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V letu 2019 je bilo v Škocjanskih jamah opravljenih več raziskav, ki so vključevale 

spremljanje mikroorganizmov, izbranih mikrobnih indikatorjev ter okoljskih parametrov, ki 

so ključni za razumevanje ekologije jame, izvajanje monitoringa, pripravo načrta conacije 

jame ter spremljanje vpliva turistične rabe na jamski ekosistem. Nekatere izmed aktivnosti so 

bile opravljene v okviru projekta ARRS: L7-8268 »Krasoslovne raziskave za trajnostno rabo 

Škocjanskih jam kot svetovne dediščine (1.5.2017-30.4.2020)«. Rezultati, pridobljeni v 

okviru projekta ARRS in so vključevali tudi mikrobiološke raziskave, so prikazani v Prilogi 

tega poročila. Na nekatere rezultate projekta ARRS, ki so ključni za interpretacijo  

rezultatov te raziskave, se tudi sklicujemo, kjer je to tudi potrebno. 

 

 

 

1. SVETLOBNA OBREMENITEV JAME  

 

1.1. Spremljanje mikrobne biomase na točkah monitoringa lampenflore (delno povzeto iz 

poročila 2019, št. 45/83-2/19) 

 

V bližini svetil, zlasti na neposredno osvetljenih površinah, se razvija lampenflora, združba, ki 

daje podlagi zeleno obarvanje in je odgovorna za njeno propadanje. V Škocjanskih jamah smo 

6.9.2016 vzpostavili 20 merilnih mest za spremljanje sprememb obarvanosti površin (Tabela 

1). Na teh mestih smo pričeli z odvzemom brisov površin za oceno celotne mikrobne biomase 

s pomočjo indikatorja ATP (adenozin trifosfat), da se oceni mikrobna obremenjenost površin 

in njena dinamika, zlasti vezana na redno odstranjevanje mikrobnega biofilma okrog svetil s 

pripravkom, temelječim na vodikovem peroksidu (Mulec, 2014). 

 

 

Tabela 1: Merilne točke za spremljanje mikrobne biomase na točkah monitoringa 

lampenflore s svetlobnimi pogoji 
Mesto Lokacija Opis PAR 

(µmol/m2 s) 

Osvetljenost 

(Lx) 

1 Paradiž konec umetnega rova, lampenflora je 

večinoma inkrustrirana 

0,183 11,3 

2 Paradiž konec umetnega rova, lampenflora je 

večinoma inkrustrirana 

0,164 9,2 

3 Paradiž konec umetnega rova, lampenflora je 

večinoma inkrustrirana 

0,383 26,2 

4 Paradiž konec prve klančine, lampeflora je 

inkrustrirana in aktivno rastoča na 

sigovih kopah 

0,269 16,0 

5 Paradiž konec prve klančine, lampeflora je 

inkrustrirana in aktivno rastoča na 

sigovih kopah 

0,318 16,0 

6 Paradiž sigova kopa, kjer je bil v preteklosti v 

bližini montiran 500W žaromet 

0,475 25,6 

7 Paradiž sigova kopa, kjer je bil v preteklosti v 

bližini montiran 500W žaromet 

0,541 28,4 

8 Paradiž sigova kopa, kjer je bil v preteklosti v 

bližini montiran 500W žaromet 

0,885 50,0 

9 Paradiž pohodna pot, pod trakasto osvetlitvijo, 

poševno, vlažno 

12,220 872,4 

10  Paradiž pri škavni, bela siga 0,950 57,0 

11 Velika dvorana bela do rahlo rjavkasta siga, oddaljen 

kapnik, vertikalna površina 

0,466 30,8 

12 Velika dvorana stalagmit bližje poti, sivorjava površina 4,563 298,8 



3 

 

13 Orgle desna stran Orgel, netretirana površina za 

lampenfloro 

0,512 35,2 

14 Šumeča jama  ob kanjoni reke, rjava skala, na tem 

mestu nov reflektor 

2,744 165,0 

15* Šumeča jama –

slap 

sigast slap, voda mezi pri škavni, točka 

na površini kjer manj mezi 

3,892 243,1 

16 Šumeča jama –

pot 

vertikalna stopnica na poti, zadnji 

razgledni podest preden se zavije k 

ponvicam,  zelenkasta obrast, ki je ostala 

po tretmaju s peroksidom 

1,852 124,8 

17* Šumeča jama –

pot 

robnik stopnic 1,519 99,6 

18 Ponvice desna stran ponvic, bela siga 0,406 27,6 

19 Ponvice leva stran ponvic, bela siga 0,819 53,8 

20  Paradiž fasete za Šotorom 1,381 88,1 

*, na teh točkah od 19.12.2016 dalje ne izvajamo več meritev 

 

 

Na izbranih točkah smo aseptično odvzeli bris površin (20 cm2), ovrednotili količino celotne 

koncentracije ATP ter jo izrazili v enotah RLU / 20 cm2 (angleško, Relative Light Unit), pri 

čemer velja relacija 1 RLU = 1 fmol ATP (Mulec and Oarga-Mulec, 2016).  

 

Na Sliki 1 podajamo rezultate o količini mikrobne biomase na točkah monitoringa, izmerjene 

6.9.2016, 19.12.2016, 24.1.2018 in 29.1.2019. Vsa mesta so v poletnem času tretirana s 

pripravkom za odstranjevanje lampenflore (en sklop vključuje tri zaporedna sprejanja površin 

v razmiku enega tedna s koncentracijami vodikovega peroksida 20% in 15% (Mulec, 2014)).  

 

 

 

 
Slika 1: Količina mikrobne biomase na točkah monitoringa lampenflore v obdobju 2016-2019 
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Velikostni red mikrobne obremenjenosti na posameznih površin se večinoma ohranja. Najbolj 

podvržena mesta mikrobni kolonizaciji so mesta: 9 (pohodna pot, Paradiž), 13 (Orgle), 14 

(osvetljena površina s sedimentom), 16 (pohodna pot, Šumeča jama) in 18 (siga, Ponvice). 

Razen posameznih točk (1, 5, 19), ni opazen trend naraščanja mikrobiološke 

obremenjenosti površin. 

 

Na točkah monitoringa merimo od 2016 tudi barvne spremembe podlage, ki se v obdobju 

merjenja nekoliko spreminjajo (Priloga).  

