največ raziskav je potekalo v 
severozahodni in juţni Sloveniji, kjer je bilo zabeleţeno najvišje vrstno bogastvo rodu 
Elaphoidella (Brancelj A. & Mori N., 2008). 
 
V preteklosti so znanstveniki raziskovali favno v izvirih, zlasti Ljubljanice in njenih 
pritokov. Ugotovili so, da je favna v izvirih in prodiščih na juţnem robu Ljubljanskega 
barja, nasploh tista, ki spada med prave podzemne prebivalce (stigobionte), izredno 
bogata, še zlasti, če jo primerjamo s podobnimi okolji drugje po svetu (Rejec Brancelj I. 
in sod., 2005). 
 
Na Nacionalnem inštitutu za biologijo so začeli z usmerjenim raziskovanjem ţivalstva in 
ekoloških razmer v medzrnskih vodonosnikih na štirih rekah na juţnem obrobju 
Ljubljanskega barja (Ţelimeljščica, Iška, Borovniščica in Podlipščica) v okviru 
evropskega projekta Protocols for the Assessment and Conservation of Aquatic Life In 
the Subsurface (PASCALIS), ki je potekal v letih 2002–2004. Končni cilj projekta je bil 
razviti enotne protokole za vzorčenje, oceno in ohranitev ţivalstva v podzemnih vodah. 
 
Projekt PASCALIS (2002–2004) je bil prvi celovit predlog, ki je posebej obravnaval 
vprašanje podzemne biotske raznovrstnosti na evropski ravni in predstavlja tudi 
pomemben temelj pri razvoju raziskav v podzemnih vodah. Glavni cilj projekta je bil 
vzpostaviti strog in natančen protokol za oceno biotske raznovrstnosti podzemne vode 
ter razvoj in delovanje orodij za njihovo ohranitev. Natančneje, projekt PASCALIS je bil 
namenjen analizi in primerjavi favne stigobiontov v šestih evropskih drţavah. Rezultati 
so pokazali, da se vrstna porazdelitev razlikuje od regije do regije in da je podobnost 
med vrstami zelo nizka, zaradi visoke stopnje endemičnosti vrst (Gibert J. & Culver D. 
C., 2009). 
 
Projekt PASCALIS je bil namenjen tudi analizi in primerjavi favne stigobiontov na 
evropski ravni (Malard F. in sod., 2009). Copepoda so bili dominantna skupina 
stigobiontov v mnoţici PASCALIS podatkov.  
 
Rezultati projekta PASCALIS, ki so potekali v Evropi, so pokazali, da členonoţci 
prevladujejo nad vsemi ostalimi taksonomskimi skupinami v podzemni vodi, čeprav so 
bile opaţene nekatere regionalne razlike. Rezultati so pokazali tudi številne morfološke 
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in fiziološke prilagoditve členonoţcev v podzemni vodi, ki so se najpogosteje kazale v 
telesnih prilagoditvah (Galassi D. M. P. in sod., 2009). 
 
 

2.3 Krimsko pogorje 
 
Krimsko pogorje predstavlja zakraselo območje juţno od Ljubljanskega barja. Značilno 
zakrasovanje tega območja je na površini moţno opaziti v obliki številnih vrtač in 
udornic manjših kraških polj (pri vasi Preserje in Jezero) in mnoţici kraških izvirov. 
Krimsko pogorje je v hidrološkem smislu karbonatni vodonosnik s kraško in 
razpoklinsko poroznostjo. Na tem območju se podzemna voda nahaja večinoma v 
zgornjetriasnih kamninah in jurskih apnencih ter dolomitih (Urbanc J. in sod., 2008). 
 
Zgornjetriasni dolomit se nahaja na velikih površinah na juţnem obrobju Ljubljanskega 
barja ter se nadaljuje preko Rakitniške na Bloško planoto. Njihova debelina je ocenjena 
na 1200 do 1500 metrov. Je plastovit in skladovit. V kamnini se menjajo nekaj 
centimetrov široki svetlejši in temnejši pasovi, ki imajo različno zrnavost. V glavnem 
dolomitu prevladuje razpoklinska poroznost, ki mestoma lahko prehaja tudi v kraško. V 
primerjavi z jurskimi apnenci  je v dolomitu kraških pojavov dokaj malo, zato se voda 
večinoma prevaja po številnih drobnih razpokah. Drobne razpoke v dolomitu, skozi 
katere se pretaka voda, predstavljajo zelo dober filter, tako da je voda v dolomitih v 
večini primerih zelo dobre kakovosti (Urbanc J. in sod., 2008). 
 
Jurski apnenci so večinoma zelo dobro zakraseli, zato imajo zaradi kraško – kanalne 
poroznosti veliko hidravlično prepustnost. Tam, kjer apnenci tektonsko niso prizadeti, 
so praktično neprepustni, ponekod pa je njihova prepustnost za vodo zaradi kraških 
kanalov skoraj neomejena. Čistilna sposobnost vodonosnih struktur v jurskih apnencih 
je zaradi hitrega pretakanja vode po kraških kanalih majhna, zato lahko pričakujemo 
probleme tako glede kaljenja vode ob močnejših padavinah, kakor tudi mikrobiološko 
oporečnost vode ter velik vpliv onesnaţenja iz točkovnih ali razpršenih virov (Urbanc J. 
in sod., 2008). 
 
 

3. PRAKTIČNI DEL 
 

3.1 Opis lokacij vzorčenja 
 
Za raziskave podzemne favne v kraških vodonosnikih smo izbrali tri izvire na juţnem 
obrobju Ljubljanskega barja: izvir pri Špelinu (juţno od vasi Jezero pri Podpeči), izvir 
Virje (zahodno od vasi Jezero pri Podpeči) in izvir Šentjanţ v zaselku Podkraj 
(severozahodno od vasi Tomišelj) (Slika 11). Gre za apnenčast hrbet, ki se izteza proti 
severu. Izviri so na vzhodnem, severnem in zahodnem delu tega »jezika«. 
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Slika 11: Izsek zemljevida z označenimi lokacijami vzorčenja (1: izvir pri Špelinu, 2: 
izvir Virje, 3: izvir Šentjanž) (Topografska karta 1 : 25.000) 

 
 

3.1.1 Izvir pri Špelinu  
 
Vas Jezero se nahaja 10,5 km jugozahodno od Ljubljane, na zahodnem pobočju 
Krimskega pogorja. Izvir se nahaja na nadmorski višini 296 m. 
 
Izvir, katerega smo vzorčili, se nahaja v majhnem zaselku, okoli 0,7 km jugovzhodno 
od gasilnega doma v vasi Jezero, tik ob zapuščenem mlinu. Ustje izvira ima širino 
pribliţno 30 cm in višino okoli 50 cm. Izvir se nahaja tik pod asfaltirano cesto, ki poteka 
pod starejšo stanovanjsko hišo. Okoli 10 m juţno od izvira se nahaja gospodarsko 
poslopje (hlev) (Sliki 12,13). Voda iz izvira se takoj steka v manjše jezerce, (premera 
ca. 20 m in do 1 m globine), ki je nastalo zaradi zajezitve struge potoka. Voda iz 
jezerca teče v Mlinski potok, ta pa po močvirni ravnini v Podpeško jezero. Ob sušnih 
obdobjih je izvir popolnoma presušen in tudi gladina jezerca močno pade. Dno jezera 
je peščeno in poraslo z redkim rastlinjem. 
 
 

 
Slika 12: Izvir pri Špelinu (južno od vasi Jezero pri Podpeči; ob srednjem pretoku) 

 

Meja nizke vode 

1 

2 3 
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Slika 13: Izvir pri Špelinu (južno od vasi Jezero pri Podpeči; ob suši). 

