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POVZETEK  

 

Velik del Slovenije sestavlja kraško površje, kar pomeni, da je naša država bogata s 

podzemnimi kraškimi pojavi, kamor spadajo tudi brezna in jame. Jame so pri nas zelo 

razširjene in se večinoma raztezajo po celi Sloveniji, vse do savinjske regije. Slovenija 

spada v sam vrh po številu jam; naša najbolj znana jamska sistema sta Postojnska 

jama in Škocjanske jame, ki sta poznani tudi v svetovnem merilu. 

Jame so zelo pomemben in hkrati občutljiv ekosistem, ki ga človek s svojem ravnanjem 

ogroža. Vanje sega zelo malo zunanjih vplivov, ki lahko hitro spremenijo površje, zato 

so jame zelo občutljive na onesnaženje. Zelo ranljive so tudi jamske živali. Večina jih 

je močno specializiranih, saj so se morale v času evolucije adaptirati na jamske 

razmere. V nasprotju s površinskimi živalmi ob spremembi v jamskem okolju nimajo 

kam umakniti, zato lahko že zelo majhna sprememba povzroči propad vrste. 

Naš najbolj znan jamski prebivalec je človeška ribica (Proteus anguinus anguinus), ki 

živi v podzemnih vodah Dinarskega krasa, kar jo uvršča med endemite. Poznamo tudi 

črno človeško ribico (Proteus anguinus parkelj), ki je endemit belokranjskega krasa. 

Obe sta zakonsko zaščiteni, saj je njun habitat iz dneva v dan bolj onesnažen. 

Zaradi bogate jamske zgodovine, vezane na jamsko okolje na našem ozemlju, je 

pomembno, da se tudi učenci zavedajo njenega pomena, ga razumejo in ohranjajo.  

V raziskavi je sodelovalo 162 učencev iz dveh slovenskih obalnih osnovnih šol. Vzorec 

je bil izbran namensko. Preizkus znanja je potekal s pomočjo intervjujev ali pisnih 

preizkusov znanja. V raziskavi so sodelovali učenci 1., 4., 7. in 9. razreda osnovne 

šole. V prvem sklopu smo postavili vprašanja o jamskem ekosistemu. V drugem smo 

preverjali razumevanje nastanka kapnika. V zadnjem sklopu smo se osredotočili na 

človeško ribico in njene adaptacije na jamsko okolje. Vse tri sklope vprašanj smo 

podkrepili s slikovnim gradivom.  

Ugotovili smo, da učenci dobro poznajo jamo in razmere v njej ter to povežejo z 

življenjem v jami. Veliko več težav se je pojavilo pri vprašanjih, vezanih na nastanek 

kapnika. Osnovnošolci, predvsem mlajši, imajo pomanjkljivo znanje in veliko napačnih 

predstav o njihovem nastanku, saj jih enačijo z ledenimi svečami. Učenci so s pomočjo 

risbe človeške ribice dobro razložili njeno zunanjo zgradbo, medtem ko jim je njena 

anatomija in fiziologija manj poznana. Prav tako so se pojavljale težave in napačne 

predstave pri poznavanju adaptacij človeške ribice na jamsko okolje. Največje razlike 

pri učencih različnih starosti so v poznavanju kapnikov in adaptacij človeške ribice na 

jamski ekosistem. 

 

KLJUČNE BESEDE: jama, kapnik, človeška ribica, adaptacije, osnovnošolci, znanje
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ABSTRACT 

 

The karst surface covers a large part of Slovenia, which means that our country is rich 

in underground karst phenomena, including abysses and caves. Caves are very 

widespread in Slovenia, and can be found almost all across the country, all the way to 

the Savinja region. When it comes to numbers, Slovenia is among the countries with 

the highest number of caves, the most famous ones being the Postojna Cave and the 

Škocjan Caves, which are also known worldwide. 

Caves are a very important and also a sensitive ecosystem, which is endangered as a 

result of man’s actions. The caves are subject to few external influences, which can 

quickly change the surface, meaning the caves are very sensitive to pollution. Cave 

animals are very vulnerable as well. Most of them are highly specialized as they had 

to adapt to cave conditions during evolution. Unlike surface animals, they have 

nowhere to escape when the cave environment changes, so even the slightest change 

in living conditions can cause a species to die out. 

The most famous cave inhabitant in Slovenia is the olm (Proteus anguinus anguinus), 

which lives in the groundwater of the Dinaric Karst, and is therefore considered to be 

an endemic species. We also know the black olm (Proteus anguinus parkelj), which is 

an endemic species of the Bela Krajina karst. Both are under legal protection, as their 

habitat is becoming more polluted day by day. 

Due to the rich cave culture and the history associated with the cave environment in 

Slovenia, it is important for students too to be aware of and understand the importance 

of the cave ecosystem, and to preserve it. 

162 students from two Slovenian coastal elementary schools participated in the study. 

The sample was chosen purposefully. The students’ knowledge was tested through 

interviews and written tests. The study involved students from grades 1, 4, 7 and 9.  In 

the first part of the test, we asked questions about the cave ecosystem. In the second 

part, we examined the understanding of the dripstone formation.  The last section was 

focused on the human fish and its adaptations to the cave environment. All three sets 

of questions were supported by pictorial material. 

We have found out that the students have a good knowledge of the cave and the 

conditions in it, and are able to relate this to life in the cave. Many more problems were 

encountered in the matters related to the formation of the dripstone. Elementary school 

students, especially younger ones, not only have a lack of knowledge but also quite a 

few misconceptions about the dripstone formation, since they equate them with ice 

candles. 

Through the drawing of olm, students explained their outer structure well, but they were 

less familiar with their anatomy and physiology. Problems and misconceptions were 

also encountered in the knowledge of olm's adaptation to the cave environment. The 
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biggest differences in pupils of different ages are in the knowledge of dripstone and 

the adaptations of the olm to the cave ecosystem. 

 

KEY WORDS: cave, dripstone, olm, adaptation, students, knowledge 
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1 UVOD 

 

V magistrski nalogi smo se osredotočili na razumevanje jamskih ekosistemov pri 

učencih v osnovni šoli. Zanimalo nas je, kako dobro znajo opisati jamo in razmere v 

njej ter to povezati z življenjem v jami, razložiti nastanek kapnika in ali učenci poznajo 

anatomijo in fiziologijo človeške ribice ter njene adaptacije na jamsko okolje. Raziskali 

smo tudi, ali prihaja do razlik v poznavanju jamskih ekosistemov pri učencih različne 

starosti.  

V teoretičnem delu smo se najprej osredotočili na jamski ekosistem, kjer so 

predstavljene jame, kapniki, biodiverziteta in življenje v jami, prilagoditve na jamski 

ekosistem in človeška ribica. V nadaljevanju smo se osredotočili na predstave učencev 

o jamskem ekosistemu in človeški ribici s pomočjo raziskav, ki so bile v preteklosti že 

izvedene na tem področju. V zadnjem delu so predstavljeni šolski predmeti in vsebine 

iz učnih načrtov, ki obsegajo področja jamskega ekosistema in človeške ribice v 

osnovni šoli.  

V empiričnem delu so najprej predstavljeni raziskovalni cilji, s pomočjo katerih smo 

raziskovali razumevanje jamskih ekosistemov pri učencih v osnovni šoli. Sledi opis 

metod in raziskovalnega pristopa. Raziskava je potekala s pomočjo preizkusa znanja. 

Z mlajšimi učenci smo opravili intervjuje, medtem ko so starejši učenci preizkus znanja 

opravili v pisni obliki. Pridobljene podatke smo analizirali, predstavili s pomočjo tabel 

in jih v diskusiji interpretirali s pomočjo raziskovalnih ciljev.  

Z raziskavo smo želeli ugotoviti, kako dobro učenci poznajo jamske ekosisteme. 

Osredotočili smo se predvsem na poznavanje jam in razmer v njih, kapnikov, človeške 

ribice in njenih adaptacij na jamsko okolje.  
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2 TEORETIČNI DEL  

 

2.1 JAME 

2.1.1 KRAS 

Slovenija velja za kraško deželo, saj kar 43 % površja predstavljata apnenec od 

devonske do miocenske starosti in dolomit, ki pa je nekoliko manj zastopan. Poleg 

strnjenega kraškega ozemlja, ki pripada Dinarskemu krasu (Kras, Notranjska, 

Dolenjska), so kraški pojavi pri nas bolj ali manj izraženi tudi v Julijskih in Savinjskih 

Alpah ter Karavankah (alpski ali visokogorski kras) in raztreseni na Tolminskem, 

Idrijskem, Cerkljanskem, v Polhograjskih Dolomitih, Posavskih hribih, na Gorjancih in 

tja do Haloz (osamljen kras) (Aljančič M., 1988). 

Kras je del zemeljske skorje, katerega nastanek in značilnosti določa kemično 

delovanje vode na topni karbonatni kamnini (Zupan Hajna, 2006). Velja za pretežno 

ravno pokrajino s kopastimi vrhovi, majhnimi vzpetinami, kraškimi goličavami, 

vrtačami, jamami in brezni na apnenčastem ali dolomitnem ozemlju (Gams, 2003).  

Beseda kras ima dvojni pomen. Kras, napisan z veliko začetnico, je ime planote, ki je 

nekoč veljala za kamnito, golo in brezvodno pokrajino, danes pa se postopoma 

spreminja in postaja vse bolj zaraščena (Jurkovšek, Tešković in 

Jurkovšek-Kolar, 2013). Ko so raziskovalci odkrivali značilne posebnosti tega sveta, je 

iz imena planote nastal mednarodni izraz kras (karst), ki ga uporabljamo za to vrsto 

pokrajine. Kras je pokrajina na geološko apnenčastem ozemlju z vodotopnimi oziroma 

vodoprepustnimi kamninami (Bajd, 2019). 

  

2.1.2 ZGODOVINA 

Jame, stalaktiti, stalagmiti, podzemne reke in jamski organizmi obstajajo že milijone 

let. Najstarejša jamska slika je bila naslikana že 15.000 let pred našim štetjem in 

prikazuje živali (Culver in White, 2005). Jame so v zgodovini našega planega igrale 

pomembno vlogo. Najprej so služile kot bivališča za živali, nato pa so postale 

pomembne tudi za nas, saj je človeštvo že tisočletja povezano z njimi (Lee idr., 2012). 

Jame so v mnogih kulturah že v prazgodovini predstavljale zavetje za ljudi. Številnim 

ljudstvom so služile kot počivališča za mrtve, skrivališča, skladišča, vodni vir in prostor 

čaščenja (Steward, 2004).  

Pomembno vlogo so igrale tudi v mitih in legendah. Veljale so za skrivnosten kraj, kjer 

so vrata v podzemlje in tako predstavljale pomembno vlogo v pripovedih različnih kultur 

po vsem svetu. Številne zgodbe, povezane z jamami uporabljajo podobe temnega in 

skrivnostnega kraja, ki ga naseljujejo bogovi ali demoni. Prav tako so bile jame 

povezane z vstajenjem, plodnostjo, čaščenjem, žrtvovanjem, začetkom življenja in 
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počivališčem za mrtve. Grki so verjeli, da je podzemlje kraljestvo mrtvih, ki mu vlada 

Hades, katerega edina skrb je bila povečanje števila duš v njegovem svetu, medtem 

ko so si na Severnem Irskem jamo predstavljali kot vhod v pekel. Jame so dojemali 

tudi kot bivališče za vilince, palčke, pošasti, kiklope in druga nadnaravna bitja  

(Steward, 2004). 