 

Predlagamo, da se nadaljuje z monitoringom ter rednim odstranjevanjem lampenflore s 

pripravkom, temelječim na vodikovem peroksidu (Mulec, 2014). 

 

 

1.2. Strokovna in tehnična pomoč pri odstranjevanju lampenflore okoli svetil v jami 

 

Upravljalcu svetujemo pri odstranjevanju lampenflore ter pripravi pripravka za omejevanje 

rasti lampenflore. 

 

 

2. OBREMENITEV JAME Z ALOHTONIMI (VNESENIMI) DELCI  

 

2.1. Spremljava fekalnih indikatorjev na turističnih pohodnih poteh in v gvanu 

netopirjev ter pojav antibiotičnih rezistenc 

 

Pomemben vektor vnosa in prenosa mikroorganizmov v jamah predstavljajo živali in ljudje.  

 

Škocjanske jame gostijo populacijo netopirjev, ki redno vnaša v podzemlje delce iz zunanjega 

okolja, s svojimi iztrebki in izločki pa izdatno pripomorejo k vnosu organskih snov ter 

mikroorganizmov. Pod kolonijo netopirjev se običajno akumulira kup gvana, katerega 

količina se sčasoma povečuje, če je kolonija vedno na istem mestu. Vendar pa kljub relativno 

številčni populaciji netopirjev v Škocjanskih jamah, ni velikih kupov akumuliranega gvana, 

precej gvana je razpršenega po sigovih površinah in turističnih poteh, nekaj pa ga konča tudi v 

strugi reke Reke. 

 

Ovrednotili smo del kultivabilne mikrobiote s turistične pešpoti, ki je v veliki meri vezana na 

prisotnost ljudi oziroma netopirjev. Vzorčevanje, opravljeno 2019, kaže nekoliko nižje 

vrednosti glede na pretekli leti, tudi izolatov indikativnih za E. coli je bilo manj (Priloga). 

 

Izolati s pohodnih poti so izkazovali relativno več antibiotičnih rezistenc kot izolati iz gvana 

(povzeto iz poročila 2019, št. 45/83-2/19).  

 

Na izolatih smo s sodelavci z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani preverili tudi 

prisotnost virulenčnih dejavnikov – to so faktorji (produkti genov), ki mikroorganizmom 

omogočajo, da vstopijo v interakcijo z gostiteljem in povečajo potencial za nastanek bolezni. 

To vključuje toksine, proteine na celični površini, ki omogočajo pritrditev bakterijam, celične 

površinske strukture, ki ščitijo bakterije, ter različne hidrolitične encime, ki lahko prispevajo k 

patogenosti bakterij. Sevi so bili testirani na morebitno prisotnost 35 izbranih virulenčnih 

dejavnikov; posamezni izolati E. coli z brisov površin so jih imeli največ 15, v gvanu 

netopirjev pa do največ 17. 
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Vnosu vira ter širjenju determinant antibiotičnih rezistenc in ostalih virulenčnih dejavnikov v 

jamo se je treba čim bolj izogibati oziroma ga omejiti. Kontaktu med potencialnimi 

(biološkimi) viri se je treba zaradi zelo verjetnih genetskih prenosov virulenčnih dejavnikov, 

ki vključujejo tudi antibiotične rezistence, med mikroorganizmi iste vrste kakor tudi med 

različnimi vrstami, čim bolj izogibati.  

 

Ker imajo pri fizičnem prenosu mikroorganizmov (in z njimi povezanimi genetskimi 

determinantami) s pohodnih poti iz enega dela jame v drugi del jame pomembno vlogo tudi 

obiskovalci, predlagamo, da se predvidijo ukrepi, ki bi zmanjšali ta prenos, kot je npr. 

izogibanje poti z izdatno mikrobno obremenjenostjo (gvano netopirjev), redno čiščenje poti 

ter ustrezno odstranitev izpirka iz jame, čiščenje obuval obiskovalcev na več mestih v jami, 

uvedba dezinfekcijske bariere ali več njih na različnih mestih turistične pešpoti, ter 

monitoring, ki bi vključeval spremljanje učinkovitosti čiščenja poti. 

 

 

2.2. Spremljava naravne sedimentacije delcev iz jamskega zraka in koncentriranje 

bioaerosolov naravnega in človekovega izvora v turističnem delu jame 

 

V turističnem delu Škocjanskih jam smo 29.1.2019 vzpostavili 10 merilnih mest (Tabela 3) s 

sterilnimi petrijevimi ploščami za spremljanje pasivne sedimentacije bioloških delcev iz zraka 

(Slika 2), da bi dobili oceno o količini sedimentirane biomase v izbranem časovnem obdobju 

ter podatek kje v jami prihaja do koncentriranja delcev. Po 29 tednov smo ovrednotili 

biomaso s pomočjo celotne koncentracije ATP ter jo izrazili v enotah RLU (angleško, 

Relative Light Unit). 

 

 

 

 
Slika 2: Primer postavitev petrijevih plošč z informacijskih lističem za spremljanje pasivne 

sedimentacije delcev iz zraka 
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Tabela 3: Točke v jami, kjer se spremlja sedimentacijo bioaerosolov  

Mesto Lokacija Opis 

Sj1 Paradiž jamski laboratorij  

Sj2* Paradiž v veliki škavni, kjer so bili v preteklosti reflektorji 

Sj3* Paradiž desno s poti na polički 

Sj4 Šotor izven poti na sedimentni podlagi 

Sj5 Tiha jama izven poti pri škavni ob steni na sedimetni podlagi 

Sj6+ Velika dvorana izven poti na sedimentni podlagi 

Sj7 Orgle za Orglami na sedimetni podlagi 

Sj8 Tiha jama na prehodu v Šumečo jamo pri profilu za paleomagnetizem na 

sedimetni podlagi 

Sj9* Šumeča jama pri žlebu z mezečo vodo na robu škavne 

Sj10 Ponvice nad ponvicami na sedimetni podlagi 

*, spremenjena mikrolokacijana glede na poskus 2018  

+, ni še vzpostavljena točka 

 

 

Poskus v jami še poteka (stanje 29.1.2020), zato sedaj podajamo samo rezultate meritev 

celotne biomase s pomočjo indikatorja ATP. Po najvišji ugotovljeni koncentraciji celotne 

biomase najbolj izstopa mesto Sj10, sledita Sj2 in Sj1 (Slika 3).  