 
 

3.1.2 Izvir Virje  
 
Druga lokacija je bila vzhodno od Podpeči, v vasi Virje,in se nahaja na nadmorski višini 
294 m. Izvir, ki smo ga vzorčili, je višek vode, ki se izteka iz črpališča Virje, ki je 
namenjen za lokalno oskrbo prebivalcev občine Brezovica pri Ljubljani (Slika 14). Po 
besedah gospe iz bliţje vasi je iztok iz črpališča v sušnih obdobjih presušen tudi do 
enega meseca, medtem ko preskrba prebivalstva ni bistveno motena. Višek vode se iz 
črpališča pretaka iz štirih betonskih cevi. Okolica izvira je lepo urejena in je lahko 
dostopna. Dno kotanje (1,5 x 3 m in ca. 25 cm globine) je betonirano, poraslo z vodnim 
mahom (Fontinalis sp.), katerega pa lokalni prebivalci redno čistijo, zato so ţivljenjski 
pogoji na dnu neprimerni za bentoške organizme. Voda iz betonskih cevi po nekaj 
metrih odteka v barjanski jarek, ki je ca. 1 m pod nivojem cevi. V zaledju izvira je 
mešan gozd, tik nad iztokom iz cevi pa poteka asfaltirana lokalna cesta, ki pa zaradi 
cevi nima nobenega vpliva na sam izvir. Dolvodno od izvira sta še dve stanovanjski hiši 
s pripadajočimi gospodarskimi poslopji. 
 
 

 
Slika 14: Izvir Virje 
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3.1.3 Izvir Šentjanţ  
 
Tretja točka vzorčenja je bil izvir Šentjanţ v vasi Podkraj, 1,3 km od vasi Tomišelj pri 
Igu, na nadmorski višini 299 m. Izvir z majhno izdatnostjo se nahaja v kotanji (5 x 8 x 
0,5 m) tik pod cerkvijo in v neposredni bliţini avtobusnega obračališča (Sliki 15, 16). 
Obrobje izvira je poraslo z grmičevjem, vendar je lepo urejeno. Dno je muljasto, z nekaj 
peska. Voda ob nizki vodi priteka iz špranj na dnu kotanje, ob visoki vodi pa iz špranj 
na zahodnem robu izvira. 
 
 

 
Slika 15: Izvir Šentjanž (v Podkraju) 

 
 

 
Slika 16: Okolica izvira Šentjanž 

 
 

3.2 Klima  
 
Obravnavana območja se nahajajo na nadmorski višini med 294–299 m. Najbliţja 
referenčna padavinska postaja, na kateri se redno izvajajo meteorološke meritve in 
katere podatki so javno dostopni, se nahaja v Črni vasi, na nadmorski višini 288 m in 
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4,5 km severovzhodno od raziskovanih izvirov. Najbliţja klimatološka postaja Ljubljana 
Beţigrad se nahaja na nadmorski višini 299 m, 9,5 km severovzhodno od raziskovanih 
izvirov. 
 
Po podatkih padavinske postaje Črna vas največ padavin (140–160 mm) pade v 
mesecih junij, julij, september in december, medtem ko sta najbolj sušna meseca 
januar in april (70–80 mm padavin) (Slika 17) (Padavinski podatki za obdobje od leta 
2007 do leta 2011) (ARSO, 2012). 
 
 

 
Slika 17: Povprečna količina padavin padavinske postaje Črna vas (od leta 2007 do 

2011). 
 
 
Podatki količine padavin padavinske postaje Črna vas za obdobje od februarja do julija 
kaţejo, da je bilo največ padavin v mesecu maju, najmanj pa februarja in marca (Slika 
18) (ARSO, 2012). 
 
 

 
Slika 18: Količina padavin padavinske postaje Črna vas za obdobje od februarja do 

julija 2012. 
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Podatki povprečne temperature zraka na meteorološki postaji Ljubljana Beţigrad v 
obdobju od leta 2007 do 2011 pa kaţejo, da se v mesecih od junija do avgusta 
temperature gibljejo nad 20 °C. V mesecih januar, februar in december pa so 
temperature najniţje (pod 5 °C) (Slika 19) (ARSO, 2012). 
 
 

 
Slika 19: Povprečna temperatura zraka na meteorološki postaji Ljubljana Bežigrad v 

obdobju od leta 2007 do 2011. 
 
 

3.3 Vzorčenje in obdelava vzorcev 
 
Na izbranih referenčnih vzorčevalnih mestih – izvirih sem si skupaj s sodelavci na 
začetku izbrala mesta, na katerih sem jemala vzorce vode in bentosa s pomočjo drift 
mreţe in Hessovega vzorčevalnika (Sliki 20 in 21). Za pridobitev čim bolj 
reprezentativnih podatkov o vrstni sestavi in pogostosti (abundanci) osebkov je 
vzorčenje potekalo ob različnih vodostajih, v obdobju od marca do julija 2012. 
Vzorčenje izvirov sem s pomočjo sodelavcev izvedla štirikrat, in sicer 1. marca, 5. 
aprila, 1. junija in 6. julija. 
 
Vzorčenje podzemne favne sem izvedla s pomočjo driftnih mreţ, ki sem jih nastavila na 
ustjih izvirov. Drift mreţe so v osnovi prirejene planktonske mreţe, s posebno filtrirno 
steklenico na koncu. Premer ustja mreţe je 30 cm, medtem ko je dolţina filtrirnega 
stoţca 1,5 m. Ta je iz plastične tkanine, ki ima 100 µm odprtine. Skozi mreţe se je 
skozi znan presek 24 ur precejala voda. Po 24-ih urah sem mreţe odstranila in vzorec 
filtrirala skozi mreţico s 60 µm odprtinami. V primeru, da se je ulovilo veliko peska, 
mivke, blata in večjih organskih delcev, sem si pomagala s pomočjo posode – pladnja. 
Pri filtriranju sem tako pazila, da je večina peska in organske snovi ostala na pladnju. 
Debelozrnat pesek, ki je ostal na pladnju, sem izpirala toliko časa, dokler nisem ločila 
organizmov in organske snovi od mineralnih usedlin. Zmes organizmov in organske 
snovi sem shranila v plastične posodice, v katere smo kot konzervans dodali 70 % 
alkohol. Posodice sem primerno označila, z datumom in lokacijo vzorčenja. 
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Slika 20: Drift mreža 

 
 
Poleg drifta sem na vsaki lokaciji vzorčila tudi zdruţbe v ustjih izvirov z metodo "Hess 
sampling", kjer sem na določeni površini ulovila nevretenčarje, ki ţivijo v zgornjem sloju 
substrata. Vzorčevalnik je primeren za vzorčenje prodnega in peščenega dna. Osnova 
samplerja je kroţne oblike, brez dna in z odprtinama v steni na pritočni in odtočni 
strani. Voda priteka skozi stranski odprtini. S pomočjo mešanja in drgnjenja po dnu, 
znotraj vzorčevalnika, tok odnaša vodo in material skozi odprtino na katero je pritrjena 
mreţa (Wildco flow Hess Sampler, 2012). Material se ulovi v vzorčevalno posodo, 
pritrjeno na mreţi, ki ima 100 µm odprtine. Substrat sem močno premešala, kar je 
povzročilo, da je vodni tok odnesel ţivali in organski material, ki se je nahajal v 
izvirskem ustju, v mreţo. Na vsakem vzorčevalnem mestu sem vzorčila časovno 
omejeno (3 minute). Vzorce sem shranila v označene posodice in jih fiksirala s 70 % 
alkoholom. Na izviru Virje sem zdruţbe v ustju izvira (bentos) vzorčila samo enkrat, 
kajti po informacijah gospe iz najbliţje hiše izvir oziroma njeno okolico redno čistijo in 
odstranjujejo ves organski material, kjer bi se organizmi lahko zadrţevali. 
 
 

 
Slika 21: Vzorčenje z metodo » Hess sampling« 
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Z vsakega vzorčevalnega mesta sem v laboratorij odnesla tudi vzorce vode, kjer je 
gospa Jerebic Andreja z ionskim kromatogramom izmerila vsebnost kalcija, magnezija, 
natrija, kalija, nitratov, sulfatov in kloridov.  
 