V današnjem svetu se jame pogosto pojavljajo tudi v filmih in risankah. Jame vsako 

leto privabijo na tisoče obiskovalcev; zanimive so tudi za znanstvenike in raziskovalce 

(White in Culver, 2012).  

Človek raziskuje jame že več stoletij. Sprva je bilo raziskovanje zelo oteženo, saj so si 

lahko pomagali le z ročno svetilko, zato veliko raziskovalcev ni več našlo poti na 

površje. V poznem 19. stoletju se je razvilo rekreacijsko jamarstvo; več je bilo prostega 

časa in izboljšal se je prevoz. Ti dejavniki so vplivali na večjo priljubljenost raziskovanja 

jam in razvoj specializirane opreme, ki se je v tem obdobju zelo spremenila (Eavis, 

2004). Velika privlačnost jam je tudi njihova drugačnost in oddaljenost od danes 

znanega življenja, saj se le nekaj metrov pod nami skriva nov, povsem drugačen svet, 

zanimiv za raziskovanje (White in Culver, 2012).  

Jame so na vseh kontinentih razen na Antarktiki. V Evropi je bilo leta 2009 znanih več 

kot 100.000 jam, v Združenih državah Amerike pa 50.000 (Culver in Pipan, 2009). V 

Sloveniji je bilo do aprila 2019 opisanih več kot 13.150 jam; vsako leto je odkritih še 

vsaj 300, zadnja leta celo 500 novih jam (Jamarska zveza Slovenije, 2019). 

Znanost o raziskovanju jam in kraških pojavov imenujemo speleologija, biologijo 

podzemeljskih habitatov pa speleobiologija (Lee idr., 2012). Speleologija in 

speleobiologija nista samostojni znanstveni disciplini z lastnima metodologijama, 

temveč se njuno raziskovalno področje opira na tehnike in koncepte različnih bioloških 

disciplin (Culver in Pipan, 2009). 

 

2.1.3 DEFINICIJA JAME 

Beseda jama nima enotne definicije, saj je znanih več različnih opredelitev. Geologi jo 

definirajo kot naravno odprtino, ki je dovolj velika, da lahko sprejme človeka. S to 

opredelitvijo izključimo majhne prostore med peskom in gramozom (Culver in  

Pipan, 2009). Ta definicija se ne ujema z biološko, ki pravi, da je jama naravna votlina 

v kamnitem okolju z območjem popolne teme in premerov vsaj nekaj milimetrov 

(Lee idr., 2012). V slovarju slovenskega knjižnega jezika najdemo razlago, da je jama 

naraven izvotljen prostor pod zemeljskih površjem (SSKJ, 2019). Najpogostejša 

opredelitev besede jama pravi, da je jama naravna podzemeljska odprtina v trdni skali 

brez prisotnosti svetlobe in dovolj velika, da vanjo lahko vstopi človek 

(Klimchouk, 2004).  
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2.1.4 NASTANEK JAME 

Čeprav neprestano nastajajo nove jame, je večina do sedaj opisanih in raziskanih 

nastala pred tisočimi in milijoni let, vendar se vse jame sčasoma spreminjajo zaradi 

naravnih procesov. Poznamo dva načina oblikovanja jam in tako ločimo epigene in 

hipogene jame (Lee idr., 2012). 

Za nastanek epigenih jam so najpomembnejše vode, ki v kamnino pritečejo s površine 

in se na svoji poti obogatijo z ogljikovim dioksidom iz prsti in rastlin. Hipogene jame pa 

nastanejo pri pogojih, kjer raztopine, ki oblikujejo jame, niso povezane s površinsko 

vodo. Njihov nastanek je povezan z vodami, ki se dvigujejo iz globin, kjer se obogatijo 

z ogljikovim dioksidom in žveplom ter imajo višjo temperaturo, zato so bolj agresivne 

in intenzivneje raztapljajo kamnino (Zupan Hajna, 2014).  

Jame nastanejo zaradi delovanja geoloških procesov, kamor uvrščamo preperevanje, 

erozijo in korozijo kamnin – apnenca z ogljikovim dioksidom in vodo. Posledica korozije 

je razpad in topljenje apnenca ter nastajanje podzemnih praznih prostorov. Pred 

milijoni let je bilo podnebje subtropsko in je bila stopnja raztapljanja precej večja kot 

danes. Prazne prostore dodatno mehansko razjeda voda, katere moč se veča z 

večanjem jame; pomembna je tudi plastovitost kamnin (Lee idr., 2012).  

Za nastanek krasa in jam so pomembni tako primarna kot sekundarna poroznost 

karbonatnih kamnin, mineraloška sestava, zrnavost, tekstura, debelina plasti in 

tektonska pretrtost. Voda v karbonatne kamnine penetrira po odprtih prostorih, kot so 

lezike (meje med plastmi), razpoke, prelomi in jih obenem s korozijo dodatno širi. Kras 

tako nastaja na vseh karbonatnih kamninah, če je na razpolago voda, ki jih raztaplja. 

Za procese, ki oblikujejo jamske rove, so lastnosti karbonatnih kamnin eden 

pomembnejših dejavnikov. Sedimentne karbonatne kamnine sestavljajo karbonatni 

minerali (> 50 %), predvsem karbonati kalcija in magnezija (Zupan Hajna, 2014). 

Jame začnejo nastajati v freatični ali nasičeni, stalno zaliti coni, kjer se rovi oblikujejo 

s počasnejšim pretakanjem vode pod gladino kraške vode. Voda v freatični coni 

zapolnjuje vse praznine v kamnini. Tu nastane večina vseh jamskih rovov, ki kasneje 

rastejo in se preoblikujejo v pogojih epifreatične in vadozne ali nenasičene cone. V 

začetni fazi speleogeneze se raztapljanje dogaja po načelih difuzije in z laminarnim 

tokom. Voda širi drobne razpoke in pri tem oblikuje večje odprte kanale. Ko pretok 

skozi razpoko toliko naraste, da pride do preboja in se vzpostavi turbulentni tok, raste 

kanal enakomerno naprej po vsej dolžini. Poplavljeni rov raste, dokler njegove 

dimenzije niso tako velike, da hitrost vode pade in se rast ustavi (Zupan Hajna, 2014). 

 

2.1.5 VRSTE JAM 

Večina jam je posledica raztapljanja topnih kamnin, zlasti apnenca, ki predstavlja  

15 % zemeljske površine; nekatere jame nastajajo na drugačne načine. Pogosto lahko 
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jama nastane s podrtjem stropa zaradi nestabilnosti materiala, zaradi procesov 

dvigovanja tal, tokov lave (vulkanske jame) ali vodne erozije (obalne jame). Poseben 

primer so ledeniške jame, ki nastanejo s taljenjem ledu znotraj ledenika, in ledene 

jame, kjer pod posebnimi pogoji v jami nastaja led (Culver in Pipan, 2009). 

 

2.1.6 RAZMERE V JAMI 

K oblikovanju jamskega okolja prispeva več parametrov, kot so pore, razpoke in jamski 

prehodi, ki tvorijo poroznost in prepustnost za kolonizacijo organizmov (Lee idr., 2012). 

Opišemo ga lahko kot temno, mokro in nevtralno do rahlo bazično okolje. Kemične 

reakcije v teh zelo natančnih pogojih omogočajo rast mineralov in kristalov izjemne 

velikosti, ki imajo oblike stalaktitov, stalagmitov, jamskih stebrov in druge oblike in jih 

imenujemo speleotemi oziroma kapniki. Ker na njihovo rast vpliva voda, ki prihaja s 

površja, so spremembe podnebja in vegetacije na površju zelo pomembne in lahko 

vplivajo na podnebje v jami (White in Culver, 2012). 

 

Svetloba 

Jamo oziroma odprtino, ki je povezana s površjem, lahko glede na intenzivnost in 

jakost svetlobe delimo na tri glavna območja, ki so prikazana na Sliki 1 (Lee idr., 2012):  

- vhodno območje: prisotnost sončne svetlobe, variabilnost temperature, zelena 

vegetacija, 

- območje somraka: manj svetlobe, majhne temperature razlike, zelo malo rastlin, 

- temno območje: stalna temperatura in tema. 

V jamskem ekosistemu prevladujejo posebni pogoji. Najznačilnejši je stalna tema, kar 

pomeni odsotnost fotosintetskih organizmov in majhno število primarnih proizvajalcev 

(kemosinteza). Odsotnost sončne svetlobe močno vpliva na organizme, ki živijo v 

takem okolju, zato so se živali prilagodile na življenje v temi (Culver in Pipan, 2009). 

Sčasoma so vrste začele izgubljati pigment, zato je večina jamskih živali 

depigmentiranih (Bajd, 2019). Prav tako oči oziroma fotoreceptorji nimajo nobene 

funkcije, zato je iskanje hrane, spopadanje in izogibanje tekmecem ter plenilcem 

potrebno doseči brez vida. Njihovo izgubo so v času evolucije nadomestili z drugimi 

čutili na podaljšanih nogah, sprednjem delu glave in tipalnicah (Culver in Pipan, 2009). 

Izjema je sij ličinke mrtvaške mušice (Fungus gnat), ki jo najdemo v nekaterih jamah v 

Avstraliji in na Novi Zelandiji. Ličinke mušice te svetlobe ne morejo uporabiti, zato jim 

ne koristi za orientacijo in iskanje hrane (Culver in Pipan, 2009).  
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Slika 1: Jamsko okolje (vir: Caves and karst environment) 

 

Energija 

Zaradi pomanjkanja oziroma odsotnosti sončne svetlobe v jamskih ekosistemih 

fotosinteza ne poteka, zato večina energije, ki je dostopna v jami, prihaja s površja. 

Jama je delno zaprt ekosistem, zato je izmenjava energije z zunanjostjo zelo majhna 

in postane pomembna šele, ko v ekosistem teče vodotok (Cigna, 2004). Čeprav se zdi, 

da je jamski ekosistem energetsko reven, to ni vedno tako. Jame so lahko izredno 

evtrofne (npr. jame z velikimi kolonijami netopirjev, ki izločajo gvano) ali oligotrofne v 

globokih vodonosnikih (Culver in Pipan, 2009). 

V primerjavi s površinskimi habitati so podzemni habitati energetsko revnejši, ker 

fotosinteza ni možna, vendar vseeno lahko poteka kemosinteza, ki v nekaterih jama 

predstavlja glavni vir energije (Culver in Pipan, 2009). Kemoavtotrofni organizmi 

pridobivajo energijo iz anorganskih spojin, ki so v podzemni vodi ali usedlinah in jih 

pretvorijo v organski ogljik (Simon, 2012). 

