
Park Škocjanske jame
         Slovenija

Ljudje s spoznavanjem pomena vode in kraπkih posebnosti
pridobivajo znanje in se uËijo odgovornega ravnanja za 
kakovost naπega bivanja v druæbi in naravi. Zavest o 
pomenu podzemnih mokriπË in kakovosti vode je temelj 
trajnostnega razvoja na Krasu.

Ohranjanje hidroloπkih posebnosti ©kocjanskih jam zahteva
stalno spremljanje stanja voda, æivljenja v podzemlju in
klimatskih sprememb. Za uËinkovito varstvo kraπkega
podzemnega mokriπËa pa je nujno ocenjevanje Ëlovekovega
vpliva na kakovost vode in zraka.

©kocjanske jame -
podzemno kraπko mokriπËe

Dne 2. februarja 1971 je bila v mestu Ramsar v Iranu podpisana prva svetovna medvladna

pogodba o ohranjanju in trajnostni rabi naravnih dobrin.  

Ramsarska konvencija je zaËela veljati leta 1975 in v skupnih prizadevanjih

za ohranjanje mokriπË povezuje 144 dræav pogodbenic.
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Podzemno kraπko mokriπËe

©kocjanske jame



©kocjanske jame so bile 18. maja 1999 vpisane v seznam
svetovno pomembnih mokriπË Ramsarske konvencije. 
Skupaj s podzemnim tokom Reke so eno od najdaljπih 
kraπkih podzemnih mokriπË v Evropi.

Reka izvira izpod Sneæniπke planote, njeno poreËje je 
vplivno obmoËje parka. Raziskave najdaljπe slovenske
ponikalnice so se zaËele v 19. stol. Raziskovalci so skupaj z
domaËini æe takrat poskuπali slediti podzemnemu toku
Reke, ki se izliva v Jadransko morje pri Devinu v Italiji.

Z dinamiËnim nihanjem vodostaja je Reka zrcalo
vremenskih razmer na tem obmoËju. Njen povpreËni
pretok znaπa 9 m3/s, najveËji pa lahko preseæe celo
380 m3/s. S fliπnate podlage lahko vodni tok v jamo
prinese izredno velike koliËine reËnih sedimentov.

Reka, njeni bregovi in poplavne ravnice na poti od gora do
morja gostijo pestre ekosisteme. ©e posebno ranljivi so tisti
v osrËju kraπkega sveta. Zlasti velik vpliv nanje ima Ëlovek
s svojimi dejavnostmi ob reki ter na povrπju nad njenim
podzemnim tokom. 

Bogastvo æivega sveta v podzemlju je odvisno od kakovosti
vode, ki se vanj steka. Prav ta voda pa vpliva tudi na 
kakovost æivljenja na povrπju. Ljudje, ki æivijo na tem 
obmoËju, nosijo breme odgovornosti za ohranjanje 
bioloπke pestrosti v ekosistemih, ki jim pripadajo tudi sami.

Kraπko podzemlje ponuja varno zavetje πtevilnim 
organizmom, ki so razvili vrsto prilagoditev na temen, 
vlaæen in s hrano skromen æivljenjski prostor. V tiπini 
varnih zavetij med kamenjem, v reki in jezercih ter 
kapljicah vode, ki padajo s stropa, so skrite πtevilne æivali, 
ki jih ne najdemo nikjer drugje na svetu.