 

 

 
Slika 3: Celotna sedimentirana zračna biomasa, izražena kot koncentracija ATP v RLU po 

posameznih točkah po 29 tednih akumulacije delcev  

 

 

V vzorcih smo preverili tudi prisotnost stafilokokov, ker so sestavni del kožnega 

mikrobioma človeka in s tem tudi indikatorski organizem za prisotnost obiskovalcev. Izolate, 

indikativne za rod Stahpylococcus, smo izolirali na selektivnem gojišču (Staphylococcus 

chromogenic agar, Conda, Pronadisa) s sledečih lokacij: Sj1, Sj2, Sj3, Sj4, Sj5, Sj8, Sj9, Sj10.  
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2.3. Vertikalni bris kanjona reke Reke in poplavne cone  

 

V začetku meseca februarja 2019 je zaradi obilice padavin izredno močno narasla reka Reka. 

Tako je dne 3.2.2019 poplavni pulz reke Reke v Schmidlovi dvorani zalil celo področje s 

stromatolitnimi stalagmiti (Priloga). 

 

Za ugotovitev mikrobne obremenjenosti poplavne cone smo 20.8.2019 v Svetinovi dvorani v 

vertikalnem profilu od normalnega nivoja reke Reke (0 m) do turistične poti v Schmidlovi 

dvorani nad nivojem poplave 3.2.2019 (40 m nad reko) odvzeli 10 brisov površin (Slika 4).  

 

Mikrobno biomaso smo ovrednotili s pomočjo celotne koncentracije ATP ter jo izrazili v 

enotah RLU. Za oceno koncentracije heterotrofnih aerobnih bakterij (Compact Dry TC), 

koliformnih bakterij in bakterij vrste Escherichia coli (Compact Dry EC) ter enterokokov 

(Compact Dry ETC) smo uporabili mikrobiološki komplet Compact Dry (Nissui 

Pharmaceutical, Japonska). Pogoji gojenja: 48 ur, 37°C. Zrasle kolonije smo izrazili v enotah 

CFU / 20 cm2. 

 

 

 
Slika 4: Vzorčevanje brisov površin v kanjonu reke Reke nad drasljo v Svetinovi dvorani 

 

 

Rezultati nakazujejo, da najvišja količina biomase, izražena kot ATP, ni nujno vezana na 

poplavno cono. V brisih površin (v vertikalnem profilu do 16 m nad reko Reko) so bile 

prisotne tudi bakterije vrste E. coli, ki je indikator fekalnega onesnaženja (Slika 5). 

 

Predlagamo, da obiskovalci jame prihajajo čim manj do neposrednega kontakta s površino 

v Šumeči jami, zlasti na površinah, ki so (redno) izpostavljene poplavam, pa tudi 

netopirskemu gvanu. 
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Slika 5: Biomasa na površinah poplavne cone in kontrolne površine: A – biomasa, izražena 

kot koncentracija ATP v RLU po posameznih točkah, B – koncentracije kultivabilnih bakterij, 

koliformov in E. coli po posameznih točkah v vertikalnem profilu 

 

 

 

3. AEROSOLI V ZRAKU 

 

3.1. Ocena naravnega ozadja ter spremljava vpliva turizma na zastopanost delcev v 

zraku po frakcijah (0,3 µm, 0,5 µm, 1,0 µm, 2,5 µm, 5,0 µm, 10 µm) 

 

V Škocjanskih jamah smo vzpostavili mrežo 28 merilnih točk (Tabela 4) za spremljanje 

koncentracije delcev v zraku za ugotovitev naravnega ozadja in možnega turističnega vpliva. 

Podajamo rezultate meritev frakcij delcev premera 0,3 µm, 0,5 µm, 1,0 µm, 2,5 µm, 5,0 µm in 

10 µm (Video Particle Counter VPC300, Extech, ZDA), opravljenih v obdobju od aprila 2018 

do oktobra 2019.  

 

Meritve smo opravljali pred odprtjem jame za reden turistični obisk, razen dne 2.7.2018, ko 

smo primerjalno opravili meritve v jami pred turističnim obiskom in po prehodu 511 

obiskovalcev. 

A 

B 
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Tabela 4: Seznam merilnih mest 

1-Globočak, vhod; 2-Tunel za 1. vrati; 3-Paradiž za vrati; 4-Paradiž, laboratorij; 5-Paradiž; 6-

Paradiž, konec prve klančine; 7-Paradiž, pohodna pot konec prve klančine; 8-Šotor; 9-Tiha j., 

pri škavni; 10-Labirint; 11-V. Dvorana, ob steni desno; 12-Orgle; 13-Morski pes; 14-Tiha j., 

pri profilu za paleomagnetizem; 15-konec Tihe j. pri kameri; 16-Šumeča j., poplava 1965; 17-

Šumeča j., tabla Tiha j.; 18- Šumeča j., Cerkvenikov most; 19-Šumeča j., zadnji podest pred 

Ponvicami; 20- Šumeča j., Ponvice; 21- Šumeča j., Rudolfova dv., zgoraj pri reflektorju; 22-

Šumeča j., Rudolfova dv., Belveder spodaj; 23-Schmidlova dv., stromatolit; 24-Schmidlova, 

UNESCO; 25-Tominčeva j, levi krak; 26-Tomičneva, vhod; 27- Dvigalo spodaj; 28-Dvigalo 

zgoraj 

 

Podajamo Tabelo 5 z orientacijskimi vrednostmi rangov za število delcev in kakovostjo 

zraka: zeleno (dobro), rumeno (opozorilo), rdeče (nevarno) (vir: Extech Instruments 

VPC300). 