Neposredno ob vsakem vzorčenju sem merila tudi fizikalne in kemijske parametre: 
temperaturo, električno prevodnost, vsebnost kisika (relativna in absolutna 
koncentracija) in pH. Merila sem z inštrumentom tipa Multi set 350 i. Hitrost vodnega 
toka na izviru Šentjanţ in izviru pri Špelinu sem izmerila s pomočjo »flow metra« (Sage 
metering, 2012). Na izviru Virje, kjer voda izvira iz cevi, pa sem merila pretok. Pri tem 
sem si pomagala z vedrom in štoparico. Merila sem, v kolikšnem času se napolni 10 
litrsko vedro. Meritve sem vsakič ponovila trikrat in nato izračunala povprečje med časi. 
Podatke o hitrosti vodnega toka, ki sem jih izmerila na izviru Šentjanţ in izviru pri 
Špelinu, sem uporabila za izračun volumnov, ki sem jih potrebovala za oceno gostote 
drifta. Pri tem sem upoštevala absolutno vrednost pretokov (pretok skozi mreţo) in ne 
vrednost pretokov celotnega izvira. Pri izračunu vrednosti pretoka celotnega izvira sem 
za primer izvira Virje morala upoštevati, da je v mesecu marcu in juliju voda tekla samo 
skozi dve cevi, v ostalih dveh mesecih pa skozi vse štiri cevi. Na vsaki vzorčevalni 
lokaciji, sem ob vsakem vzorčenju merila tudi višino vodostaja tik pod izvirom, na 
predhodno določenih točkah. Meritev sem izvedla s pomočjo plastičnega merila.  
 
Organizme, ki so po filtriranju ostali na 60 µm mreţici, sem v laboratoriju s pomočjo 
lupe s 40-kratno povečavo najprej ločila od preostalega anorganskega in organskega 
materiala, jih določila do višjih taksonomskih skupin, jih preštela in shranila v 70 % 
alkohol. V primeru, ko je imel vzorec še veliko organskega materiala, sem le–tega 
najprej razdelila na pet enakih delov. Število preštetih osebkov v pregledanih vzorcih 
sem nato preračunala na celoto. Ceponoţce (Copepoda), dvoklopnike (Ostracoda) in 
postranice (Amphipoda) sem s pomočjo prof. dr. Antona Branclja in dr. Nataše Mori 
določila do vrste. Niphargus sp. (Amphipoda) so bili osebki mladi, zato jih ni bilo 
mogoče določiti do vrste. 
 
 

3.4 Meritve in statistična obdelava podatkov 
 
Vse meritve (fizikalne in kemijske) so bile statistično analizirane. Narejena je bila 
analiza one-way ANOVA (Izvir kot faktor) (ANOVA with Excel, 2012) in Turkey post hoc 
test (Tukey's method, 2012), ki pokaţe, med katerimi izviri so statistično značilne 
razlike. S pomočjo programa Excel sem izračunala srednje vrednosti in standardno 
deviacijo, ki nam pove za koliko posamezna vrednost odstopa od povprečja. Pri tem 
sem za izvir pri Špelinu uporabila podatke treh meritev, za izvira Virje in izvir Šentjanţ 
pa podatke štirih meritev. 
 
Za izračun pretoka sem si pomagala s splošnim matematičnim formulami: 
 
Φ = dV/dt 
 
pri čemer je V prostornina tekočine, ki steče v časovni enoti (t) skozi določen presek 
(Prostorninski pretok, 2012), oziroma: 
 
Φ = S * v 
 
pri čemer je v hitrost vodnega toka, ki teče skozi določen presek S. 
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Presek, skozi katerega je tekla voda, sem izračunala po formuli:  
 

S = 
𝜋  𝑟2  𝛼

360°
 - 

𝑟2 sin  𝛼 

2 
  (Pesec P., 2012) oziroma: 

 
S = p * h 
 
pri čemer je p premer izvira in h višina vodostaja. 
 
Pri vrstni pestrosti osebkov sta bila pomembna podatka število najdenih vrst (S) in 
število vseh osebkov (N). Za izračun diverzitetnega indeksa sem uporabila Shannon-
Wienerjev indeks H', ki sem ga izračunala po formuli: 
 

H´ = -∑𝑖=1
𝑆𝑖  (pi In pi),  

 
pri čemer je pi deleţ posamezne vrste v vzorcu, In pa naravni logaritem te vrednosti 
(Estimating Species Richness and Diversity and Assessing Stream Quality, 2012).  
 
Vrednosti H´max sem izračunala tako, da sem upoštevala število vrst v vsakem vzorcu 
posebej in izračunala vrednost po spodaj navedeni formuli: 
 
H´max = N/S, 
 
pri čemer je N število vseh osebkov in S število najdenih vrst v vzorcu. 
 
Za proporcionalnost razporeditve osebkov v vzorcu sem uporabila indeks 
enakomernosti (J), ki je podan kot: 
 

 𝐽 = 𝐻′/(log 𝑆) 
 

pri čemer je 𝐻′ Shannon-Wienerjev indeks in (log 𝑆) logaritem števila najdenih vrst v 
vzorcu. 
 
 (Estimating Species Richness and Diversity and Assessing Stream Quality, 2012). 
 
 

4. REZULTATI IN RAZPRAVA 
 

4.1 Rezultati hidroloških ter fizikalnih in kemijskih meritev 
 
Fizikalne in kemijske lastnosti izvirov so se spreminjale s časom, vendar so tovrstne 
meritve kazale le trenutno stanje vodotokov. 
 
Izmerjena hitrost vodnega toka je bila po sušnem obdobju očitno višja na izviru pri 
Špelinu. Najvišja vrednost je bila tu izmerjena julija (0,62 m s-1). Vrednost je bila 
zabeleţena na dan, ko je bilo veliko deţevje, medtem ko je bil dan prej izvir popolnoma 
presušen. Izvir je bil popolnoma suh tudi v mesecu aprilu, ko je bilo obdobje suše, v 
mesecu juniju pa je bila zabeleţena minimalna hitrost vodnega toka (> 0,01 m s-1). Izvir 
pri Šentjanţu je imel, ne glede na vremenske razmere, konstantno hitrost vodnega toka 
(> 0,01 m s-1) (Slika 22) . 
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Slika 22: Povprečna hitrost vodnega toka izmerjena na izviru pri Špelinu in na izviru 

Šentjanž v Podkraju (od marca do julija 2012). 
 
 
Hitrost vodnega toka je posredno odvisna od količine padavin, zato lahko rezultate o 
povprečni hitrosti vodnega toka primerjamo s podatki o povprečnih količinah padavin 
za obdobje od leta 2007 do leta 2011, ki kaţejo največje količine padavin v juniju, juliju, 
septembru in decembru. 
 
Vodni tok je pomemben dejavnik v tekočih vodah, lahko je komaj opazen do deroč. 
Določa hidromehanske razmere v rekah, transport snovi in odstranjevanje metabolitov. 
Pretok je količina vode, ki preteče skozi določen presek izvira (m3 s-1), vezan je na 
nihanje vodostaja in hidrološki reţim. Hitrost je odvisna še od pretoka, širine, globin ter 
granulacije usedlin. Spremembe v hitrosti vplivajo na spremembo ţivljenjskih zdruţb in 
posledično na spremembo vseh ţivljenjskih procesov (Urbanič G. & Toman J., 2004). 
 
Ob povečani količini padavin se je povečala višina vodostaja (Slika 23). Najvišje 
vrednosti višine vodostaja so bile zabeleţene meseca julija, ko je bilo obdobje padavin, 
najniţje pa v sušnih mesecih, aprilu in juniju.  
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Slika 23: Višina vodostaja na predhodno določenih točkah na vzorčevalnih mestih (od 

marca do julija 2012). 
 