 

Podnebje 

Podnebje v jami je zelo konstantno. Nanj delno vpliva zunanje sezonsko nihanje, 

predvsem v bližini vhoda, in izmenjava toplote z zunanjostjo (Cigna, 2004). V jamah je 

bolj ali manj stalna temperatura med 8 in 10 °C, tako da ni razlik med letnimi časi ter 

dnevom in nočjo. Največja temperaturna nihanja so na vhodu v jamo in vzdolž 

podzemnih rek (Bajd, 2019), katerih povprečna temperatura je odvisna od povprečne 

temperature hidrološkega bazena. V jami je tudi visoka vlažnost, saj je zrak skoraj  

100 % nasičen z vlago, razen v bližini vhoda, kjer je vlažnost nekoliko manjša 

(Cigna, 2004). 
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Nevarnosti  

Nekateri jamski sistemi z neposrednimi hidrološkimi povezavami so občasno 

podvrženi katastrofalnim dogodkom, kot so poplave, dolgotrajne suše ali ponovna 

vulkanska aktivnost v rovih, ki jih je v preteklosti izoblikovala lava. Tudi za hipogene 

dele jame obstaja cela vrsta nevarnih stanj, kot so strupene koncentracije anorganskih 

spojin (npr. težke kovine, radioaktivnost) in ekstremna vrednost pH (Lee idr., 2012). 

 

2.1.7 POMEN IN OGROŽENOST JAM 

Jame in z njimi povezan ekosistem so za nas izrednega pomena. Zanimanje 

raziskovalcev so pritegnile že nekaj stoletij nazaj, saj nam zagotavljajo veliko informacij 

o biotski raznovrstnosti, ekologiji, evoluciji, geologiji, paleontologiji, kemiji, arheologiji, 

religiji in zgodovini (Romero, 2009).  

Zelo pomembne so tudi z gospodarskega vidika. Več kot 25 % svetovnega 

prebivalstva živi na kraških območjih ali pridobiva vodo iz kraških vodonosnikov. Vsako 

leto obišče jame več kot 20 milijonov turistov po celem svetu. Ta dejavnost prinaša 

prihodek ne samo lastnikom jam, ampak tudi okoliškim skupnostnim. Na kraških 

območjih potekajo tudi druge dejavnosti gospodarskega pomena, kot so kmetijstvo, 

rudarstvo in gojenje gliv (Romero, 2009). 

Vendar ima človek lahko tudi zelo velik in negativen vpliv na jamski ekosistem. Zaradi 

turizma prihaja v jamah do spremembe zraka (temperatura, vlaga, ogljikov dioksid), 

povečevanja in ustvarjanja novih vhodov, postavljanja ograj, grajenja stopnic, 

namestitve luči, ki ustvarja pogoje za fotosintezo, zbitja tal s hojo, rudarjenja in vnosa 

tujih organizmov, predvsem gliv in bakterij. Večino opisanih vplivov je mogoče zaslediti 

v turističnih jamah zaradi prevelikega števila obiskovalcev in pomanjkanja znanja o 

varstvu narave (Romero, 2009). 

Nekateri negativni pritiski na jamski ekosistem delujejo že dlje časa in jih je težje 

izmeriti. V to skupino sodijo hidrološke spremembe, ki jih povzročajo črpanje vode, 

onesnaževanje in raba zemljišč, ki spremenijo normalen hidrološki cikel in s tem 

povečajo sedimentacijo, ki je škodljiva za vodne organizme (Elliott, 2012).  

Onesnaženja, ki se zgodijo na površju, lahko kritično vplivajo na jamski ekosistem. 

Tovrstne nesreče so izredno nevarne, saj je kemikalije težko odstraniti, ko so v 

podzemni vodi (Elliott, 2012). 

Pri podzemnih organizmih lahko hitro pride do izumrtja, saj so zelo redki, se počasi 

razmnožujejo in so občutljivi na okoljski stres. Dandanes prihaja namreč do vse večjih 

sprememb v habitatu (npr. nastanek kamnolomov), kakovosti in količini vode ter do 

neposrednih sprememb v podzemeljski favni, ki so posledica človeškega obiskovanja 

jam in vplivajo na jamske organizme. Na jame je potrebno gledati celostno, skupaj z 

vplivnimi zunanjimi ekosistemi, saj so med seboj povezani (Culver in Pipan, 2009). 
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Zaradi neprimernega človeškega ravnanja je veliko jam ogroženih, kar pomeni izgubo 

habitata ali celo izumrtje določene vrste. Veliko vrst je verjetno že izumrlo, preden so 

bile odkrite in opisane. Veliko jam je bilo miniranih, napolnjenih z odpadki, onesnaženih 

in drugače motenih že več stoletij, zato je zelo možno, da so nekatere vrste izumrle 

brez naše vednosti, saj je veliko troglobiontskih vrst endemičnih na določenem 

območju. Ravno zato so jamske vrste zavarovane (Elliott, 2012). 

Antropogen vpliv na jame še dodatno povečuje njihova sorazmerno majhna velikost, 

zaradi česar so učinki motenj zelo veliki. Problematično je tudi relativno zaprto okolje, 

kar pomeni počasnejše obnavljanje v primerjavi z ostalimi ekosistemi (Romero, 2009). 

 

2.2 KAPNIKI 

Kapniki so podolgovate tvorbe v kraških jamah, ki nastanejo s kristalizacijo raztopljenih 

rudnin (SSKJ, 2019). Pravimo jim tudi speleotemi. To je izraz, ki je leta 1952 

nadomestil zastarel izraz jamske tvorbe. Sestavljeni so iz sige oziroma iz enega ali 

mešanice mineralov (Hill in Forti, 2004). Najpogostejši minerali, ki gradijo kapnike v 

kraških jamah, so kalcit, aragonit in sadra (Zupan Hajna, 2006).  

Skoraj vse oblike kapnikov so zgrajene iz karbonatnih mineralov izjemoma pa iz 

sulfatnih mineralov. Najpomembnejša in najpogostejša jamska minerala sta kalcit in 

aragonit s formulo CaCO3, ki skupaj sestavljata približno 95 % vseh mineralov v jamah. 

Hidromagnezit (Mg5(CO3)4(OH)2 · 4H2O) in sadra (CaSO4 · 2H2O) sta prav tako 

pomembna jamska minerala. Vsak od mineralov ima različno zgradbo in drugačne 

pogoje za rast kristalov (Hill in Forti, 2004). 

Karbonatni kapniki so bili za ljudi pomembni že v preteklosti, saj so jih že pred več kot  

2000 leti uporabljali v medicini (Hill in Forti, 2004). 

 

2.2.1 NASTANEK IN VRSTE KAPNIKOV 

Kapnik je zgrajen iz sige, ki je kemična usedlina in se izloča iz prenasičene vodne 

raztopine. Deževnica se v atmosferi in pri prenikanju skozi tla obogati z ogljikovim 

dioksidom in z njim tvori šibko ogljikovo kislino. Kislina pri prenikanju skozi karbonatne 

kamnine le-te topi in pri tem nastajajo kalcijevi in hidrogenkarbonatni ioni. Intenzivnost 

raztapljanja je odvisna od podnebja, kamor spadajo geografska širina, relief, količina 

padavin, temperatura, pokritost s prstjo, količina ogljikovega dioksida v vodi in lastnosti 

karbonatne kamnine (Zupan Hajna, 2006).  

Ko kraška voda, ki je obogatena s kalcijevimi in hidrogenkarbonatnimi ioni, prodre v 

jamski prostor, se ravnotežje v njej poruši. Tako pride do spremembe temperature in 

parcialnega tlaka ogljikovega dioksida, kar na stenah jam povzroči izločanje 

kalcijevega karbonata (Zupan Hajna, 2006).  
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Kapniki rastejo zelo počasi. Veljalo naj bi, da v povprečju zrastejo en milimeter v 

desetih letih, vendar je to precej nenatančna ocena, saj ponekod rastejo hitreje ali 

počasneje, ker se siga izloča različno hitro. Nekaj milimetrov lahko zraste že v nekaj 

letih ali v tisoč letih; vse je odvisno od pogojev, kot so jakost kapljanja, sestava vode 

in stalnost curka, iz katerega se izloča siga (Postojnska jama, 2019).  

Oblika kapnika je odvisna od načina dotoka vode, mineralna sestava in barva pa od 

prisotnosti različnih ionov v raztopini, ki so odvisni od sestave izvorne kamnine, ki jo 

voda raztaplja (Zupan Hajna, 2006).  

Posplošen postopek nastajanja kapnikov lahko opišemo z enačbo kemijske reakcije:  

Ca(HCO3)2(aq)  CaCO3(s) + CO2(g) + H2O(l) 

Kapniki nastajajo na različne načine glede na stanje vode. Ločimo (poglavje povzeto 

po White, 2012): 

- kapnike, ki so nastali s pomočjo toka vode 

V jami lahko po dnu teče potok ali voda po jamskih stenah. Voda iz sten vsebuje večje 

koncentracije raztopljenih karbonatov, saj teče skozi nenasičeno oziroma vadozno 

cono in je pod visokim tlakom ogljikovega dioksida, zato je primerna za nastanek 

kapnikov. V nasprotju s tem so jamski potoki, ki so običajno premalo nasičeni s 

karbonati, zato je nastajanje kapnikov v strugah zelo redko.  

Značilni so majhni, večplastni, običajno nekaj milimetrov do nekaj centimetrov veliki 

kapniki, kroglaste oblike, ki rastejo iz jamskih sten ali drugih kapnikov. Nekateri so v 

celoti sestavljeni iz kalcita in se tvorijo na grobih jamskih stenah s pomočjo tekoče vode 

ali pa nastajajo na površini stalaktitov; 

- kapnike, ki so nastali s pomočjo kapljanja vode  

Kalcit oziroma siga se odlaga kot tanek obroč na površini, ki ga kapljica suspendira. 

Sčasoma kapljica pade, za seboj pusti obroč kalcita in ponovno nastane nova kapljica. 

Ta postopek se neprestano ponavlja in tako nastaja cevčica, ki je sestavljena iz tankih, 

prosojnih, cevastih plasti kristalov kalcita, ki obdajajo osrednji kanal (Woodhead in 

Frisia, 2012). Stalaktiti začnejo rasti v obliki dolge tanke cevke, ki je v sredini votla. 

Čez nekaj časa začne raztopina oblivati tudi zunanjo steno cevke, na kateri se izločajo 

tanke plasti kalcita, zato je njihova zgradba koncentrična. Pri tem se stalaktit začne 

debeliti (Zupan Hajna, 2006). 

Poleg tega je za stalaktite še značilno, da rastejo iz stropa navzdol in so najrazličnejših 

velikosti ter debelin, kar je odvisno od moči vodnega curka, njegove nasičenosti in 

stalnosti (Zupan Hajna, 2006).  

Ko padajo kapljice s stropa ali s stalaktitnih konic so še vedno nasičene s karbonati. 

Ko pade kapljica na tla, se začne tvoriti stalagmit. Stalagmiti rastejo v plasteh, pod 
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enim samim kapalnim mestom z enakomerno hitrostjo kapljanja in nimajo osrednjega 

kanala. 

Za njih je značilno, da so najrazličnejših oblik. Kadar je višina curka manjša, se plasti 

sige odlagajo ena vrh druge v stožčasti obliki; če pa voda kaplja z velike višine, se 

kapljica razprši in dobimo stalagmite s popolnoma ravnim vrhom krožnikaste oblike. 

(Zupan Hajna, 2006).  

Najverjetneje so taki kapniki začeli nastajati pred več kot milijardo leti, saj je večina 

kapnikov, ki so bili temeljito preučeni, izviralo iz kvartarja (Woodhead in Frisia, 2012). 