 

Tabela 5: Orientacijske vrednosti koncentracije delcev za ugotavljanje kakovosti zraka 

Kanal  Zeleno   Rumeno  Rdeče 

0,3 µm  0-100000  100001-250000 250001-500000 

0,5 µm  0-35200  35201-87500  87501-175000 

1,0 µm  0-8320   8321-20800  20801-41600 

2,5 µm  0-545   546-1362  1363-2724 

5,0 µm  0-193   194-483  484-966 

10,0 µm 0-68   69-170   170-340 

 

 

Tabela 6: Rezultati meritev delcev premera 0,3 µm na merilnih mestih 1-28 
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Tabela 7: Rezultati meritev delcev premera 0,5 µm na merilnih mestih 1-28 

 
 

Tabela 8: Rezultati meritev delcev premera 1,0 µm na merilnih mestih 1-28
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Tabela 9: Rezultati meritev delcev premera 2,5 µm na merilnih mestih 1-28

 
 

Tabela 10: Rezultati meritev delcev premera 5,0 µm na merilnih mestih 1-28 
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Tabela 11: Rezultati meritev delcev premera 10,0 µm na merilnih mestih 1-28 

 
 

 

Jama je klimatsko zelo razgibana, kar se kaže tudi v koncentraciji in razporeditvi frakcij 

delcev v zraku po posameznih klimatskih sektorjih (Tabela 6 – Tabela 11). V vodnem delu 

jame ima pršenje reke Reke in ustvarjanje (naravnih) aerosolov verjetno pomemben vpliv na 

povišano zastopanosti večjih delcev v zraku.  

 

V mesecu juniju in avgustu 2019 je pojav meglice sovpadal s povišano koncentracijo delcev 

majhnih dimezij (0,3 in 0,5 µm) na prehodu iz Tihe v Šumečo jamo. V istem obdobju so bile 

na istih lokacijah povišane tudi koncentracije delcev večjih dimenzij (2,5, 5 in 10 µm). 

 

Povišana koncentracija delcev (2,5, 5 in 10 µm) v Schmidlovi dvorani in vhodu v Tominčevo 

dvorano v maju 2019 je sovpadlo s čiščenjem turističnih pohodnih površin v Veliki Dolini s 

pihalniki, ki uporabljajo motor z notranjim zgorevanjem. 

 

V Tihi jami je nekoliko povišana koncentracija velikih delcev (10 µm) sovpadala z viškom 

turistične sezone – avgust 2019.  

 

Predlagamo nadaljevanje meritev, da se potrdi morebitna sezonska gibanja različnih frakcij 

delcev po posameznih klimatskih sektorjih jame ter vpliv masovnega turizma na njihovo 

povišanje. 
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3.2. Aerobiologija 

 

Na štirih mestih v Škocjanskih jamah (prehod iz Šumeče v Tiho jamo-prevoj, Rudolfova 

dvorana-Belveder, Ponvice, Cerkvenikov most,) smo 5.9.2019 vzorčevali mikroorganizme v 

zraku (Mas-100NT Air Sample Device, Merck, Nemčija), merili koncentracijo ogljikovega 

dioksida (MI70 Vaisala, Finska) ter temperaturo in relativno vlago (Kestrel 4500 

PocketWeather Tracker, ZDA). Tekom vzorčevanja bioaerosolov smo izmerili tudi 

koncentracijo delcev po posameznih velikostnih frakcijah (Video Particle Counter VPC300, 

Extech, ZDA). 

 

Za gojenje mikroorganizmov smo uporabili petrijeve plošče s hranilnim agarjem (Nutrient 

agar, Fluka), CCA selektivno gojišče za E. coli, (E. coli coliforms chromogenic agar - CCA 

ISO 9308-1, Conda, Pronadisa, cat. no. 2080) in ST selektivno gojišče za stafilokoke 

(Staphylococcus chromogenic agar, Conda, Pronadisa, cat. no. 2076). Pogoji gojenja kultur: 

aerobno, 37°C (24 h) in 20°C (7 dni). 

 

 

 
Slika 6: Delci v zraku: A – koncentracija mikroorganizmov v zraku, gojenih pri dveh 

različnih temperaturah (20°C in 37°C) ter koncentracija ogljikovega dioksida in relativna 

vlaga po posameznih lokacijah; B – število delcev po posameznih lokacijah vzorčevanja 

tekom vzorčevanja bioaerosolov 

A 

B 



14 

 

Koncentracija mikroorganizmov se je nekoliko spreminjala po posameznih točkah 

vzorčevanja (Slika 6). Na selektivnih ploščah CCA nismo zabeležili prisotnost izolatov, 

indikativnih za E. coli. Na selektivnih ploščah ST za stafilokoke smo zabeležili izolate, ki so 

nakazovali prisotnost stafilokokov (1-2 CFU/m3). 

 

Celotna koncentracija delcev je bila najvišja na točki vzorčevanja Belveder, ki se nahaja tudi 

najbližje reki Reki. 

 

Kot ugotavljamo že v poročilu iz leta 2017 (št. 45/83-5/16) so v jamskem zraku lahko prisotni 

potencialno patogeni sevi bakterij, ki so aerosolizirani iz reke Reke, zato je treba zagotoviti 

čim boljšo mikrobiološko kakovost reke Reke na ponoru.  

 

Zlasti v času visokih voda oziroma poslabšanega stanja reke Reke ob organskem onesnaženju 

predlagamo, da se obiskovalci izogibajo neposredni bližini reke Reke oziroma se skrajša 

kontaktni čas z aerosoli. 

 

Predlagamo nadgradnjo oziroma nadaljevanje raziskave, ki bi pokazala če so, in v kolikšnem 

deležu, v zraku vedno prisotni organizmi, značilni za humani mikrobiom (Priloga). 

 

 

 

4. JAMSKI SEDIMENTI 

 

4.1. Ocena vpliva mikrobne aktivnosti v sedimentu na koncentracijo ogljikovega 

dioksida 

 

Mikroorganizmi so integralni del jamskih sedimentov. S svojo metabolno aktivnostjo lahko 

pomembno vplivajo na parametre jamske klime, npr. ogljikov dioksid. Podatek, ki govori o 

»naravni« jamski produkciji CO2 je pomemben za turistične jame z vidika, da dobimo oceno 

naravnega stanja, dinamiki spreminjanja tega parametra brez turističnega vpliva ter da 

ocenimo trend nastajanja CO2 pri spremenjenih jamskih pogoji (npr. povišanje temperature 

zaradi zunanjega vpliva) na jamski sistem. 