 
Pretok v posameznem izviru se je spreminjal sorazmerno z višino vodostaja ob 
konstantni hitrosti vodnega toka (primer izvir Šentjanţ). Najvišji pretok je bil v mesecu 
juliju na vseh treh izvirih, najniţji pa aprila, ko je bila tudi višina vodostaja najniţja (Slika 
24). Najvišja vrednost pretoka je bila tako zabeleţena na izviru Špelin v mesecu juliju 
(> 20 l s-1). Vrednost pretoka se je najmanj spreminjala na izviru Šentjanţ, kjer se je 
tudi najmanj spreminjala višina vodostaja, pretok pa je bil konstanten. 
 
 

 
Slika 24: Pretok celega izvira vseh treh vzorčevalnih lokacij (od marca do julija 2012). 

 
 
Rezultati pretoka vode skozi mreţo oziroma volumni precejene vode so pokazali, da so 
vrednosti primerljive z vrednostmi pretoka celotnega izvira (Slika 25). Največji pretok 
skozi mreţo je bil tako izmerjen v mesecu juliju na vseh treh izvirih, najniţji pa meseca 
aprila. Ravno tako kot pretok celotnega izvira se je tudi v tem primeru vrednost najmanj 
spreminjala na izviru Šentjanţ. 
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Slika 25: Pretok vode skozi mrežo na vseh treh vzorčevalnih lokacijah (od marca do 

julija 2012). 
 
 
Najvišja temperatura vode je bila izmerjena junija na izviru pri Špelinu in julija na izviru 
Virje (v obeh primerih 9,5 °C). Temperatura vode na izvirih je bila relativno konstantna. 
Še najbolj je nihala na izviru pri Špelinu (Slika 26). Razlog za omenjeno nihanje lahko 
pripišemo vremenskim razmeram in z njimi povezanim nivojem vodostaja. Izvir ob 
sušnih obdobjih namreč pogosto presahne.  
 
 

 
Slika 26: Temperatura vode na izviru vseh treh vzorčevalnih mest (od marca do julija 

2012). 
 
 
Niţje vrednosti prevodnosti so bile zabeleţene v mesecu aprilu in kaţejo na bolj 
neposredno povezavo s površinsko vodo (= padavinami) (Slika 27). Višje vrednosti 
prevodnosti pa kaţejo na to, da je padavinska voda naredila dolgo pot po podzemlju in 
tam raztopila veliko snovi. Niţje vrednosti prevodnosti so bile tako zabeleţene v 
obdobju, ko je bil tudi nivo vode niţji, medtem ko so bile ob višjem nivoju vode 
izmerjene višje vrednosti prevodnosti. 
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Slika 27: Električna prevodnost vode (od marca do julija 2012). 

 
 
Najniţja koncentracija kisika v vodi je bila izmerjena meseca marca na izviru Šentjanţ 
(6,7 mg l-1). Najvišje vrednosti pa so bile zabeleţene julija na izviru pri Špelinu (13,27 
mg l-1) in na izviru Šentjanţ (12,66 mg l-1) (Slika 28), ko je bila izmerjena tudi najvišja 
hitrost toka.  
 
 

 
Slika 28: Koncentracija raztopljenega kisika v izvirski vodi (od marca do julija 2012). 

 
 
Najvišje koncentracije dušikovih spojin so bile zabeleţene na izviru pri Špelinu meseca 
junija, na izviru Virje pa meseca aprila (Slika 29). Povečana koncentracija dušikovih 
spojin je namreč posledica mineralizacije v podzemlju, le-ta pa je odvisna tudi od 
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količine organskih snovi spranih s površja v podzemlje.  
 
 

 
Slika 29: Izmerjena koncentracija nitratov na vseh vzorčevalnih mestih (od marca do 

julija 2012). 
 
 
Tabela (Preglednica 1) podaja srednje vrednosti in standardno deviacijo vseh fizikalnih 
in kemijskih parametrov, ki so bili izmerjeni na vseh treh vzorčevalnih lokacijah. 
Standardna deviacija podaja vrednosti o razpršenosti vrednosti okoli aritmetične 
sredine vzorca. Najvišja standardna deviacija je bila izračunana za primer nasičenosti s 
kisikom na izviru Virje, med izviri pa je bila vrednost najvišja pri prevodnosti. Najniţja 
vrednost je bila izračunana za primer temperature v izviru Šentjanţ, kjer je ta znašala 
0, med izviri pa je bila vrednost najniţja za primer temperature in koncentracije natrija. 
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Preglednica 1: Fizikalni in kemijski parametri, predstavljeni kot srednje vrednosti (ẋ) in 
standardna deviacija (STD meritev (od marca do julija 2012) na treh vzorčevalnih 
mestih). 

IZVIRI 
 
PARAMETRI 

Izvir pri 
Špelinu 

Izvir Virje Izvir 
Šentjanž 

povprečje 
izvirov 

ẋ  STD ẋ STD ẋ STD ẋ STD 

Višina vodostaja [cm] 8,7 4,9 14,5 8,4 22,9 4,7 15,3 7,1 

T. [°C] 9,3 0,2 9,4 0,1 9,2 0 9,3 0,1 

Prevodnost [µS cm
-1

] 387,1 14,0 396 23,1 424,5 14,2 402,7 19,3 

O2 [mg l
-1

] 10,6 2,4 9,6 1,7 9,8 2,6 10,0 0,5 

Saturacija [%] 92,1 28,1 79,9 29,0 95,0 18,0 88,8 8,0 

Cl
-
 [mg l

-1
] 1,6 0,5 1,5 0,2 0,9 0,1 1,3 0,4 

Na
+
 [mg l

-1
] 0,9 0,2 0,9 0,1 0,8 0,4 0,9 0,1 

Ca
2+

 [mg l
-1

] 72,8 1,5 80,0 3,2 92,0 14,9 81,6 9,7 

Mg
2+

 [mg l
-1

] 17,1 0,4 16,3 0,7 11,5 1,3 14,9 3,0 

SO4 [mg l
-1

] 4,0 0,2 4,5 0,1 4,7 0,2 4,4 0,4 

NO3 [mg l
-1

] 4,4 0,1 4,4 0,3 3,5 0,1 4,1 0,6 

 
 
Izračuni testa statistične analize vseh fizikalnih in kemijskih parametrov med izviri so 
predstavljeni v spodnji tabeli (Preglednica 2). Hipoteza (H0) je bila, da so izviri 
medsebojno povezani vsaj ob visokih vodah in se značilno ne razlikujejo. Rezultati so 
predstavljeni kot HSD-vrednosti. Kritična HSD-vrednost pri stopnji značilnosti α = 0,05 
je bila 4,04, kar pomeni, da se izviri statistično razlikujejo v primeru vrednosti večje od 
4,04 (oziroma p < 0,05). Izračuni statistične analize vseh fizikalno-kemijskih 
parametrov so pokazali, da med izviri ni značilnih razlik, zato zastavljene hipoteze 
nisem ovrgla, razen v primeru višine vodostaja, kjer se razlikujeta izvir pri Špelinu in 
izvir Šentjanţ. 
 
 
Preglednica 2: Rezultati testa statistične analize fizikalnih in kemijskih parametrov 
med izviri. 

Parametri HSD-vrednosti  
 

Izvir pri Špelinu – Izvir 
Virje 

Izvir pri Špelinu – Izvir 
Šentjanţ 

Izvir Virje – Izvir 
Šentjanţ 

Višina vodostaja 2,85 5,28 2,43 

T 3,16 2,05 0,16 

Prevodnost 2,43 2,91 0,49 

O2 1,99 2,10 0,11 

Cl
-
 1,12 0,84 1,96 

Na
+
 1,43 0,57 0,86 

Ca
2+

 2,61 3,61 0,99 

Mg
2+

 1,91 0,08 1,83 

SO4 2,84 3,42 0,58 

NO3 2,00 0,59 1,32 
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4.2 Rezultati bioloških analiz 
 
V nabranih vzorcih so bile določene ţivali, ki so bile uvrščene v 11 višjih taksonov 
(Preglednica 3). Do vrste so bile določene tri skupine, Copepoda, Amphipoda in 
Ostracoda. Površinskim vrstam je pripadalo 13 vrst oz. višjih taksonov, 11 pa jih je 
pripadalo podzemnim vrstam. Od ugotovljenih 11 višjih taksonov jih je kar 6 pripadalo 
rakom. 
 