S pomočjo kapljajoče vode nastajajo še jamski stebri, ščiti in draperije;  

- kapnike, ki so nastali s prodiranjem vode zaradi prepustnosti kamnin 

Karbonatne in mavčne kamnine, v katerih so se jame izoblikovale, imajo običajno zelo 

nizko prepustnost, tako da se večina vode pretaka skozi razpoke in odprtine. Voda 

prodre skozi pore, razpoke in odprtine v skalah, kjer se obogati z mineralnimi snovmi, 

ki so ključnega pomena za nastanek kapnika. Večina kapnikov, ki se tvori na takšen 

način, nastane z odlaganjem aragonita;  

- kapnike, ki so nastali v stoječi vodi 

Kapniki, ki nastanejo v stoječih vodah, so lahko popolnoma potopljeni, gladki in imajo 

zaobljeno površino; na njihovo rast vpliva občasna prisotnost tekoče vode.  

Jamski biseri niso pritrjeni in nastajajo v bazenih zaradi kapljanja vode z višine. 

Oblikujejo se v koncentričnih plasteh okoli jedra, ki je lahko peščeno zrno ali celo 

netopirjeva kost. Kapljanje vode je bistvenega pomena, saj povzroči manjše mešanje 

vode; tako se biseri ne pritrdijo na podlago in se razvijajo v kroglasto obliko.  

Stoječa voda v jamskih bazenih lahko postane prenasičena, zato se kristali kalcita 

oborijo, združijo in skupaj tvorijo plavajoče skorje ali rafte. To so tanke kalcitne skorje, 

ki rastejo iz ujete vode v lužah in ponvicah. Skorje se na gladini izločajo zaradi 

spremembe parcialnega tlaka ogljikovega dioksida. Večje skorje potonejo, ker 

postanejo pretežke, še posebej zato, ker na njihovi spodnji strani rastejo kristali, ki jih 

še dodatno obtežijo (Zupan Hajna, 2006).  

 

2.2.2 BARVE KAPNIKOV 

Kemično čista kalcijev karbonat in kalcijev sulfat sta brezbarvna, medtem ko je večina 

kapnikov iz kalcita obarvanih z različnimi odtenki oranžne in rjave barve. Čeprav 

nekatere kapnike pigmentira železov oksid, nastane večina barv iz huminskih snovi. 

Te zapletene molekule huminske kisline ustrezajo le strukturi kalcita; aragonitni in 

mavčni kapniki so brezbarvni (White, 2012). 
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2.2.3 SKRB ZA KAPNIKE 

Ker so kapniki redki in se lahko hitro poškodujejo, si je potrebno prizadevati za njihovo 

ohranitev v jamskem okolju. Veliko kapnikov v turističnih jamah je sajastih zaradi 

uporabe bakel, sveč, trsk in slame, ki se jih uporablja za razsvetljevanje. Zaznati je tudi 

veliko nesorazmerje med stalaktiti in stalagmiti, ki je posledica odstranjevanja kapnikov 

pri urejanju poti za turiste; pogosto se je tudi dogajalo, da so obiskovalci jam odnašali 

kapnike za spomin (Gams, 2003). 

Prizadevanje za ohranitev divjih in turističnih jam vključuje: omejen dostop do 

mineralno občutljivih jam, spremljanje jamskega okolja glede na temperaturo, vlažnost, 

ogljikov dioksid in raven osvetlitve, kontrolo nad zlomljenimi kapniki in omejeno 

zbiranje kapnikov in jamskih mineralov tudi za znanstveno vzorčenje. Jamski minerali 

in kapniki spadajo v jame, zato naj tudi ostanejo v jamah (Hill in Forti, 2004). 

 

2.3 BIODIVERZITETA IN ŽIVLJENJE V JAMI 

Vrsto let so jame veljale za zelo reven ekosistem z vidika biotske raznovrstnosti, zaradi 

pomanjkanja primarnih proizvajalcev, omejenega prostora in ekstremnih okoljskih 

razmer. Vendar pa se jamski ekosistemi v resnici ponašajo z velikim številom jamskih 

organizmov in njihovo pomembno funkcijo. Do leta 2009 je bilo odkritih in opisanih že 

več kot 10.000 vrst, veliko jih je še neodkritih, zlasti v globljih predelih (Romero, 2009).  

V jamah živijo vrste, ki so izolirane v temi in so razvile značilne morfološke adaptacije, 

vključno z izgubo vida in pigmenta. Če bi želeli definirati jamo z vidika organizma, bi ta 

morala imeti vodo, biti dovolj velika, da bi bilo v njej območje popolne teme in bi morala 

obstajati dovolj dolgo, da bi se lahko v njej razvili, preselili ali nanjo prilagodili različni 

organizmi. Da se vrste organizmov prilagodijo na jamsko okolje, potrebuje med 

100.000 in 1.000.000 let. Torej je definicija jame iz biološkega vidika votlina, v kateri je 

stalna tema, s prisotnostjo vode in organizmi, ki so prilagojeni na jamski ekosistem 

(White in Culver, 2012).  

V jami najdemo različne skupine organizmov, od virusov, bakterij, gliv, alg, protistov, 

rastlin do predstavnikov večine skupin iz kraljestva živali. Ti organizmi živijo v številnih 

podzemnih habitatih – skale, izviri, jamske stene – ali so celo razpršeni po zraku 

(Boutin, 2004). Odvisno od okoljskih pogojev so jamski organizmi lahko gibljivi, pritrjeni 

na podlago ali v medvrstnem razmerju z drugimi vrstami – simbiozi in parazitizmu 

(Lee idr., 2012).  

Odvisno od lokacije in razmer v jami lahko stalni prebivalci v jamo pridejo nenamerno 

z vetrom, podzemno vodo, deževnico, zrakom, usedlino, sporami ali jih prinesejo druge 

živali. Nekateri organizmi nehote zaidejo v jame, zato so prisiljeni prilagoditi se na 

jamske razmere. Za nekatere vrste je to usodno, druge pa se sčasoma adaptirajo na 

novo okolje, npr. organizmi so se prilagodili z raznimi morfološkimi adaptacijami, kot 
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so izguba pigmenta, oči, kril, zmanjšana velikost, razvoj občutljivejših čutnih organov, 

podaljšanje okončin, dolgoživost in počasnejša presnova (Lee idr., 2012). Glavna 

dejavnika za začetek nove populacije sta sposobnost preživetja in razmnoževanja pod 

zemljo; le tako se lahko veča število osebkov določene vrste (Hoch in Howarth, 2012). 

 

2.3.1 MIKROORGANIZMI 

Mikrobiologi v jamah preučujejo viruse, bakterije, praživali, glive in alge. Te v jamo 

vstopijo s tokom podzemnih voda, gravitacijo, zračnimi tokovi, skozi razpoke, porozne 

kamnine oziroma jih prinesejo ljudje ali živali. Kot vsi organizmi tudi mikroorganizmi 

potrebujejo vodo, vir energije in hranila (Northup in Lavoie, 2004). 

Mikroorganizmi imajo v jamah pomembno vlogo, saj skrbijo za kroženje snovi, 

proizvajajo snovi, ki so pomembne za višje organizme, na primer vitamine, in 

sodelujejo pri tvorbi kapnikov. Še posebej so pomembni v jamskih okoljih z omejeno 

količino hrane, saj so primarni proizvajalci in lahko pretvarjajo anorganski material v 

organski ter tako predstavljajo prvi člen v prehranjevalni verigi (Northup in  

Lavoie, 2004). 

Nekateri mikroorganizmi so lahko tudi škodljivi, saj povzročajo razne bolezni in 

raztapljajo kamnine ter s tem uničujejo jamske poslikave. Ljudje s svojimi dejavnostmi 

vplivamo na mikroorganizme. Najpogostejši vplivi so dvig temperature v jami, ki 

poveča rast mikroorganizmov, kmetijstvo in vnos človeških fekalij. Zaradi velike 

količine fekalij prihaja v jamo veliko organskih snovi, ki zavrejo rast prvotnih 

mikroorganizmov, ki so prilagojeni na pogoje z nizko količino hrane (Northup in 

Lavoie, 2004).  

 

2.3.2 SLUZI  

Sluzi so najmanj preučeni organizmi v jamah. So evkarionti, ki so po lastnostih podobni 

glivam in praživalim, proizvajajo spore, se prehranjujejo z bakterijami in se lahko hitro 

premikajo po površini. Najpogosteje jih najdemo v tleh, bogatih z bakterijami (Northup 

in Lavoie, 2004). 

 

2.3.3 GLIVE 

V jamah poznamo približno 100 vrst gliv. Glive so heterotrofni organizmi, zato zanje 

pomanjkanje svetlobe ni omejujoč dejavnik. Nekatere glive so paraziti; veliko jamskih 

gliv je saprobnih, kar pomeni, da se prehranjuje z ostanki mrtvih organizmov ali drugimi 

organskimi viri, kot sta gvano in rastlinske naplavine, ki jih prinaša voda s površja 

(Romero, 2009). 
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Edini omejujoči dejavniki v jamah so pomanjkanje organskega materiala, na katerem 

bi lahko rastle, pomanjkanje vlage in malo zraka, ki je pomemben za razprševanje spor 

(Romero, 2009). Pogosto jih najdemo na raznih organskih snoveh (les, trupla, gvano) 

kot velike micelijske preproge ali izrastke svetlih barv (Northup in Lavoie, 2004). 

 

2.3.4 LIŠAJI 

Včasih lahko na vhodnem območju jame, ki prejema nekaj svetlobe, najdemo več vrst 

lišajev (Romero, 2009). 

 

2.3.5 RASTLINE 

Na območjih, kjer v jamo prodre nekaj svetlobe, lahko najdemo tudi rastline, večinoma 

mahove in praproti; v nekaterih jamah so opazne tudi korenine dreves. Rastline kažejo 

razne prilagoditve na nizko intenzivnost svetlobe, kot so povečanje površine in 

zmanjšanje debeline lista, podolgovata stebla in manjša razvejanost. Nekateri jamski 

mahovi imajo specializirane celice, ki delujejo kot leča za fokusiranje svetlobe na 

kloroplastih (Romero, 2009). 

Velike količine rastlinske biomase se redno odlaga v jamo s pomočjo vode, ki v mnogih 

primerih zagotavlja ogljikove vire za heterotrofne organizme (Romero, 2009). 

 

Alge 

Alge so večinoma fotosintezni organizmi, ki so na vhodih jam; lahko jih najdemo zelo 

globoko ali celo v freatični coni. Nekatere alge v jamah kažejo izjemno sposobnost 

preživetja v ekstremnih pogojih, saj so do 25 metrov globoko ali v zelo alkalnih 

razmerah, kjer je pH več kot 9 (Romero, 2009). Pogosto se pojavljajo tudi zelene in 

kremenaste alge v turističnih jamah na območjih javne razsvetljave (Northup in 

Lavoie, 2004).  

Do leta 2009 je bilo opisanih 21 vrst alg, ki rastejo v jamah. Te alge lahko v takih 

pogojih preživijo do nekaj dni in tako prispevajo k biomasi hipogenih vod. Gre za 

prehod iz avtotrofnega življenja na heterotrofno, saj lahko absorbirajo organske spojine 

iz okolja, jih presnavljajo in si s tem zagotovijo energijo (Romero, 2009). 