 

V Tominčevi jami, kjer ni turističnega obiska, smo izvedli poskus s katerim smo želeli 

ovrednotiti koncentracijo CO2, ki (morebiti) izhaja iz sedimenta ter jo primerjati z 

atmosfersko koncentracijo CO2. Sondo, s katero smo merili CO2, smo namestili v komoro nad 

sediment. Na istem mestu smo namestili tudi sondo s katero smo merili atmosferski CO2 

(Slika 7). Meritve smo izvajali v obdobju od 29.5.-12.6.2019. Na obeh mestih smo namestili 

tudi registrator za beleženje temperature. 
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Slika 7: Namestitev sond v Tominčevi jami za spremljanje koncentracije CO2, vezane na 

jamski sediment oziroma jamsko atmosfero 

 

 

 

A 

B 
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Slika 8: Primerjava merjenih parametrov: A – gibanje koncentracije CO2 v jamski atmosferi 

in jamskem sedimentu od 29.5. do12.6.2019, B – temperatura merjena na sedimentu v komori 

in temperatura merjena z registratorjem, izpostavljenim jamski atmosferi, C – zunanja 

temperatura in količna padavin v istem obdobju, D – temperatura in količina podavin od 

15.5.-12.6.2019 (vir: ARSO, postaja ŠKOCJAN, lon=13.9931, lat=45.6638, viš=420 m) 

 

 

V obdobju meritev so bile koncentracije CO2 v jamski atmosferi med 510 in 720 ppm 

(634±28 ppm), koncentracije CO2, vezane na sediment pa med 270 in 650 ppm (577±32 

ppm). Trenda gibanja koncentracije CO2 v atmosferi ter CO2, vezanega na jamski sediment, 

se večinoma ujemata (Slika 8).  

 

Izrazitejše povišanje atmosferskega CO2 glede na CO2, vezan na sediment v začetnem 

obdobju meritev, je iz obdobja, ko so bile padavine. Istočasno s padavinami je prišlo tudi do 

rahlega povišanja temperature. Atmosferski CO2 v jami je pod vplivom izhajajočega CO2 iz 

prenikle vode ob povečanem pretoku oziroma aktivaciji neaktivnih curkov prenikle vode. 

Vpliv mikrobnega metabolizma v jamskem sedimentu na atmosferski CO2 ima manj 

pomembno vlogo (Slika 8). 

 

C 

D 
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PRILOGA 

 

REZULTATI MIKROBIOLOŠKIH ANALIZ, OPRAVLJENIH V OKVIRU 

PROJEKTA ARRS V LETU 2019: L7-8268 »Krasoslovne raziskave za trajnostno rabo 

Škocjanskih jam kot svetovne dediščine« (1.5.2017-30.4.2020) 

 

 

DP1 – KRASOSLOVNO ZNANJE O ZAVAROVANEM OBMOČJU PARKA 

ŠKOCJANSKE JAME, KOT OSNOVA, KI NAREKUJE NARAVOVARSTVENI 

MONITORING (VKLJUČENA NEŽIVA IN ŽIVA NARAVA) M (1-26) 

 

DP 1.4. Poročilo o rezultatih monitoringa lampenflore ter določitev najbolj 

reprezentativnih mest za dolgoročno spremljanje tudi po koncu projekta 
 

V bližini svetil v Škocjanskih jamah se razvija lampenflora, tj. združba, ki daje podlagi zeleno 

obarvanje in je odgovorna za njeno propadanje. V jami smo 6.9.2016 določili 20 točk za 

spremljanje spektrofotometričnih lastnosti površin ter izmerili CIELAB vrednosti 

(Spektrophotometer CM-600d, Konica Minolta, kot opazovanja 10° in D65 standardna 

svetloba). 24.1.2018 in 29.1.2019 smo ponovno izmerili CIELAB vrednosti (točki 15 in 17 sta 

se izkazali za naprimerni za nadaljevanje monitoringa, zato smo ju izključili iz nadaljnjih 

meritev). 

 

Celotne barvne razlike so med obema vzorčevanjema definirane: kot majhne barvne razlike, 

če E* ≤ 3, kot zmerne barvne razlike, če 3 < E* < 6, kot velike barvne razlike, če E* ≥ 6. 

V barvnem sistemu RGB smo primerjali med obema vzorčevanjema zeleno komponento ter 

jo izrazili kot relativno spremembo v odstotkih – RGB/G (%). Poleg tega smo na merilnih 

točkah odvzeli brise površin (20 cm2) za določanje biomase na podlagi koncentracije ATP 

(adenozin trifosfat). Količina ATP predstavlja dober približek za oceno mikrobne biomase na 

trdnih površinah. Med obema vzorčevanjema smo ovrednotili spremembo biomase ter jo 

prikazali v odstotkih (ATP % RLU – Relative Light Units). 

 

Tabela 1: Barvne razlike, spremembe zelene barve ter biomase na točkah monitoringa med 6. 

9. 2016 in 24.1.2018. 
 Mesto monitoringa 

 Št. 1 Št. 2 Št. 3 Št. 4 Št. 5 Št. 6 Št. 7 Št. 8 Št. 9 Št. 10 

E* 8,5 4,3 2,2 1,9 3,6 0,9 1,2 1,8 4,5 2,7 

RGB/G (%) 23,5 6,8 5,4 3,6 -6,4 1,0 2,0 -3,2 11,3 -4,1 

ATP (% RLU) -82,1 -84,1 2,1 -66,7 -30,0 -84,0 -91,8 -84,0 -93,7 -100 

 Mesto monitoringa 

 Št. 11 Št. 12 Št. 13 Št. 14 Št. 15 Št. 16 Št. 17 Št. 18 Št. 19 Št. 20 

E* 5,0 2,2 2,3 18,3  6,0  15,2 14,3 6,2 

RGB/G -6,6 -3,3 4,7 46,1  7,5  -18,9 -18,9 -10,9 

ATP (% RLU) -95,7 -100,0 265,4 -94,1  457,9  -63,8 -11,4 146,5 

 Mesto monitoringa (št.): 1-8: Paradiž-siga, 9: Paradiž-pot, 10: Tiha jama-pri škavni, 11: Velika dvorana-

kapnik, 12: Velika dvorana-stalagmit, 13: Orgle, 14: Šumeča jama-vklesane stopnice, 15: Šumeča jama-

slap, 16: Šumeča jama-pot, 17: Šumeča jama-pot, 18: Ponvice, 19: Ponvice, 20: Tiha jama-fasete 

 E*: ≤ 3 – majhne barvne razlike (zeleno), 3 < E* < 6 – zmerne barvne razlike (rumeno), E* ≥ 6 – velike 

barvne razlike (rdeče) 

 RGB/G: relativen prirast zelene barve (rdeče),  negativen prirast zelene barve (zeleno) 

 ATP: relativen prirast zelene barve (rdeče),  negativen prirast zelene barve (zeleno) 
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Tabela 2: Barvne razlike, spremembe zelene barve ter biomase na točkah monitoringa med 6. 