Skupno je bilo v podzemni vodi juţnega obrobja Ljubljanskega barja najdenih 10 vrst 
ceponoţcev (Copepoda). To so predstavniki niţjih rakov in so pomembni element 
favne v prodiščih. Od tega so 4 vrste pripadale skupini ciklopoidov, 5 vrst skupini 
harpaktikoidov in ena vrsta skupini kalanoidov. Med ciklopoidi je po številu vrst 
prevladoval rod Diacyclops (2 vrsti), med harpaktikoidi pa Bryocamptus (2 vrsti). 
 
Na izviru pri Špelinu so bile najdene vrste ceponoţcev Cyclopoida: Diacyclops 
languidoides, Diacyclops zschokkei, Eucyclops serrulatus in Paracyclops fimbriatus, 
Calanoida: Troglodiaptomus sketi. Od ostalih predstavnikov pa so bili najdeni še 
Ostracoda: Cypria reptans, Fabaeformiscandona sp., Heterocypris reptans, 
Amphipoda: Niphargus sp., Hydrachnida, Cnidaria, Gastropoda, ličinke ţuţelk in 
Nematoda. Na izviru Virje so bili najdeni Cyclopoida: Diacyclops languidoides, 
Calanoida: Troglodiaptomus sketi, Harpacticoida: Ceuthonectes serbicus, Elaphoidella 
millennii, Ostracoda: Typhlocypris cavicola, Amphipoda: Niphargus sp, Gammarus 
fossarum, ter Gastropoda, ličinke ţuţelk, Nematoda in Syncarida: Bathynella sp. 
Predstavniki izvira Šentjanţ pa so bili Cyclapoida: Diacyclops languidoides, 
Paracyclops fimbriatus, Calanoida: Troglodiaptomus sketi, Harpacticoida: Bryocamptus 
dacicus, Bryocamptus zcshokkei, Echinocamptus pilosus, Ostracoda: Cypria reptans, 
Mixtacandona chappuisi, Typhlocypris cavicola, Amphipoda: Gammarus fossarum, 
Synurella ambulans ter Hydrachnida, Cndaria, Gastropoda in ličinke ţuţelk. Na vseh 
treh vzorčevalnih lokacijah so se torej pojavili predstavniki ceponoţcev Cyclopoida: 
Diacyclops languidoides, Calanoida: Troglodiaptomus sketi, od ostalih predstavnikov 
pa so bili to še Gastropoda in ličinke ţuţelk. 
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Preglednica 3: Seznam vseh najdenih taksonov na posamezni vzorčevalni lokaciji (od marca do julija 2012). Z * so označene podzemne 
vrste. 

Višji takson  vrsta  Izvir pri Špelinu Izvir Virje Izvir Šentjanž 

C
o

p
e

p
o

d
a

 

Cyclopoida *Diacyclops languidoides (Lilljeborg, 1901)       

*Diacyclops zschokkei (Greater, 1910)     

Eucyclops serrulatus (Fischer,1851)     

Paracyclops fimbriatus (Fischer, 1853)      

Calanoida *Troglodiaptomus sketi Petkovski, 1987       

Harpacticoida *Bryocamptus dacicus (Chappuis, 1923)     

Bryocamptus zcshokkei (Schmeil, 1893)     

*Ceuthonectes serbicus (Chappuis, 1924)     

*Elaphoidella millennii Brancelj, 2009     

Echinocamptus pilosus (Van Douwe, 1910)     

Ostracoda *Cypria reptans  Brohnstein, 1928      

Fabaeformiscandona sp. (Klie, 1935)     

Heterocypris reptans (Kaufmann, 1900)     

*Mixtacandona chappuisi (Klie, 1943)     

*Typhlocypris cavicola (Klie, 1935)      

Amphipoda *Niphargus sp.      

Gammarus fossarum      

Synurella ambulans     

Cnidaria       

Gastropoda        

Hydrachnida       

Ličinke ţuţelk        

Nematoda       

Syncarida *Bathynella sp.     
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Na izviru pri Špelinu je bilo v driftu najdenih 8 višjih taksonov (Preglednica 4). Tri od 
vseh vrst, ki so bile določene, pripadajo podzemnim vrstam, ostale so površinske. 
Skupno je bilo tako v driftu izvira pri Špelinu preštetih 707 osebkov. Največje število je 
pripadalo skupini Cyclopoida: Eucyclops serrulatus, ki je predstavnik površinske vrste, 
najmanj pa skupini Calanoida: Troglodiaptomus sketi, ki je izrazito podzemna vrsta. 
Najmanjše število osebkov v vzorcu na tej lokaciji je bilo preštetih v mesecu juniju, ko 
je bil izmerjen minimalen pretok skozi mreţo in tudi višina vodostaja je bila v tistem 
mesecu najniţja. 
 
 
Preglednica 4: Seznam vrst s podatki o številu osebkov v driftu izvira pri Špelinu v letu 
2012. Z * so označene podzemne vrste. 

 
 
Na izviru Virje je bilo določenih 9 višjih taksonov (Preglednica 5). Podzemnim vrstam je 
pripadalo 7 vrst, ostale vrste oz. skupine so bile površinske. Skupno je bilo v driftu na 
izviru Virje preštetih 142 osebkov, od tega jih je največ pripadalo ţuţelkam oziroma 
njihovim ličinkam. Vzorec je bil najbolj bogat po številu najdenih osebkov in po številu 
taksonov v mesecu juniju. 
 
 
Preglednica 5: Seznam taksonov s podatki o številu osebkov v driftu izvira Virje v letu 
2012. Z * so označene podzemne vrste. 

Višji takson vrsta marec  junij  julij 
 

Cyclopoida *Diacyclops languidoides 2   

*Diacyclops zschokkei 1   

Eucyclops serrulatus 9 23 327 

Paracyclops fimbriatus 6  2 

Calanoida *Troglodiaptomus sketi 1   

Ostracoda Fabaeformiscandona sp. 1  19 

Heterocypris reptans   105 

Cnidaria  2   

Gastropoda  1 3 45 

Hydrachnida  7  4 

Ličinke ţuţelk  96 15 23 

Nematoda   13 2 

Višji takson vrsta marec  april 
 

junij 
 

julij 
 

Cyclopoida *Diacyclops languidoides 3 3 18 11 

Calanoida *Troglodiaptomus sketi 1 2 5 1 

Harpacticoida *Ceuthonectes serbicus    1 

*Elaphoidella millenni 1  1 2 

Ostracoda *Typhlocypris cavicola    3 

Amphipoda *Niphargus sp.   3  

Gammarus fossarum 1    

Gastropoda  2 4 5 2 

Ličinke ţuţelk  10 22 10 25 

Nematoda    5  

Syncarida  *Bathynella sp.   1  



32 
  

Na izviru Šentjanţ je bilo določenih 9 višjih taksonov (Preglednica 6). Od vseh 
določenih vrst jih je 5 pripadalo podzemnim vrstam. To so bili Cyclopoida: Diacyclops 
languidoides, Ostracoda: Cypria reptans, Mixtacandona chappuisi, Typhlocypris 
cavicola in vrsta iz skupine Calanoida: Troglodiaptomus sketi. Le-ta ţivi v okolju, kjer 
so prisotna vodna telesa, kjer voda večji del leta miruje ali ima minimalen pretok. Vse 
ostale vrste oziroma skupine so bile površinske. Skupno je bilo v driftu izvira Šentjanţ 
preštetih 371 osebkov. Največ jih je pripadalo površinskim vrstam Gammarus fossarum 
in polţem (Gastropoda). Vzorec je bil na tej lokaciji najbolj bogat po številu osebkov v 
mesecu juliju, ko je bil najvišje izmerjen tudi pretok vode. 
 