Alge imajo pomembno vlogo v jamskem okolju, saj vplivajo na erozijo kamnin in 

procese nastanka kapnikov. Prav tako so del prehranjevalne verige (Romero, 2009). 
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2.3.6 ŽIVALI 

2.3.6.1 PREHOD ŽIVALI V PODZEMLJE 

Skozi dolgo geološko zgodovino se je ozračje zaradi intenzivnih klimatskih sprememb 

spreminjalo, zato so se številne živali s površja umaknile v podzemlje. Tudi v sušnih 

obdobjih so se živali iz prsti umaknile v podzemlje, ker so se tla izsuševala in je 

površinska voda odtekala v podzemlje. V podzemlje so se umaknile tudi evolucijsko 

starejše živalske vrste, ki so jih izpodrivale uspešnejše sorodne vrste. Tako so se na 

primer v podzemne vode verjetno umaknile številne vrste slepih postranic, ki danes 

živijo tudi v jamah (Bajd, 2019). 

Nekatere jamske živali danes nimajo bližnjih sorodnikov med površinskimi vrstami. 

Tako so se, ker so se umaknile pred neugodnimi spremembami s površine, danes 

ohranile kot relikti površinskih živali, ki so živele v daljni preteklosti, zato jim pravimo 

tudi živi fosili (Bajd, 2019). 

 

2.3.6.2 ŽIVALSKE VRSTE V SLOVENSKEM PODZEMLJU 

V slovenskih jamah je znanih okoli 450 vrst jamskih živali, vendar to ni končno število, 

saj speleologi odkrivajo še nove vrste. Čeprav za podzemni svet velja, da je biotska 

raznovrstnost zelo majna v primerjavi z drugimi habitati, je število endemitov zelo 

veliko. V jamah najdemo večinoma nevretenčarje; edini vretenčar, ki je pravi prebivalec 

jam, je človeška ribica (Bajd, 2019).  

V poglavju so predstavljene nekatere živalske vrste posameznih skupih, ki so stalni 

prebivalci ali le začasni obiskovalci slovenskih jam (poglavje je povzeto po Bajd, 2019; 

Polak, 2017 in Sket, Gogala, Kuštor, 2003): 

 

Spužve 

- Sladkovodna spužva (Eunapius subterraneus) 

 

Nečlenarji 

Ploskavci 

- Jamski vrtinčar (Dendrocoelum spelaeum) 

Ožigalkarji 

- Jamski trdoživ (Velkovrhia enigmatica) 

Mehkužci 

- Postojnski jamničar (Zospeum spelaeum) 
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- Vodni jamničar (Zospeum exiguum) 

- Jamski plošček (Spelaeodiscus hauffeni) 

- Kuščerjeva kongerija (Congeria kusceri) 

 

Mnogočlenarji 

Kolobarniki  

o Mnogoščetinci: 

- Jamski cevkar ali marifugija (Marifugia cavatica) 

- Luskavec (Spirosperma velutinus) 

o Sedlaši (maloščetinci in pijavke): 

- Ptujski lasar (Trichodrilus ptujensis) 

- Opalni črv (Delaya bureschi)  

- Kraška pijavka (Dina krasensis) 

- Maloščetinec (Paellodrilus sp.) 

Členonožci 

o Pajkovci: 

- Navadni čeljustar (Meta menardi) 

- Scopolijev čeljustar (Metellina merianae) 

- Podzemeljski šesterookec (Stalita taenaria) 

- Jamski šesterookec (Parastalita stygia) 

- Enobarvni ščitar (Holoscotolemon unicolor) 

- Jamski veleškarnik (Ischyropsalis muellneri) 

- Postojnski paščipalec (Neobisium spelaeum) 

- Jamski paščipalec (Chthonius cavernarum) 

o Raki: 

- Jamski diaptom (Troglodiaptomus sketi) 

- Jamski samook (Speocyclops infernus) 

- Slovenska nitokrela (Nitocrella slovenica) 

- Jamska kozica (Troglocaris anophthalmus) 

- Finkova (dinarska) limnosbena (Limnosbaena finki) 

- Jamski vodni osliček (Asellus aquaticus cavernicolus) 

- Kraški osliček (Proasellus istrianus) 

- Veliki jamski prašiček ali jamska mokrica (Titanethes albus) 

- Rožnati prašiček (Androniscus roseus) 

- Jamska veslavka (Sphaeromides virei) 

- Veletrni jamski ježek (Monolistra spinosissima) 

- Kapniška slepa postranica (Niphargus stygius) 

- Navadna bibica (Synurella ambulans) 

o Stonoge:  

- Jamska ploska kačica (Brachydesmus subterraneus) 
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o Žuželke:  

- Jamska kobilica (Troglophilus cavicola) 

- Jamski krešič (Typhlotrechus bilimeki) 

- Scopolijev brezokec (Anophthalmus scopoli) 

- Drobrovratnik (Leptodirus hochenwartii) 

- Jamski kratkokrilček (Atheta spelaea) 

- Zimski košeninar (Trichocera hiemalis) 

- Brezkrila grbavka (Phora apatina) 

- Jamski pedic (Triphosa dubitata) 

- Zobati vrbovček (Scoliopteryx libatrix) 

 

Strunarji  

Vretenčarji 

o Dvoživke:  

- Bela človeška ribica (Proteus anguinus anguinus) 

- Črna človeška ribica (Proteus anguinus parklej) 

- Sekulja (Rana temporaria) 

o Sesalci: 

- Veliki podkovnjak (Rhinolophus ferrumequinum) 

- Mali podkovnjak (Rhinolophus hipposideros) 

- Dolgokrili netopir (Miniopterus schreibersi)  

- Snežna voluharica (Chinomys nivalis) 

- Polh (Glis glis) 

 

Mnoge vrste prehajajo med površjem in podzemljem. Tudi v podzemnem svetu lahko 

pride do občasne izpostavljenosti svetlobi v primeru podrtja stropa jame. Ob dolgotrajni 

prisotnosti svetlobe se začnejo pojavljati pigmentirani osebki, ki vidijo in jih lahko 

najdemo tudi zunaj jam (Romero, 2009). 

 

2.4 PRILAGODITVE ORGANIZMOV NA JAMSKI EKOSISTEM  

Izguba oči, pigmenta in drugih struktur pri jamskih organizmih je pritegnila pozornost 

biologov že pred stoletji, ko so začeli odkrivati in raziskovati prilagoditve organizmov 

na jamsko okolje. Povezava s prilagajanjem ni bila takoj očitna, saj pogosto niso 

upoštevali naravne selekcije, temveč Lamarckovo teorijo in ontogenetsko razlago 

evolucije (Culver in Pipan, 2009).  

Jamske živali so močno specializirane, saj so se morale skozi evolucijo prilagoditi 

skrajnim razmeram; prilagajanje lahko traja več milijonov let (Culver in Pipan, 2009). 

V nasprotju s površinskimi vrstami v jamskem okolju ne morejo nikamor migrirati, zato 
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lahko že razmeroma majhne spremembe življenjskih razmer povzročijo propad vrste 

(Bajd, 2019). 

 

2.4.1 SPLOŠNE PRILAGODITVE IN SKUPINE JAMSKIH ORGANIZMOV 

Podzemne živali lahko delimo na vrste, ki živijo na kopnem in v vodnem okolju. Lahko 

pa jih delimo glede na stopnjo prilagojenosti na podlagi njihove morfologije in vedenja. 

V to delitev uvrščamo troglobionte, troglofile in trogloksene (Polak, 2017). 

 

Troglobionti 

Troglobionti so vrste, ki živijo izključno v jamah ali podzemnih votlinah, zato so pravi 

jamski organizmi, ki zunaj jam ne bi preživeli. So zemljepisno ozko razširjeni, nekateri 

celo endemiti majhnih kraških območij (Polak, 2017). Troglobionti imajo troglomorfne 

značilnosti, ki so regresivne ali progresivne in so vidne pri morfoloških, ekoloških in 

vedenjskih lastnostih (Boutin, 2004). Troglomorfne lastnosti so se prvotno nanašale le 

na morfološke značilnosti, vendar se je kasneje izkazalo, da veljajo tudi za ostale 

značilnosti. Troglomorfne lastnosti niso univerzalne za vse jamske organizme. Da se 

določene značilnosti izrazijo, je potreben pritisk iz okolja in genetske ter fiziološke ali 

vedenjske sposobnosti organizma, da se odzove na določen pritisk 

(Christiansen, 2004).  

Med troglomorfne značilnosti spadajo zmanjšanje ali izguba vida, odsotnost 

zaščitnega kožnega pigmenta, tanjša kutikula, dolgi izrastki (npr. antene pri 

členonožcih), podaljšane okončine, sploščena glava pri vretenčarjih, nizek 

metabolizem in nagnjenost k izgubi cirkadianih in sezonskih ritmov (Boutin, 2004). 

Troglobionti z izrazitimi troglomorfnimi lastnostmi veljajo za paleotroglobionte, saj so 

njihovi predniki kolonizirali podzemlje že pred milijon do sto milijonov leti. Skupina 

prednikov je izginila s površja, zato so paleotroglobionti edini predstavniki skupin in jih 

pogosto imenujemo tudi živi fosili ali relikti (Boutin, 2004). 

 

Troglofili 

Troglofili so vrste, ki živijo v podzemlju, vendar se pojavljajo tudi v površinskih habitatih, 

ki imajo vsaj malo podobnosti z jamskim okoljem. Izražene imajo le nekatere 

troglomorfne lastnosti, ki so manj izrazite kot pri troglobiontih (Boutin, 2004). 

 

Troglokseni 

Troglokseni se le včasih pojavljajo v jamah; so površinske živali, ki običajno živijo in se 

prehranjujejo na površju. Ločimo lahko navadne trogloksene, kamor uvrščamo 
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netopirje, ki običajno prebivajo v jami, vendar se prehranjujejo zunaj nje, in naključne 

oziroma občasne trogloksene, ki začasno počivajo v jamah – kače, ptice, glodavci in 

številni kopenski nevretenčarji (Boutin, 2004). 

 

2.4.2 PRILAGODITVE NA POMANJKANJE HRANE 

Nekateri predeli jame so zelo revni z organskimi snovmi. Glavni vir hrane predstavlja 

ponikla deževnica s površja, ki v podzemlje prinaša raztopljen organski drobir. Med 

pronicanjem skozi debele plasti kamnine se ta vnos hrane močno zmanjša. Na tak vir 

hrane so prilagojeni le najbolj skromni in specializirani jamski organizmi, ki so sposobni 

filtriranja ponikle vode in hranjenja z organskim filmom na kapnikih (Polak, 2017). 

Pomemben vektor hrane so troglofilni organizmi, ki aktivno, redno ali občasno zahajajo 

v jamsko okolje. Tu iztrebljajo ali poginejo, zato so njihova trupla izdaten vir hrane za 

troglobiontske organizme (Polak, 2017). Poleg tega se jamske živali hranijo z drobirjem 

odmrlih živali, ki ga prinaša voda v podzemlje ali pa so plenilci in si sami lovijo hrano 

(Bajd, 2019). Pomembni so tudi netopirji, saj so njihovi izločki iz hranljivega 

organskega materiala, zato se v njem naseljujejo številni troglofilni in troglobiontski 

nevretenčarji, ki jim pravimo tudi gvanobionti (Hüppop, 2012).  