9. 2016 in 29.1.2019. 
 Mesto monitoringa 

 Št. 1 Št. 2 Št. 3 Št. 4 Št. 5 Št. 6 Št. 7 Št. 8 Št. 9 Št. 10 

E* 4,2 4,6 0,9 1,7 5,8 1,7 2,4 0,9 6,4 2,3 

RGB/G (%) 10,6 8,5 2,2 3,6 -9,9 4,0 5,0 -1,6 16,5 -3,5 

ATP (% RLU) 89,2 -71,0 -86,1 -50,0 30,0 -29,1 -89,9 -64,2 -73,8 -40,0 

 Mesto monitoringa 

 Št. 11 Št. 12 Št. 13 Št. 14 Št. 15 Št. 16 Št. 17 Št. 18 Št. 19 Št. 20 

E* 5,5 1,8 2,5 0,7  6,8  13,2 13,0 4,8 

RGB/G -4,8 -4,4 4,7 1,0  4,5  -15,3 -17,9 -5,0 

ATP (% RLU) -91,3 -100,0 55,1 -66,7  160,8  -89,5 789,9 -50,6 

 Mesto monitoringa (št.): 1-8: Paradiž-siga, 9: Paradiž-pot, 10: Tiha jama-pri škavni, 11: Velika dvorana-

kapnik, 12: Velika dvorana-stalagmit, 13: Orgle, 14: Šumeča jama-vklesane stopnice, 15: Šumeča jama-

slap, 16: Šumeča jama-pot, 17: Šumeča jama-pot, 18: Ponvice, 19: Ponvice, 20: Tiha jama-fasete 

 E*: ≤ 3 – majhne barvne razlike (zeleno), 3 < E* < 6 – zmerne barvne razlike (rumeno), E* ≥ 6 – velike 

barvne razlike (rdeče) 

 RGB/G: relativen prirast zelene barve (rdeče),  negativen prirast zelene barve (zeleno) 

 ATP: relativen prirast zelene barve (rdeče),  negativen prirast zelene barve (zeleno) 

 
Velike barvne spremembe so bile glede na leto 2016 v letu 2018 zaznane na 6 točkah, v letu 

2019 pa na 4 točkah. V letu 2018 je bila zlasti povečana zelena barva na točkah 14 in 16, 

medtem ko v letu 2019 na točkah 9 in 1. Glede na prirast biomase je v letu 2018 izstopala 

točka 16, medtem ko je v letu 2019 izstopala točka 19. Kot v letu 2018 je bila tudi v letu 2019 

– glede na merjene parametre – najbolj izpostavljeno mesto za razrast lampenflore točka 16, 

ki je pohodna površina na turistični poti. Turisti lahko v takšnih primerih ključno vplivajo na 

širjenje lampenflore. Porast zelene barvne komponente na ostalih točkah bi lahko vsaj deloma 

pripisali razrasti lampenflore. Količina biomase je relativno spremenljiv parameter, odvisen 

od uspešnosti kolonizacije površin, spiranja zaradi prisotnosti mezeče vode, hranjenja favne 

na mikrobnem biofilmu ter čiščenju površin (Tabeli 1 in 2).  

 

Predlagamo, da se z monitoringom površin nadaljuje, kakor tudi z aktivnostmi za omejevanje 

rasti lampenflore (npr. čim krajši čas osvetljevanja, redno čiščenje površin s pripravkom, 

temelječim na vodikovem peroksidu, Mulec J. Human impact on underground cultural and 

natural heritage sites, biological parameters of monitoring and remediation actions for 

insensitive surfaces: Case of Slovenian show caves. Journal For Nature Conservation 2014; 22: 

132-141.) 

 

 

DP 1.5. Poročilo o rezultatih raziskave mikrobiote in določitev zdravja ekosistema 

Škocjanskih jamah 

 

Turisti vnašajo in raznašajo po pohodnih površinah v jami organski material. Na pohodnih 

površinah smo ovrednotili mikrobno biomaso z naslednjimi indikatorji: (1) ATP (adenozin 

trifosfat, AquaSnapTM Total, Hygiena, USA), (2) celotne heterotrofne bakterije (pogoji gojenja 

37°C, 48 ur, gojišče Compact Dry TC, Nissui Pharmaceutical, Japonska), (3) E. coli (pogoji 

gojenja 37°C, 48 ur, gojišče Compact Dry EC, Nissui Pharmaceutical, Japonska).  

 

S turistične pešpoti smo 26.9.2017, 25.9.2018, 8.5.2019 odvzeli brise površin na 15 lokacijah, 

7 v Tihi jami in 8 v Šumeči jami.  
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ATP kot indikator celotne mikrobne biomase kaže na primerjalno visoko biomaso zlasti na 

vhodu (Globočak) in izhodu (Schmidlova dvorana) iz jame. V splošnem se izkazuje postopen 

gradient upadanja obremenjenosti površin z biomaso, od vhoda skozi Tiho jamo do Šumeče 

jam, kjer se nekoliko poveča v bližini ponvic (bližina kolonij netopirjev) in v Schmidlovi 

dvorani, kjer ponovno pri izhodu doseže relativno nekoliko povišano vrednost. 

 

 

 
Slika 1: Količina mikrobne biomase, izražene kot ATP (RLU – Relative Light Units), na 

turistični pohodni poti v Tihi jami (1-7) ter Šumeči jami (8-15). 

 

 

Ovrednotili smo del kultivabilne mikrobiote, ki je v veliki meri vezana na prisotnost ljudi 

oziroma živali (npr. netopirji). Vzorčevanje, opravljeno 2019, kaže primerjalno nekoliko nižje 

vrednosti glede na pretekli leti, tudi izolatov indikativnih za E. coli je bilo manj (Sliki 2 in 3). 

Vir bakterije E. coli v okolju običajno pripisujemo fekalni kontaminaciji. 