 
Preglednica 6: Seznam taksonov s podatki o številu osebkov v driftu izvira Šentjanž v 
letu 2012. Z * so označene podzemne vrste. 

 
 
V bentosu izvira pri Špelinu je bilo najdenih 5 višjih taksonov (Preglednica 7). 2 vrsti sta 
bili podzemni, ostali dve sta bili površinski. Skupno je bilo v bentosu izvira pri Špelinu 
preštetih 346 osebkov. Največ jih je pripadalo ţuţelkam oziroma njihovim ličinkam. 
Vzorec na tej lokaciji je bil po številu preštetih osebkov najbolj bogat v mesecu juliju. 
 
 
Preglednica 7: Seznam taksonov s podatki o številu osebkov v bentosu izvira pri 
Špelinu v letu 2012. Z * so označene podzemne vrste. 

 
 
 
 
 
 

Višji takson vrsta 
 

marec  april  junij  julij  

Cyclopoida *Diacyclops languidoides 9  3  

Paracyclops fimbriatus  1 1 3 

Calanoida *Troglodiaptomus sketi   1  

Harpacticoida Bryocamptus zcshokkei 3 1 1  

Ostracoda *Cypria reptans 1    

*Mixtacandona chappuisi 1    

*Typhlocypris cavicola 1 1   

Amphipoda Gammarus fossarum 12 1 1 118 

Cnidaria   1    

Gastropoda  114 4 13 67 

Hydrachnida  2 1   

Ličinke ţuţelk  6 2  1 

Višji takson vrsta 
 

marec  junij  julij  

Cyclopoida Eucyclops serrulatus  50 20 

Ostracoda *Cypria reptans   10 

Heterocypris reptans   60 

Amphipoda *Niphargus sp. 1   

Ličinke ţuţelk  30 15 64 

Nematoda  96   



33 
  

Bentos izvira Virje je bil vzorčen samo marca (Preglednica 8). V vzorcu so bile najdene 
le ličinke ţuţelk, ki pripadajo površinskim vrstam.  
 
 
 Preglednica 8: Seznam taksonov s podatki o številu osebkov v bentosu izvira Virje 
marca 2012. 

 
 
V bentosu izvira Šentjanţ je bilo najdenih 6 taksonov (Preglednica 9). Podzemnim 
vrstam pripadajo tri vrste Cyclopoida: Diacyclops languidoides, Harpacticoida: 
Bryocamptus dacicus in Ostracoda: Cypria reptans. Vsi ostali najdeni osebki so 
površinski. Skupno je bilo v bentosu izvira Šentjanţ preštetih 265 osebkov. Največje 
število je pripadalo vrsti iz skupine Amfipoda: Gammarus fossarum, najmanjše pa 
skupini Harpacticoida: Echinocamptus pilosus. Vzorec je bil po številu preštetih 
osebkov najbolj bogat meseca julija, najmanjše število osebkov pa je bilo preštetih v 
vzorcu meseca aprila, ko je bil tudi pretok vode najmanjši. 
 
 
Preglednica 9: Seznam taksonov s podatki o številu osebkov v bentosu izvira Šentjanž 
v letu 2012. Z * so označene podzemne vrste. 

 
  

Višji takson vrsta marec  

Ličinke ţuţelk  5 

Višji takson Vrsta marec  april  junij  julij  

Cyclopoida * Diacyclops languidoides 8 1  2 

Paracyclops fimbriatus 1 7 17 20 

Harpacticoida Bryocamptus zcshokkei 1  1 3 

*Bryocamptus dacicus 4    

Echinocamptus pilosus   1 2 

Ostracoda *Cypria reptans 5 1 1 8 

Amphipoda Gammarus fossarium 15 10 47 85 

Synurella ambulans   1 10 

Hydrachnida  2  1 1 

Gastropoda  3   5 
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Ceponoţci (Crustacea: Copepoda – Cyclopoida), polţi (Gastropoda) in ţuţelke 
(Insecta) oziroma njihove ličinke so tisti, ki tvorijo največji deleţ zdruţb. Ceponoţci so 
bili najbolj številčni na izviru pri Špelinu (50,8 %). Polţi (Gastropoda) so bili najbolj 
zastopani na izviru Šentjanţ (48,8 %), ličinke ţuţelk pa na izviru Virje (38,3 %). Poleg 
njih so bile med skupinami, ki so dosegle vsaj v enem okolju več kot 10-odstotni deleţ, 
še Amphipoda in Ostracoda. Druge skupine so bile zastopane z manj kot 5-odstotnim 
deleţem osebkov na posamezno vzorčevalno mesto (Slika 30). 
 
 

 
Slika 30: Deleži živalskih skupin v driftu podzemne vode južnega obrobja 

Ljubljanskega barja na vseh treh vzorčevalnih lokacijah. 
 
 
Na podlagi skupin, ki smo jih našli v vzorcih, vidimo, da se večina skupin pojavlja na 
vseh treh vzorčevalnih mestih, razlikujejo se le v njihovi številčnosti, za kar je vzrok 
višina vodostaja in z njim povezana velikost pretoka, ki je oziroma bi organizme 
prinesla na površje. Organizmi se namreč ob neugodnih razmerah, kot so suša, plenilci 
ali poslabšanje kakovosti vode zatečejo v razpoke izvira ali prostorčke med delci proda 
(Palmer M. A. in sod., 1992), kjer je vlaga oziroma se voda zadrţuje večino leto. Izjema 
so na primer skupine, kot sta rodova Bathynella in Niphargus, ki sta se pojavila samo v 
podzemni vodi izvira Virje. Obe skupini sta bili v podzemni vodi izvira zastopane v 
minimalnem številu (> 2 % osebkov). 
 
V podzemni vodi na vseh treh izvirih smo našli tudi predstavnika značilne planktonske 
skupine Calanoida (Crustacea: Copepoda – Calanoida). Skupina Calanoida je tipičen 
predstavnik planktona v površinskih stoječih vodah. Podzemeljske vrste pa so izjemno 
redke. Tudi podzemeljska vrsta je bila vedno najdena v okolju, kjer so prisotna 
podzemna vodna telesa, v katerih voda večji del leta miruje ali ima minimalen pretok. 
Po dosedanjem poznavanju je vrsta vezana na večja vodna telesa v podzemlju, tako 
da manjši izviri ne morejo vzdrţevati stalne populacije. To pomeni, da je v zaledju vseh 
treh izvirov večji sklenjen vodonosnik, ki odvaja viške vode skozi vse tri vzorčevane 
izvire in je med njimi neposredna povezava vsaj ob visokih vodah, medtem ko pri nizkih 
vodostajih voda iz njih začasno priteka bolj ali manj neodvisno. Na podlagi tega 
podatka lahko sklepamo, da imajo vsi trije izviri podobne lastnosti oziroma strukturo v 
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zaledju, da se lahko ti organizmi v njih zadrţujejo. Prisotnost vrste Troglodiaptomus 
sketi tako nakazuje na potrditev hipoteze o skupnem zaledju izvirov, medtem ko bi bilo 
za potrditev hipoteze o vrstni pestrosti in pogostosti pojavljanja posameznih podzemnih 
vrst potrebno daljše časovno obdobje oziroma večje število odvzetih vzorcev. Število 
podzemnih vrst v driftu je bilo namreč manjše, kot smo pričakovali. 
 
Primerjava števila ujetih osebkov glede na pretok vode skozi mreţo kaţe pozitivno 
korelacijo, kar pomeni, da z naraščanjem pretoka narašča tudi število ujetih osebkov 
(Slike 31, 32 in 33). Najniţja korelacija je bila izračunana za izvir Šentjanţ. 
 
 

 
Slika 31: Soodvisnost med številom osebkov in pretokom skozi mrežo (l s-1) za izvir pri 

Špelinu. 
 
 

 
Slika 32: Soodvisnost med številom osebkov in pretokom skozi mrežo (l s-1) za izvir 

Virje. 
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Slika 33: Soodvisnost med številom osebkov in pretokom skozi mrežo (l s-1) za izvir 

Šentjanž. 
 