Reka ob poplavah v vhodne in globje dele jam vnaša velike količine organskega 

materiala. Hranljivih snovi, kot so mulj, prst, veje in drevesno listje, je toliko, da 

specializirani troglobiontski organizmi ne uspejo preživeti zaradi prevelike količine 

hrane in lokalno izumrejo (Polak, 2017). 

V jamskem svetu uspevajo glive in bakterije, ki ne potrebujejo svetlobe, zato so 

pomemben vir hrane za jamske živali (Bajd, 2019). Prisotne so znotraj jam, v tleh, 

glinastem blatu, zraku, kapljicah vode, podzemnih rekah in jezerih, na skalah, kapnikih 

in pri razpadu odmrlih živali. Bakterije in glive lahko proizvedejo energijo iz 

anorganskega substrata. Železove bakterije, ki so pogoste v jamah, pridobijo energijo 

iz substrata, bogatega z železovimi oksidi; nitrifikacijske bakterije sprejemajo dušik iz 

ozračja, žveplove bakterije pa žveplo iz termalnih vod (Camassa, 2004). Ravno 

kemoavtotrofne bakterije, ki so primarni proizvajalci, omogočajo organske snovi v 

nekaterih jamah, kjer ni infiltirane vode s površja in ni naravnih vhodov (Hüppop, 2012). 

Prehranske verige v jamah so zelo enostavne, saj tvorijo zelo malo povezav; v 

določenih primerih so lahko le iz dveh členov, zato so določeni mikroorganizmi 

bistvenega pomena za preživetje (Camassa, 2004).  

Kot odgovor na pomanjkanje hrane so organizmi razvili številne vedenjske, morfološke 

in fiziološke prilagoditve, kar jim omogoča manjšo porabo energije. Najbolj očitne 

morfološke spremembe so daljše okončine, antene, razvoj plavuti in povečana ali 

sploščena glava. Ti deli telesa imajo čutne organe, zato je njihova povečana površina 

povezana z njihovim številom. Do teh prilagoditev lahko pride le v ekološko stabilnem 

okolju (Hüppop, 2012). 
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Mnoge jamske živali imajo razvite kemoreceptorje, ki jim omogočajo, da hitreje in na 

daljše razdalje zaznajo prisotnost hrane in pri tem porabijo manj energije kot živali na 

površju. Veliko jamskih organizmov se nenehno seli, saj išče okolje bogatejše s hrano. 

Ker se jih dosti hrani z iztrebki, pogosto izbirajo prav takšna okolja (Romero, 2004).  

Prilagoditve, ki organizmom omogočajo preživetje, so izboljšana sposobnost iskanja 

hrane, stradanje in manjša poraba energije, ki vpliva na upočasnjeno presnovo in 

zmanjšano aktivnost (Hüppop, 2012). Nekateri nevretenčarji lahko preživijo skoraj eno 

leto brez hrane; višje živali, kot so dvoživke in ribe, pa celo nekaj let (Parzefall, 2012). 

Na stopnjo prilagojenosti vplivata kakovost in količina hrane ter obdobje pomanjkanja 

hrane. Ločimo jame s splošnim pomanjkanjem hrane in jame z občasno preskrbo 

hrane. Splošno pomanjkanje hrane velja za večino jam, kjer je nizek a stalen vnos 

hrane. Jame z občasno preskrbo hrane pa so jame, ki so v deževnem obdobju 

poplavljene. Sezonsko poplavljanje jam predstavlja zelo velike spremembe glede 

vnosa hrane, kakovosti vode, vsebnosti kisika, temperature in števila plenilcev. Med 

vlažno sezono je oskrba s hrano zelo velika, a po izčrpanju teh rezerv pride do 

ponovnega pomanjkanja. Lahko se tudi zgodi, da hrana količinsko ni omejena, ampak 

je lokalno koncentrirana na določenem območju in jo je težko najti ter izkoristiti  

(Hüppop, 2012). 

 

2.4.3 PRILAGODITVE NA TEMO 

Nikjer na svetu ne najdemo temnejšega prostora, kot je jama. Stopnja teme je 

primerljiva z globinami oceanov, vendar se v slednjih pogosto pojavljajo organizmi z 

bioluminiscenco. Izjema so le nekatere jame v Avstraliji in na Novi Zelandiji zaradi ličink 

mušic, ki proizvajajo svetlobo. Čeprav si težko predstavljamo življenje brez svetlobe, 

obstaja življenje tudi v popolni temi. Živali, ki živijo v takem okolju, se morajo nanj 

prilagoditi, saj vsi jamski organizmi izvirajo iz površinskih habitatov, ki so se po nesreči 

ali zaradi slabih pogojev na površju znašli v podzemlju (Aden, 2005).  

S prilagoditvijo na temo so zelo povezane oči. Embriološko se oči rib in dvoživk 

razvijejo normalno; šele čez čas se zmanjšajo, zakrnijo ali izginejo, saj je vzdrževanje 

in delovanje očesa z vsemi živčnimi povezavami energijsko zelo zahtevno. Ocenjeno 

je bilo, da oko potrebuje približno 10.000 do 1.000.000 generacij, da se »prilagodi« 

temnemu okolju (Rochow, 2004).  

 

2.4.4 VEDENJSKE PRILAGODITVE 

Od vseh fenotipskih lastnosti ima vedenje najpomembnejšo vlogo pri določanju 

sposobnosti skupine organizmov, da preživi kolonizacijo v podzemno okolje. 
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Spremembe v vedenju kot odziv na spremembe v okolju so ključnega pomena za 

prilagajanje na jamski način življenja (Romero, 2004).  

Nekatere živali, ki kolonizirajo podzemno okolje, razvijejo povsem novo vedenje, kot 

so odmev pri netopirju, bioluminiscenca pri ličinkah mušic ali prezimovanje  

(Romero, 2004).  

Do prilagoditev prihaja pri razmnoževalnem vedenju. Pri podzemnih vrstah je bila 

opažena zmanjšana agresivnost, kar je posledica pomanjkanja vizualnih informacij 

(Romero, 2004). Številni jamski organizmi privabljajo pripadnike iste vrste s pomočjo 

kemičnega signala, vendar jim ta snov vedno ne da informacije o spolu ali 

reproduktivnem stanju organizma (Parzefall, 2012). 

Nekateri organizmi, predvsem ribe, pa so svoje vedenje prilagodile tako, da ostalim 

pripadnikom iste vrste sporočajo nevarnost s pomočjo alarmne snovi, ki jo imajo v koži. 

Ko pride do poškodbe oziroma ugriza, se ta snov sprosti, tako ostali organizmi iste 

vrste dobijo informacijo in tako lahko pobegnejo ali poiščejo varen prostor pred 

plenilcem (Romero, 2004).  

 

2.4.5 MORFOLOŠKE PRILAGODITVE 

Morfološka prilagoditev je vsaka evolucijska sprememba morfologije, ki organizmu 

omogoča večjo možnost preživetja ali konkurenčnost v jamskem okolju 

(Christiansen, 2004). Lahko so regresivne ali progresivne. Regresivne prilagoditve 

vključujejo zmanjšanje ali izgubo določenih delov, medtem ko progresivne vključujejo 

širitve, spreminjanje ali razvoj dodatnih delov, ki jih površinski organizmi nimajo 

(Christiansen, 2012).  

Progresivne morfološke prilagoditve so lahko večja velikost telesa pri odraslih osebkih, 

povečan osrednji del oprsja – mezotoraks in s tem povezane mišične spremembe, ki 

vplivajo na večjo skakalno sposobnost, podaljšane noge za lažji beg pred plenilcem, 

podaljšane antene z večjim številom čutnih organov in večje število mehanoreceptorjev 

in kemoreceptorjev (Christiansen, 2004).  

Pri regresivnih spremembah prihaja do izgube kril, tanjše kutikule in zoženja prvega 

dela oprsja – protoraksa (Christiansen, 2004). Pogosto pride tudi do izgube oči in 

vidnih centrov v možganih, izgube ali zmanjšanja pigmentiranosti, pinealnih organov, 

velikosti telesa in lusk pri ribah (Romero, 2009).  

 

2.4.6 FIZIOLOŠKE PRILAGODITVE 

V jamskih ekosistemih so glavni dejavniki, ki vplivajo na fiziološke prilagoditve 

organizmov, tema, pomanjkanje hrane in hipoksično stanje. Ti dejavniki imajo visoko 
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selektivno vrednost in vplivajo na zmanjšanje velikosti oči ter na hitrost presnove v 

primerjavi s površinskimi organizmi (Hervant in Mathie, 2009).  

Med fiziološke prilagoditve spada tudi izguba cirkadianih in sezonskih ritmov, 

zmanjšanje plodnosti in volumna jajčec, daljša življenjska doba in boljše shranjevanje 

lipidov v telesu (Romero, 2009).  

 

2.5 ČLOVEŠKA RIBICA 

2.5.1 REPATI KRKONI  

Repati krkoni so raznolika skupina vretenčarjev, natančneje dvoživk, ki na različne 

načine izkorišča hladne habitate. Povezani so s krasom; razlikujejo se po tem, koliko 

časa preživijo v podzemlju. Zelo malo repatih krkonov prebiva v jami, saj so omejeni s 

hidrološkimi in geološkimi ovirami. Ravno zaradi teh ovir in različne geografske  

lege – najpogosteje jih najdemo v Severni Ameriki (Plethodontidae) in Evropi 

(Proteidae) – prihaja do velikih razlik med njimi (Gorički, Niemiller in Fenolio, 2012). 

So edini tetrapodi, ki imajo možnost preživetja v podzemnem habitatu. So v jamah, 

kjer ni rib, in so tako najvišji plenici podzemne vode. Pogosto imajo zmanjšane oči, 

pigmentacijo in število vretenc. Glava je nekoliko spremenjene oblike s povečanim 

zobovjem, saj se prehranjujejo z različnimi manjšimi nevretenčarji in lahko tudi z osebki 

svoje vrste, muljem in netopirjevim gvanom (Gorički, Niemiller in Fenolio, 2012).  

Za orientacijo, hranjenje in parjenje se zanašajo na mehanoreceptorje in 

kemoreceptorje. Običajno imajo počasnejši razvoj, nižji metabolizem, učinkovito 

skladiščenje energije, daljšo življenjsko dobo in so neotenični (Gorički, Niemiller in 

Fenolio, 2012). 

O njihovem izvoru lahko le ugibamo. Predniki nekaterih troglobintskih vrst so 

kolonizirali jame že v miocenu. Bolj verjetno je, da se je podzemna kolonizacija repatih 

krkonov zgodila veliko kasneje, v pleistocenu. Fosili so redki; najstarejša najdba izvira 

iz pleistocena (Gorički, Niemiller in Fenolio, 2012). 

Zaradi urbanizacije, kmetijstva, spremembe pokrajine nad jamskim sistemom in 

krčenja gozdov je njihov habitat vedno bolj ogrožen, kakovost vode pa slabša. Zaradi 

njihovega položaja v prehranskem spletu in nagnjenosti h kopičenju rezerv energije v 

telesu, so še občutljivejši na strupene kemikalije, ki so v onesnaženi vodi 

(Gorički, Niemiller in Fenolio, 2012).  
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2.5.2 BELA ČLOVEŠKA RIBICA (Proteus anguinus anguinus) 

2.5.2.1 ZGODOVINA  

Grošelj (1933) pravi: »Ni ga med prirodnimi čudesi naše ožje domovine, ki bi bilo njeno 

ime večkrat poneslo širom sveta, kakor slepi prebivalec kraških podzemskih jam, 

človeška ribica« (str. 1). 