  

 

 
Slika 2: Mikrobna biomasa: A – bakterije, B – E. coli na turistični pohodni poti v Tihi jami (1-

7) in Šumeči jami (8-15). Mesta vzorčevanja: 1 – Globočak, vhod pred vrati, 2 – konec 

umetnega tunela, 3 – pri prvi sigi z lampenfloro, 4 – Šotor – dno, 5 – iz prehoda v Veliko 

Dvorano, 6 – Orgle, 7 – prevoj iz Tihe jame v Šumečo jamo, 8 – Cerkvenikov most, 9 – razcep 

proti Ponvicam oz. Reki, pod Krokodilom, 10 – zožane stopnice proti Ponvicam, 11 – Ponvice, 

ob steni, 12 – spodnja pot-polkrožno razgledišče, 13 – Belveder v Rudolfovi dvorani, 14 – 

Schmidlova dvorana, zadnja stopnica, 15 –  Schmidlova dvorana, izhod, betonska stopnica. 
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DP2 – MONITORING JAMSKE KLIME IN VPLIVA TURIZMA 

 

DP 2.7 Študija dolgoročnega vpliva 

 

V suhem delu Škocjanskih jam (Tiha jama, Šotor) smo mikroorganizme v zraku spremljali v 

preteklih raziskavah pred, med in po turističnih obiskih. Bakterije v zraku, ki niso bile 

prisotne med turističnimi obiski oziroma takoj po njih, bi lahko veljale za naravno jamsko 

ozadje in so vključevale sledeče vrste: Arthrobacter arilaitensis, Kocuria polaris, 

Paenibacillus amyolyticus, P. polymixa, Pseudomonas antarctica, P. cedrina ssp. cedrina, P. 

jessenii, P. marginalis, Staphylococcus equorum, S. haemolyticus, S. pasteuri, S. warneri in 

Streptomyces badius. Med temi bakterijami spadata S. haemolyticus in S. pasuri med t.i. 

organizme rizične skupine 2, saj lahko povzročijo bolezen in vstopajo v človeško telo z 

vdihavanjem aerosoliziranih celic in spor ali z neposrednim stikom z onesnaženimi 

površinami.  

 

Jamski aerosoli so vsebovali tudi bakterije, ki jih sicer najdemo v tleh in vodnih okoljih (npr. 

Acidovorax facilis, Kocuria polaris, Microbacterium hydrocarbonoxydans, Paenibacillus 

polymyxa, Pseudomonas antarctica, Psychrobacillus psychrotolerans, Rhodococcus 

erythropolyces in Streptomyces badius). Na mestu monitoringa v Šotorju je bila dokazana 

statistično značilna močno pozitivno korelacija med številom turistov in povečanjem 

koncentracije bakterij v zraku nad nivojem ozadja (povečanje biomase, izraženo v CFU/ m3 = 

0,94 × število turistov - 45,28, p = 0,001). Velja poudariti, da te relacije ni mogoče uporabiti 

tudi za druge dele jame, saj so lokalni klimatski pogoji močno odvisni od morfologije jame in 

lokalnih zračnih tokov (Mulec J, Oarga-Mulec A, Šturm S, Tomazin R, Matos T. Spacio-

temporal distribution and tourist impact on airborne bacteria in a cave (Škocjan Caves, 

Slovenia). Diversity 2017; 9: 28).  

 

Predlagamo nadgradnjo oziroma nadaljevanje raziskave, ki bi pokazala če so, in v kolikšnem 

deležu, v zraku vedno prisotni organizmi, značilni za humani mikrobiom. To bi lahko kazalo, 

da jamski zrak postaja »rezervoar« humanih sevov, kar bi lahko pripisali povečanemu 

turisičnemu obisku. 

 

 
DP3 – RAZUMEVANJE HIDROLOGIJE REKE REKE IN PRENIKAJOČE VODE 

 

DP 3.1 Zbiranje podatkov o preteklih zabeleženih poplavnih dogodkih, ureditev 

podatkov v obliki poročila. Vzpostavitev avtomatskih opazovanj nivojev in fizikalnih 

parametrov reke Reke v Škocjanskih jamah in Kačni jami 

 

Ob najbolj razvitem stromatolitnem stalagmitu v Schmidlovi dvorani imamo od 13.4.2017 

nameščen registrator za beleženje temperature in zračnega tlaka (barodiver). V obdobju do 

21.10.2019 je bila v tem delu jame povprečna temperatura 10.34°C, minimalna -5,11°C, 

maksimalna pa 18,13°C (Slika 1). 

 

Dne 3.2.2019 je poplavni pulz reke Reke zejel tudi najbolj razviti stromatolitni stalagmit, ki je 

bil za krajše obdobje poplavljen (Slika 2) – to se vidi iz izrazito povišanih vrednosti za zračni 

tlak (ki nakazuje poplavo) za obdobje med 8:08 in 11:23 uro tega dne. 
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Slika 1: Atmosferske razmere v Schmidlovi dvorani ob stromatolitnem stalagmitu: 

temperatura (A) in zračni tlak (B) za obdobje od 13.4.2017 do 21.10.2019 ter temperatura (C) 

in zračni tlak za obdobje od 1.2.2019 do 11.2.2019 (D). 

 

 

 
Slika 2: Registrator temperature in zračnega tlaka po poplavi 5.2.2019, foto: Franci 

Gabrovšek 

 

 

DP 3.4. Zbiranje podatkov o prenikajoči vodi in meritve prirastka na izbranih mestih. 

Določitev napajalnih območij in izdelava geokemičnih modelov izločanja sige za vsa 

izbrana mesta 

 
V letu 2019 smo spremljali kakovost prenikle vode na 17 mestih vzdolž turistične pešpoti, in sicer 

neposredno iz curka in iz vode ujete v ponvicah (Tabela 1). 
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Tabela 1: Mesta vzorčevanja prenikle vode 

Št. Tip Lokacija 

1 kapljajoča Tiha jama, konec prve klančine 

2 ponvica Tiha jama, konec prve klančine 

3 ponvica Paradiž, desno pred prvimi stopnicami 

4 kapljajoča Šotor 

5 ponvica Tiha jama, prva škavna desno 

6 ponvica Velika dvorana, desna škavna ob poti 

7 kapljajoča Velika dvorana, ožina pred orglami, kapljajoča voda na bel stalagmit 

8 ponvica Šumeča jama, oznaka poplava 1965 

9 kapljajoča Šumeča jama, odvzem na žlebu 

10 kapljajoča Dvorana ponvic, kapljajoča voda pri umetni preprogi 

11 kapljajoča pri Nosečnici, kapljajoča voda na stalagmit 

12 ponvica Ponvice 

13 ponvica Dvorana ponvic, škavna 

14 ponvica Schmidlova dvorana, škavna 

15 ponvica Tominčeva jama, zgornji vodnjak 

16 ponvica Tominčeva jama, pri Levu 

17 kapljajoča Tominčeva jama, jamski biseri 

 