 
Rezultati vrednosti števila osebkov v enem m3 precejene vode so pokazali, da je bilo 
največje število osebkov v volumnu precejene vode junija v izviru pri Špelinu, v ostalih 
mesecih pa je bilo število na tej lokaciji bistveno niţje (Slika 34). Najniţje število 
osebkov na volumen precejene vode je bilo na lokaciji izvira Virje. 
 
 

 
Slika 34: Število osebkov v enoti volumna precejene vode za vse tri vzorčevalna mesta 

(od marca do julija 2012). 
 
 
Gostota drifta izraţa število osebkov na dano volumsko enoto (Preglednice 10, 11 in 
12). Na izviru pri Špelinu je bila najniţja gostota drifta v mesecu marcu, ob dejstvu, da 
je bil aprila izvir popolnoma presušen. Največja gostota je bila na tej lokaciji 
zabeleţena meseca julija. Na izviru Virje je bila gostota drifta relativno konstantna, 
najniţja vrednost je bila zabeleţena meseca julija. Izvir Šentjanţ pa je imel najniţjo 
gostoto drifta aprila, najvišjo pa meseca marca in julija. 
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 Preglednica 10: Podatki o gostoti drifta (število osebkov m-3) ob posameznih datumih vzorčenja na izviru pri Špelinu v letu 2012 (podatki 
na osnovi 24 - urnega filtriranja). Z * so označene podzemne vrste. 

 
 
Preglednica 11: Podatki o gostoti drifta (število osebkov m-3) ob posameznih datumih vzorčenja na izviru Virje v letu 2012 (podatki na 
osnovi 24 - urnega filtriranja). Z * so označene podzemne vrste. 

Višji takson Vrsta marec  junij  julij  

Cyclopoida *Diacyclops languidoides 0,002   

*Diacyclops zschokkei 0,001   

Eucyclops serrulatus 0,011 6,053 0,237 

Paracyclops fimbriatus 0,007  0,001 

Calanoida *Troglodiaptomus sketi 0,001   

Ostracoda 
 

Fabaeformiscandona sp. 0,001  ,0,014 

Heterocypris reptans   0,076 

Cnidaria  0,002   

Gastropoda  0,001 0,789 0,033 

Hydrachnida  0,008  0,003 

Ličinke ţuţelk  0,114 3,947 0,017 

Nematoda   3,421 0,001 

VSOTA  0,169 14,21 0,369 

Višji takson Vrsta marec  april  junij julij  

Cyclopoida *Diacyclops languidoides 0,038 0,035 0,0626 0,031 

Calanoida *Troglodiaptomus sketi 0,014 0,023 0,017 0,003 

Harpacticoida *Ceuthonectes serbicus    0,003 

*Elaphoidella millenni 0,014  0,003 0,006 

Ostracoda *Typhlocypris cavicola    0,009 

Amphipoda *Niphargus sp.   0,010  

Gammarus fossarum 0,014    

Gastropoda  0,029 0,046 0,017 0,006 

Ličinke ţuţelk  0,097 0,255 0,035 0,071 

Nematoda    0,017  

Syncarida *Bathynella sp.   0,003  

VSOTA  0,206 0,359 0,155 0,129 
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Preglednica 12: Podatki o gostoti drifta (število osebkom-3) ob posameznih datumih vzorčenja na izviru Šentjanž v letu 2012 (podatki na 

osnovi 24 - urnega vzorčenja). Z * so označene podzemne vrste. 

Višji takson Vrsta marec  april junij julij 

Cyclopoida *Diacyclops languidoides 0,222  0,068  

Paracyclops fimbriatus  0,023 0,024 0,050 

Calanoida *Troglodiaptomus sketi   0,024  

Harpacticoida Bryocamptus zcshokkei 0,074 0,023 0,024  

Ostracoda *Typhlocypris cavicola 0,025 0,023   

Mixtacandona chappuisi ,0,025    

*Cypria reptans 0,025    

Amphipoda Gammarus fossarum 0,298 0,023 0,024 1,970 

Cnidaria   0,025    

Gastropoda  2,812 0,101 0,294 1,119 

Hydrachnida  0,049 0,023   

Ličinke ţuţelk  0,149 0,049  0,017 

VSOTA  3,704 0,107 0,458 3,156 
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Shannon-Wienerjev indeks zdruţuje številčnost in enakomernost vrst (Preglednica 13). 
Večji ko je, večja je raznovrstnost. Vrednost ineksa 0 pomeni, da so vsi osebki iste 
vrste, pri najvišji vrednosti H´max pa je vsake vrste le en osebek. Vrednosti Shannon-
Wienerjevega diverzitetnega indeksa so bile na izviru Šentjanţ od 0,8 julija do 1,7 
aprila. Na izviru Virje so bile vrednosti od 0,9 aprila do 1,7 junija. Na izviru pri Špelinu 
pa so bile vrednosti dokaj podobne skozi vsa vzorčenja, in sicer povprečno 1,1. 
Vrednosti Shannon-Wienerjevega indeksa je bila v mesecu aprilu na izviru Šentjanţ 
najbliţje vrednosti H´max, kar pomeni, da je bila takrat raznovrstnost na izviru Šentjanţ 
najvišja. Najvišja raznovrstnost na izviru pri Špelinu in na izviru Virje je bila meseca 
junija. V povprečju je bila raznovrstnost najvišja na izviru Virje, najniţja pa na izviru pri 
Špelinu.  
 
 
Preglednica 13: Vrednosti Shannon-Wienerjevega diverzitetnega indeksa za 
posamezne lokacije (od marca do julija 2012). V oklepaju so podane teoretične 
vrednosti H´max. 
 marec april junij julij povprečje STD 

Izvir pri Špelinu 1,0 (2,3)  1,2 (1,4) 1,2 (2,1) 1,1 (1,9) 0,1 (0,5) 

Izvir Virje 1,1 (1,8) 0,9 (1,4) 1,7 (1,9) 1,0 (2,0) 1,2 (1,8) 0,4 (0,3) 

Izvir Šentjanž 0,9 (2,3) 1,7 (1,8) 1,2 (1,8) 0,8 (1,4) 1,2 (1,9) 0,4 (0,4) 

 
 
V preglednici so podane vrednosti enakomernosti vrst po posameznih lokacijah 
(Preglednica 14). Višja vrednost enakomernosti vrst pomeni bolj enakomerno vrstno 
sestavo, oziroma da so vrste na posamezni lokaciji bolj enakomerno razporejene. 
Enakomernost vrst je bila med lokacijami, vzorčenih po posameznih mesecih, zelo 
podobna. Najvišje vrednosti enakomernosti so bile v mesecu aprilu in juniju (> 1,6). V 
ostalih dveh mesecih so bile vrednosti < 1,5. Najniţjo vrednost je bila v mesecu marcu 
na izviru Šentjanţ (aprila je bil izvir v Podpeči popolnoma suh). V povprečju je bila 
najvišja enakomernost vrst zabeleţena na izviru Virje. 
 
 
Preglednica 14: Vrednosti enakomernosti vrst po posameznih lokacijah (od marca do 
julija 2012). 
 marec april junij julij povprečje STD 

Izvir pri Špelinu 1,14  2,03 1,30 1,49 0,48 

Izvir Virje 1,48 1,66 1,98 1,30 1,61 0,29 

Izvir Šentjanž 1,08 2,09 1,71 1,10 1,50 0,49 

 
 
Razmerje med številom površinskih in podzemnih vrst ceponoţnih rakov (stigobiontov) 
v driftu posameznega izvira kaţe, da je bilo na izviru pri Špelinu najdenih večje število 
površinskih vrst, medtem ko je bilo na ostalih dveh izvirih najdenih večje število 
podzemnih vrst ceponoţcev (Slika 35). Na izviru Virje so bile najdene le podzemne 
vrste ceponoţcev. 
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Slika 35: Število vrst ceponožcev (Crustacea: Copepoda) v driftu iz treh izvirov na 

južnem obrobju Ljubljanskega barja (od marca do julija 2012). 
 