Najstarejši dokaz, kdaj so ljudje že poznali človeško ribico, je relief na beneškem 

kamnitem vodnjaku iz 10. stoletja, ki so ga postavili pred cerkvijo svetega Nikole v 

beneškem Lidu. Upodobljene človeške ribice na vodnjaku lahko razložimo tako, da je 

na krasu malo površinskih voda in bi lahko bila človeška ribica kazalnik pitne vode, ki 

je na krasu vedno primanjkuje (Aljančič G., 2019). 

Človeška ribica, ki jo imenujemo tudi proteus ali močeril je bila prvič omenjena v 

velikem delu Slava vojvodine Kranjske leta 1689 (Sket, 1994), kjer je Janez Vajkard 

Valvasor pripovedoval o presihajočem vrelcu v dolini Bele med Vrhniko in Logatcem. 

Domačini so mu z navdušenjem pripovedovali o zmaju, ki sedi v podzemeljski duplini 

in ko priteče prevelika količina vode, jo zmaj bruhne skozi zemeljsko žrelo 

(Grošelj, 1933). Ko so mu Vrhničani predstavili močerila kot zmajevega mladiča, ga je 

on zavrnil in opisal kot »črva in golazen, kakršne je tu in tam pač več«. Tako se mu je 

izmuznilo veliko odkritje in še večja slava (Sket, 2007). 

Po naključju so te živali opazili tudi v Stični na Dolenjskem, ko jih je narasla voda ob 

hudih nalivih pogosto izvrgla iz podzemnih voda. Patri v Stiškem samostanu so jih 

opazovali in uporabljali za napovedovanje vremena. Stiške menihe je obiskoval 

jezuitski duhovnik Franz Xaver Wulfen, ki je bil pomemben naravoslovec tistega časa. 

Ko je videl to nenavadno in še neznano žival, je o tem obvestil še druge naravoslovce 

(Bajd, 2019). 

Domačinom se žival ni zdela nič posebna, ko pa je prišla v roke idrijskemu zdravniku 

in naravoslovcu Joannesu Scopoliju, se mu je zdela zelo nenavadna. Par vzorcev je 

razposlal ostalim naravoslovcem, med njimi tudi Carlu Linnéju. Zanimivo je, da jo je 

Linné zavrnil. Mislil je, da gre za ličinko pupka in je kot nedorasle živali ni hotel uvrstiti 

v sistem. Človeška ribica velja za neotenično žival, kar pomeni, da celo življenje ostane 

v fazi ličinke, vendar na tej stopi tudi spolno dozori in se tako lahko razmnožuje 

(Aljančič M. in Aljančič G., 1999). 

Preden je Scopoliju uspelo objaviti svojo najdbo, jo je leta 1768 kot prvi opisal in 

poimenoval Joseph Nicolai Laurenti in še danes velja za prvo prepoznano, opisano in 

največjo jamsko žival. Ime je dobila po grškem bogu Proteju, služabniku boga morja 

Pozejdona in besedi anguinus, ki pomeni kačasta (Istenič, 1975). 

Leta 1795 je zoolog Karl von Schreibers, ki je med prvimi podrobno preučil človeško 

ribico, v dunajski muzejski zbirki opazil njen model, ki jo je pred leti poslal Scopoli. Ker 

je bil model v zelo slabem stanju je prosil Žigo Zoisa, da mu pošlje par osebkov. Tako 

je izdelal nove modele in jih razposlal po muzejih. Ker je bila človeška ribica še 
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nepoznana, je pritegnila veliko pozornosti in postala najbolj prepoznana žival na svetu 

(Aljančič G., 2019). 

Žiga Zois je veljal za enega glavnih zgodnjih raziskovalcev človeške ribice, ki je kot 

prvi preučeval njeno vedenje in s Karlom von Schreibersom izvedel najzgodnejše 

fiziološke in ekološke raziskave na tej vrsti (Aljančič G., 2019).  

Zadnjih 250 let je ta skrivnostna žival nenehno dvigovala pozornost znanstvenikov in 

javnosti ter postopoma postala pomemben simbol slovenske naravne in kulturne 

dediščine. Človeška ribica je bila zaradi svojih zooloških posebnosti večkrat 

pomemben objekt v zgodovini razvoja mednarodne naravoslovne misli med 17. in  

19. stoletjem in je vzbujala vprašanja med najpomembnejšimi naravoslovci, od Linnéja, 

Cuvierja, Humboldta, do Lamarcka in Darwina (Aljančič G., 2019).  

 

2.5.2.2 EVOLUCIJA VRSTE IN NJENI SORODNIKI 

Človeška ribica izhaja iz predniških oblik, ki so sposobnost za preobrazbo izgubile in 

bile neotenične že v površinskih jezerih terciarne dobe. Ob kasnejšem zakrasovanju 

in umiku jezer naj bi se te oblike preselile v podzemeljske kraške vode, kjer so se 

razvile v današnjo človeško ribico (Sket, 2007). Po drugi podmeni pa naj bi bila 

človeška ribica razvojni relikt starinskih dvoživk, ki se že prvotno niso preobražale in 

se je, izključena iz razvoja, obdržala v jamah, kjer ni imela uspešnejših tekmecev 

(Istenič, 1975). Danes je močeril enotna vrsta; njegov najbližji sorodnik pa naj bi bil rod 

Necturus iz površinskih voda Severne Amerike (Bulog, 2004).  

Necturus je poleg človeške ribice edini sedaj živeči rod močerilarjev. Nekturi so prav 

tako vse življenje vodne živali z zunanjimi škrgami, vendar niso kačasti. So temne 

barve, nekoliko pisani in oči imajo velike kot črna človeška ribica. Ti dve vrsti imata 

podobno spolno vedenje in enako število kromosomov (n = 19), ki so si med seboj 

različni. Oba imata zelo velike rdeče krvničke, vendar so močerilove nekoliko daljše in 

spadajo med največje v živalskem svetu (Sket, 2007).  

Močeril ima tudi izumrle sorodnike. Poznana je izumrla žival iz pradavnine, ki so jo 

imenovali Palaeoproteus klatti oziroma paleoprotej. Njegovi ostanki so bili najdeni v 

srednji Nemčiji v plasteh rjavega premoga v dolini rečice Geise in naj bi izvirali iz 

srednjega eocena. Paleoproteji so bili dolgi med 150 in 180 milimetrov, kačaste oblike 

s sorazmerno kratko in majhno glavo. Njihova lobanja je bila sploščena, imeli so pravo 

čeljustnico, majhne oči, pigmentirano kožo, bili so neotenični in imeli trajne škrge poleg 

razvitih pljuč, saj so živeli v vodi (Seliškar, 1950). Danes paleontologi zanikajo bližnje 

sorodstvo, saj naj bi bila podobnost posledica konvergence zaradi neoteničnosti 

(Sket, 2007). 
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Slika 2: Najbližji sorodnik človeške ribice (Necturus maculosus) (vir: http://digimorph.org/) 

 

2.5.2.3 NAHAJALIŠČA 

Slovenski kras je vroča točka svetovne podzemeljske biotske raznovrstnosti, medtem 

ko je človeška ribica eden od najpomembnejših globalnih simbolov naravne dediščine. 

Živi v skoraj nedostopnih podzemeljskih vodah Dinarskega krasa, od Tržaškega krasa 

do Hercegovine (Aljančič G. in Aljančič M., 2017). Njen areal se začenja na 

italijanskem delu Tržaškega krasa pod Gorico, vleče se skozi južno polovico Slovenije 

in na jugovzhodu sega do Trebinja v Hercegovini (Sket, 1994). Je edini evropski 

vretenčar, ki je dobro prilagojen jamskemu okolju (Bulog, 2004). Najdena je bila 

približno v 300 jamah ali kraških izvirih, od teh je skoraj 200 dokumentiranih v Sloveniji. 

Na določenih območjih je bilo več populacij že uničenih ali močno zmanjšanih z gradnjo 

jezov, zasipavanjem podzemlja ali onesnaženjem (Gorički, Niemiller in Fenolio, 2012). 

Izjemoma jo lahko najdemo tudi v vodnjakih ali na površju, ko jo izbruhajo narasli kraški 

izviri, vendar ima na površju zelo majhne možnosti za preživetje, saj pogine ali postane 

plen rib in ptic (Sket, 2007). 

Njen življenjski prostor delimo na glavni in robni. Glavni obsega globlje in za človeka 

nedostopne predele jam, kjer se razmnožuje in preživlja zgodnji razvoj, saj je okolje v 

tem delu bolj ustaljeno. Robni prostor pa obsega za človeka dostopnejše predele, v 

katere se selijo starejše živali zaradi večje možnosti prehranjevanja (Istenič, 1975).  

Človeška ribica je endemit, ker živi samo na Dinarskem krasu in relikt, saj je ostanek 

nekih predniških populacij, ki so v davni preteklosti naseljevale širše območje 

(Bajd, 2019).  

 

2.5.2.4 ZGRADBA ČLOVEŠKE RIBICE 

Človeška ribica je edina prava jamska dvoživka v Evropi, največji vretenčar, ki živi v 

naših podzemnih vodah in največja jamska žival (Bajd, 2019). Ima podaljšano ozko 

telo, ki doseže do 25 centimetrov dolžine in zmanjšano število prstov na nogah, ki so 

http://digimorph.org/
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tanke in slabotne. Vloga dveh parov kratkih nog, ki sta daleč narazen s po tremi prsti 

na sprednji in dvema na zadnjem paru je pri gibanju le pomožna (Aljančič M. in Aljančič 

G., 1999). Uporablja jih predvsem za plezanje po vodnem dnu, občasno tudi zunaj 

vode (Gorički, Niemiller in Fenolio, 2012). 

Premika se s plavanjem z jeguljastimi valovi telesa, ki se konča s kratkim, rebrastim, 

bočno stisnjenim repom. Rep je od strani sploščen; obroblja ga kožna plavut in je 

prilagojen plavanju. Glava in gobček sta podolgovata in sploščena; lobanjska kost je 

daljša in zobje številčnejši kot pri pigmentirani obliki (Gorički, Niemiller in  

Fenolio, 2012). Zanje je značilno, da nimajo zgornje čeljusti, ki je značilna pri ostalih 

vretenčarjih (Bulog, 2004). 

Človeška ribica kaže nekaj troglomorfnih značilnosti, kot so specializacija čutnih 

organov, nesorazmerna rast glave v dolžino, zmanjšane in zakrnele oči, kožna 

depigmentacija, počasen metabolizem, odpornost proti stradanju, podaljšana 

življenjska doba – v naravi do 70, v ujetništvu do 100 let in zmanjšanje medsebojnega 

agresivnega vedenja (Bulog, 2004). 