 

V vzorcih smo ovrednotili koncentracijo nitratov (YAP163, fotometer YSI 9300) ter 

mikrobno biomaso s sledečimi indikatorji: ATP (adenozin trifosfat adenozin trifosfat, 

AquaSnapTM Total, Hygiena, USA), in v 1 ml: celotne heterotrofne bakterije pri 37°C (pogoji 

gojenja 37°C, 48 ur, gojišče Compact Dry TC, Nissui Pharmaceutical, Japonska), celotne 

heterotrofne bakterije pri 20°C (pogoji gojenja 20°C, 7 dni, gojišče Compact Dry TC, Nissui 

Pharmaceutical, Japonska), E. coli (pogoji gojenja 37°C, 48 ur, gojišče Compact Dry EC, 

Nissui Pharmaceutical, Japonska), enterokoki (pogoji gojenja 37°C, 48 ur, gojišče Compact 

Dry ETC, Nissui Pharmaceutical, Japonska). 

 

Koncentracije nitratov so bile primerljive tako v curkih kot ponvicah, večinoma < 10 mg/l. 

Najvišje vrednosti so bile v ponvici v Dvorani ponvic (št. 13), ki so občasno presegle 20 mg/l 

(Sliki 1, 5). To lahko pripisujemo razpršenem gvanu na tej lokaciji. Izmed vzorčevanih 

curkov izstopa št. 9, saj izkazuje povišane vrednosti ATP, celotne bakterij in E. coli (Slike 2, 

3, 4). Nad tem vzorčnim mestom se na površju v bližini nahaja pašnik oziroma hlev. 

 

Glede na primerjalno višje indikatorje izstopajo ponvice št. 3, 13, 14, 15 (Slike 6, 7, 8). 

Ponvica št. 3 se nahaja ob turistični poti s katere se scejajo vode ob čiščenju pohodnih poti 

oziroma po dežju, ko se aktivirajo curki prenikle vode. Ponvice št. 13, 14 in 15 pa so 

najverjetneje podvržene vnosu izločkov živali, najverjetneje netopirjev oziroma ptic na vhodu 

v Tominčevo dvorano. 
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Slika 1: Koncentracije nitratov v prenikli vodi v aktivno kapljajočih curkih (mesta 

vzorčevanja 1, 4, 7, 9, 10, 11, 17 so opisana v Tabeli 1) 

 

 

 
Slika 2: Koncentracije ATP v prenikli vodi v aktivno kapljajočih curkih (mesta vzorčevanja 1, 

4, 7, 9, 10, 11, 17 so opisana v Tabeli 1) 
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Slika 3: Colokupne koncentracije bakterij v prenikli vodi v aktivno kapljajočih curkih (mesta 

vzorčevanja 1, 4, 7, 9, 10, 11, 17 so opisana v Tabeli 1) 

 

 

 
Slika 4: Koncentracije E. coli v prenikli vodi v aktivno kapljajočih curkih (mesta vzorčevanja 

1, 4, 7, 9, 10, 11, 17 so opisana v Tabeli 1) 
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Slika 5: Koncentracije nitratov v ponvicah (mesta vzorčevanja 2, 3, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 15, 16 

so opisana v Tabeli 1) 

 

 

 
Slika 6: Koncentracije ATP v ponvicah (mesta vzorčevanja 2, 3, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 15, 16 so 

opisana v Tabeli 1) 
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Slika 7: Colokupne koncentracije bakterij v ponvicah (mesta vzorčevanja 2, 3, 5, 6, 8, 12, 13, 

14, 15, 16 so opisana v Tabeli 1) 

 

 

 
Slika 8: Koncentracije E. coli v ponvicah (mesta vzorčevanja 2, 3, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 15, 16 

so opisana v Tabeli 1) 
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DP4 – SMERNICE ZA TRAJNOSTNO RABO PARKA ŠKOCJANSKE JAME 

 

DP 4.2. Poročilo s smernicami za trajnostno rabo Parka Škocjanskih jam 

 

Smernice, vezane na spremljanje mikrobnih indikatorjev v Škocjanskih jamah: 

 Predlagamo, da se nadaljuje z monitoringom ter rednim odstranjevanjem lampenflore s 

pripravkom, temelječim na vodikovem peroksidu. 

 Rezultati kažejo, da so pohodne poti v Škocjanskih jamah precej mikrobiološko 

obremenjene. V vzorcih so bile prisotne bakterije E. coli, tudi takšne z antibiotičnimi 

rezistencami (poročilo IZRK ZRC SAZU št. 45/83-2/19: Izdelava strokovnih podlag za 

izdelavo conacije jame). Ker imajo pri fizičnem prenosu mikroorganizmov (in z njimi 

povezanimi genetskimi determinantami) s pohodnih poti iz enega dela jame v drugi del 

jame ključno vlogo tudi obiskovalci, predlagamo, da se predvidijo ukrepi, ki bi zmanjšali ta 

prenos, kot je npr. izogibanje uporabe poti z izdatno mikrobno obremenjenostjo (izbrebki 

netopirjev), redno čiščenje poti in obuval na več mestih v jami, (morebitna?) sprememba 

poti obiska, uvedba dezinfekcijske bariere ali več njih na različnih mestih turistične pešpoti 

in obvezen monitoring indikatorskih mikroorganizmov za spremljanje učinkovitosti 

čiščenja poti. 

 Jamski zrak predstavlja precejšen vir mikrobne biomase, ki sčasoma sedimentira. Del 

mikrobiote, ki je v zraku, je mogoče pripisati tudi prisotnosti človeka oziroma turistični 

rabi. 

 Glede na mikrobne indikatorje so nekateri curki s preniklo vodo verjetno podvrženi 

fekalnemu onesnaženju. Predlagamo nadaljevanje monitoringa ter podrobnejšo 

ovrednotenje izolatov za ugotovitev obremenjenosti vode, tal in epikrasa, stopnjo prenosa 

patogenih sevov, potencialne rabe antibiotikov v bližnjem okolju in z njimi povezanih 

rezistenc. 

 