 

V bentosu izvira pri Špelinu je bilo razmerje med površinskimi in podzemnimi vrstami 
ceponoţcev v prid površinskim vrstam, na izviru Šentjanţ so bile samo površinske 
vrste, medtem ko na izviru Virje zaradi betonske podlage organizmov ni bilo (Slika 36). 
 
 

 
Slika 36: Število vrst ceponožcev (Crustacea: Copepoda) v bentosu iz treh izvirov na 

južnem obrobju Ljubljanskega barja (od marca do julija 2012). 
 
 
Vrstno bogastvo ceponoţcev v kraški podzemni favni, ki je v Sloveniji dokaj dobro 
raziskana (Pipan T. & Brancelj A., 2004), je sicer večje kot je bilo ugotovljeno v izvirih, 
ki so bili vzorčeni. Med najdenimi vrstami iz izvirov pa je kar nekaj takih, ki so bile 
najdene tudi v Osapski jami (severno od Kopra), blizu italijansko-slovenske meje. Med 
njimi so Bryocamptus dacicus, Ceuthonectes serbicus, Diacyclops languidoides, 
Diacyclops zschokkei, Echinocamptus pilosus, Paracyclops fimbriatus in 
Troglodiaptomus sketi, kar pomeni da so nekatere vrste splošno razširjene po krasu, 
medtem ko nekatere ne, na primer Elaphoidella millennii (Brancelj A., 1992). 
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V tabeli so prikazane prisotnosti samcev, samic in neodraslih osebkov ceponoţcev na 
posamezni lokaciji vzorčenja (Preglednica 15). Izviri, na katerih so bile prisotne vse tri 
kategorije osebkov, se pravi samci, samice in neodrasli osebki, predstavljajo pravo 
ţivljenjsko okolje za to vrsto. Tako na primer izvir pri Špelinu predstavlja pravo 
ţivljenjsko okolje za vrsti Eucyclops serrulatus in Paracyclops fimbriatus, izvir Virje za 
vrsto Diacyclops languidoides in izvir Šentjanţ za vrsti Diacyclops languidoides ter 
Paracyclops fimbriatus. Odsotnost neodraslih osebkov je lahko ali naključje, ali je od 
nekje odplavilo samo odrasle osebke, ali pa je vzrok za njihovo odsotnost nek drug 
pojav. Tak primer je na primer Cyclopoida: Diacyclops languidoides na izviru pri 
Špelinu, Calanoid: Troglodiaptomus sketi, Harpacticoida: Elaphoidella millennii na 
izviru Virje in Harpacticoida: Bryocamptus zcshokkei ter Bryocamptus dacicus na izviru 
Šentjanţ. Pri posamezni vrsti ceponoţcev so bili prisotni osebki v minimalnem številu, 
predstavljeni s samo eno od stopenj osebkov. Ta vrsta je lahko redka, vendar se v 
določenih obdobjih lahko pojavlja v večjem številu, zato ne morem trditi, da okolje ni 
primerno za njihovo razmnoţevanje in obstoj. Največje število vrst ceponoţcev je bilo 
na izviru Šentjanţ, in sicer devet. Na vseh treh vzorčevalnih lokacijah sem zabeleţila 
vrsto Troglodiaptomus sketi, ki je tipična podzemna vrsta in se pojavlja v okolju, kjer so 
prisotna vodna telesa z minimalnim pretokom. 
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Preglednica 15: Prisotnost samcev, samic in neodraslih (juvenilnih) osebkov za posamezno vrsto ceponožcev na izvirih južnega obrobja 
Ljubljanskega barja. 

 

Višji takson Vrsta Izvir pri Špelinu Izvir Virje Izvir Šentjanž 

samci Samice neodrasli samci samice neodrasli samci samice neodrasli 

Cyclopoida Diacyclops languidoides                  

Diacyclops zschokkei           

Eucyclops serrulatus               

Paracyclops fimbriatus                

Calanoida Troglodiaptomus sketi              

Harpacticoida  Bryocamptus dacicus            

Bryocamptus zcshokkei            

Ceuthonectes serbicus           

Echinocamptus pilosus            

Elaphoidella millennii            
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5. ZAKLJUČKI 
 
Za obravnavane izvire na območju juţnega obrobja Ljubljanskega barja lahko rečemo, 
da imajo vsaj minimalno medsebojno povezavo, vsaj ob srednji in visoki vodi, kar kaţe 
na potrditev zastavljene hipoteze o skupnem zaledju izvirov. V zaledju vseh treh izvirov 
obstaja namreč nek večji sklenjen vodonosnik, ki odvaja viške vode skozi izvire in je 
med njimi neposredna povezava vsaj ob visokih vodah. Voda, ki priteka v izvire, je 
prenikla in ne ponikalnica. Izviri imajo poleg razmeroma bogate stigobiotske favne tudi 
dobro zastopano stigofilno favno, vendar bi za potrditev hipoteze o vrstni pestrosti in 
pogostosti pojavljanja posameznih podzemnih vrst potrebovali daljše obdobje 
vzorčenja. Zastavljena hipoteza je bila potrjena tudi na osnovi ugotovljenih fizikalno-
kemijskih parametrov. 
 
Zdruţbe, v našem primeru vsi taksoni oziroma vrste na določeni lokaciji, se razlikujejo 
po številu osebkov in enakomernosti razporeditve števila osebkov med posameznimi 
vrstami. Matematično je bila raznovrstnost izračunana s pomočjo Shannon- 
Wienerjevega diverzitetnega indeksa, pri katerem velja, da večji je indeks, višja je 
vrstna raznolikost oziroma vrstno bogastvo. Primerjava vrednosti diverzitetnega 
indeksa s pretoki pokaţe, da se s povečanim pretokom zmanjšuje diverziteta. Gostota 
drifta pove o razvitosti sistema. V primeru dovolj velikega prostora in hrane lahko 
pričakujemo višjo gostoto drifta. 
 
Razmerje med številom površinskih in podzemnih vrst (stigobiontov) posameznega 
izvira kaţe, da so izviri na juţnem obrobju Ljubljanskega barja dobro bivališče oziroma 
zatočišče površinskim oziroma stigofilnim vrstam, vrstam, ki se ob določenih razmerah 
oziroma zaradi določenih razlogov (ugodni prostori za bivanje in razmnoţevanje, 
hrana, drugi okoljski parametri) zatečejo v notranjost izvira. Izjema je izvir Virje, kjer je 
favna le navidezno izrazito stigobiontska (podzemna). Na izviru Virje so namreč 
prisotni antropogeni vplivi, ki preprečujejo, da bi se površinske vrste zadrţevale v 
notranjosti izvira. Spremenjeno okolje oziroma oblika iztoka je drugačna od ostalih 
dveh izvirov, kar je tudi razlog za omejeno število vrst. Iztočne cevi namreč niso 
primerne za naseljevanje zdruţb zaradi podlage in hitrega toka, medtem ko imata izvir 
pri Špelinu in izvir Šentjanţ naravno obliko, kar omogoča površinskim vrstam da 
prodrejo v podzemlje, tok vode pa jih vrača nazaj.  
 
Na vseh treh lokacijah vzorčenja so bili najdeni osebki vrste Troglodiaptomus sketi. 
Vrsta je predstavnik izrazito planktonske skupine, ki ima v podzemlju le šest 
predstavnikov (od preko 400 površinskih vrst) (Brancelj A. & Dumont H. J., 2005). Po 
doslej znanih podatkih so tudi podzemne vrste ohranile planktonsko okolje, kar daje 
dobro izhodišče za sklepanje, da so v notranjosti izvira večji prostori oziroma obseţen 
splet z vodo zalitih večjih rovov, z razmeroma počasnim tokom, kar omogoča 
vzdrţevanje dovolj velike populacije.  
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