Človeška ribica je zelo družabna žival, ki s pomočjo vonja prepoznava in komunicira z 

ostalimi osebki svoje vrste. Tako samci kot samice uporabljajo kemične signale, ki jih 

prenašajo po vodi, da se med seboj lažje najdejo. Da bi prepoznali spol in 

reproduktivno stanje, morajo priti v neposreden stik. Samec in samica se na zunaj 

razlikujeta le malo. Zunaj obdobja razmnoževanja se agresivno vedenje zmanjša; živali 

se združijo v skupna bivališča pod kamni in v razpokah. Močeril ne kaže očitnega 

dnevnega ritma aktivnosti in počitka (Gorički, Niemiller in Fenolio, 2012). 

 

2.5.2.5 RAZMNOŽEVANJE 

Veliko časa se je porajalo vprašanje, kako se človeška ribica razmnožuje, ali gre za 

jajcerodnost ali živorodnost. V naravi so težko našli spolno zrelo žival, saj se v 

ploditveni fazi skrije globoko pod zemljo, kamor človek ne more. V laboratoriju se je 

izkazala jajcerodnost kot normalen način razmnoževanja, vendar so nekateri še vedno 

mislili, da je način reprodukcije odvisen od temperature (Aljančič M., 1964). Meja med 

živorodnostjo in jajcerodnostjo naj bi bila pri 15 °C, vendar se poznejše ugotovitve s 

tem niso ujemale. Danes vemo, da je živorodnost izjema, saj je znanih le nekaj 

primerov (Aljančič G., 2017). Obstaja možnost, da se v izjemnih primerih zaradi 

kakršnega koli stresa zavre odlaganje in se zarodki naprej razvijejo v materinem telesu 

(Sket, 2007). 

Prvo znamenje spolne dozorelosti so povečane gonade, ki so opazne skozi nežno 

kožo. Prvo paritveno razpoloženje se pokaže v nekaterih zunanjih spremembah. 

Samcu gričasto nabrekne kloaka in barva kože pod vplivom svetlobe postane malo 

živahnejša. Rep se na robu močno razširi v nakodrano kožico; na vsaki strani se 

pojavita dve vrsti svetlejših okroglih lis. Pri samici ni vidnih nobenih pigmentiranih lis 

ali okrasne obarvanosti; le skozi kožo so vidna jajca (Aljančič M., 1964).  
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Samec začne svoj paritveni ples kar sam brez prisotnosti samice, tako da si najprej 

izbere določen prostor. Sprva je na neprestanem obhodu po meji izbranega prostora; 

pri tem maha z repom. Če se približa tekmec, ga prežene; lahko se vname hud boj. 

Samec se vsiljivcu mirno približna, se ga narahlo dotakne z gobčkom in nato sunkovito 

ugrizne v škrge (Aljančič M., 1964).  

Dokler se v prostoru ne pojavi zrela samica, se kaže paritveno razpoloženje le v 

obrambi izbranega prostora pred vsiljivcem. Ko mimo priplava zrela samica, se 

samčevo vedenje spremeni. Samec začne dvoriti samici tako, da jo obkroži in še 

močneje maha z repom. Mahanje usmeri proti glavi samice, ki mu počasi sledi. Če se 

samec medtem poda na nujen obhod po prostoru, ga samica mirno počaka. Ko se 

vrne, se paritveni ples nadaljuje. Samec z gobčkom otipava samičino telo in samica 

pokaže svoje paritveno razpoloženje tako, da se z vohanjem dotakne samčeve kloake. 

Višek je v trenutku, ko samica z gobčkom podrgne samcu po repnem korenu. Samec 

se, mahljaje z repom, postopoma pomika naprej, samica mu sledi. Nato samec odloži 

spermatoforo (Aljančič M., 1964), to je tvorba, ki nosi spermije in jo samec odloži na 

primerno podlago, kjer jo samica pobere. Sestavljena je kot iz nekakšnega  

podstavka – gruče galertastih kroglic, ki so med seboj rahlo povezane, krajšega držala 

in votle glavice (čepice), iz katere kot laski štrlijo spermiji (Aljančič M., 1962). Živali se 

bolj in bolj pomikata naprej, dokler samica s kloako ne zadane ob spermatoforo. Tedaj 

za minuto kar otrpne. Lepljivi spermiji se oprimejo okrog kloake in pozneje sami 

prodrejo v semenski receptakel. Paritev se lahko v nekaj urah ponovi večkrat 

(Aljančič M., 1964).  

Po parjenju se samica umakne in čez nekaj dni začne odlagati jajca, ki jih z manjšimi 

prekinitvami odlaga 3 tedne; izleže do 70 jajc. V več urah odloži od 2 do 6 jajc in se 

nato umakne v skrivališče. Med počitkom so jajca skoraj popolnoma nezavarovana, 

tako da jih drugi močerili radi uplenijo. Samice se zadržujejo v bližini jajc tako dolgo, 

dokler se ne izvalijo ličinke; samci se običajno zanje ne zmenijo. Samica najrajši odlaga 

na spodnjo stran ploščatih skal ali v nedostopne špranje (Aljančič M., 1964). Na 

podlago so jajca pritrjena s tankim pecljem; na sredini imajo rumeno sivkast rumenjak 

(Aljančič M. in Aljančič G., 1999).  

O obdobju razmnoževanja je malo znanega. Domneva se, da se samica v povprečju 

razmnožuje vsakih 10 do 12 let (Gorički, Niemiller in Fenolio B., 2012); svojo spolno 

zrelost doseže pri 16 letih (Bulog, 2004). 

 

2.5.2.6 LIČINKE 

Embrionalni razvoj traja približno 130 dni pri 11 °C, razvoj ličinke pa 100 dni pri isti 

temperaturi (Bulog, 2004). Neoplojena jajčeca postanejo motna in začnejo propadati. 

Po dveh mesecih in pol so v oplojenih jajčecih že vidni zarodki, ki se gibljejo v obliki 

črke S. Po treh mesecih pa se v zarodku že vidijo kroženje krvi, utripanje srca, močno 

razvejane škrge in očesni pigment (Bajd, 2019).  
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Na novo izvaljene ličinke so dolge približno 22 milimetrov in imajo nepopolno 

oblikovane okončine, vendar dobro definirane oči in raztresene ter vidne melanoforje 

v koži; na trebušni strani se sveti podolgovat hranilni mešiček. Med zgodnjim razvojem 

ličinke se oči na zaobljeni glavi rahlo povečajo in postopoma prehajajo v okoliško tkivo 

(Gorički, Niemiller in Fenolio, 2012). Prvi par nog je kot privesek; zadnjega para še ni, 

zato ličinka sprva leži na boku. Široka kožnata plavut, ki obroblja rep, sega do sredine 

hrbta (Aljančič M. in Aljančič G., 1999); na trebušni strani ima zalogo rumenjaka za 

prve tri mesece življenja (Aljančič G., 2008). 

Dober mesec živi od zalog. V tem času že malo zraste; razvijejo se ji noge; glava je 

značilno podaljšana, tako da postaja vse bolj podobna odrasli živali (Aljančič G. in 

Aljančič M., 1999). Po štirih mesecih se pojavijo večje degenerativne spremembe in 

zarodek je pripravljen na odstranitev jajčnih ovojev (Gorički, Niemiller in Fenolio, 2012). 

Po 8 mesecih se jim razvijejo prsti na nogah; po letu in pol izgubijo pigmentacijo; po 

dveh do treh letih jim oči prekrije koža (Bajd, 2019). 

 

2.5.2.7 NEOTENIJA 

Človeška ribica je ena najbolj znanih predstavnikov neotenije. Neotenične živali so 

tiste, ki kot odrasli in spolno zreli osebki ohranijo nekatere juvenilne znake ličinke 

zaradi upočasnjenega telesnega razvoja (Bajd, 2019). Posledice neotenije se kažejo 

pri ohranitvi zunanjih škrg, škržnih rež, lobanjskem ogrodju in zgradbi kože, v kateri so 

posebne Leydigove celice, ki jih odrasle živali nimajo (Sket, 2007).  

Albin Seliškar je leta 1928 ustanovil prvi Slovenski jamski laboratorij, kjer je preučeval 

neotenijo (Aljančič G., 2008). S pomočjo hormona tiroksina je poskušal izsiliti umeten 

način preobrazbe, vendar neuspešno. Pri človeški ribici gre za gluhost kože na lastni 

tiroksin, kar pomeni, da velja absolutna neotenija, in ob nobenem pogoju ne moremo 

sprožiti preobrazbe v odraslo žival (Istenič, 1975). 

 

2.5.2.8 HRANJENJE 

Človeška ribica je mesojeda žival, ki se hrani z raki, polži, ličinkami žuželk in v poletnih 

mesecih tudi z odraslimi žuželkami (Bulog, 2004). Spada med plenilce in lahko zelo 

dolgo zdrži brez hrane, tudi do 10 let. To ji omogočata počasna presnova in učinkovito 

skladiščenje maščob, pretežno v jetrih in repu. V času stradanja kaže rahlo povečanje 

porabe kisika, a se po tem njena stopnja dihanja zmanjša (Gorički, Niemiller in 

Fenolio, 2012). 
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2.5.2.9 PRILAGODITVE TELESA NA JAMSKO OKOLJE 

Koža 

Že značilno podolgovato telo kaže veliko prilagojenost podzemnemu svetu, saj pomeni 

povečanje površine telesa v razmerju z njegovo prostornino, zato je pri človeški ribici 

koža še posebej pomembna. Koža je mejna površina, ki sodeluje z okoljem in je zato 

dober kazalec za stanje živali. Pri dvoživkah je koža pomembna pri dihanju, izločanju 

in osmoregulaciji, sprejemanju mnogih dražljajev in pri splošni zaščiti pred okužbami. 

Pri močerilu kot neotenični dvoživki ohranja koža značaj sluznice (Istenič, 1975).  

Koža človeške ribice ohranja številne lastnosti ličinke dvoživk – tanek in neporoženel 

epidermis oziroma vrhnjica s številnimi Leydigovimi celicami, ciliarnimi celicami in 

čutnimi organi, kot so mehanoreceptorni nevromasti in elektroreceptorni ampularni 

organi. V dermisu oziroma usnjici so večcelične sluzne žleze, ki so značilne za kožo 

odraslih dvoživk (Bizjak Mali in Sket, 2019).  

Človeška ribica je dobro prilagojena jamskemu okolju. Ličinka, stara do 3 leta, ima 

pigmentirano kožo. Ko odraste, dobi značilno belo ali rožnato barvo zaradi presevanja 

krvi, z bledo rumenimi lisami, ki so posledica riboflavina (Sket, 1994). V koži so prisotne 

melanofore. Svetloba lahko povzroči sintezo melanina in ob dolgotrajni izpostavljenosti 

svetlobe žival postane temna. Koža je tanjša kot pri črni človeški ribici (Gorički, 

Niemiller in Fenolio, 2012). 

Območje z manj pigmentirano kožo je na sprednjem in zadnjem delu glave ter je bolj 

opazno pri črnem močerilu. Bleda območja so zelo občutljiva na usmerjanje vira 

svetlobe in so nad ali pred pinealno žlezo, ki je močno zmanjšana. Pinealni organ je 

fotosenzibilen organ s številnimi funkcijami (Bulog, 2004).  

V koži človeške ribice je bila dokazana odsotnost pterinov – barvil, ki jih dobimo v koži 

drugih dvoživk, rib in plazilcev, in visoka koncentracija riboflavina. Ker je začetni pterin 

potreben za sintezo melanina v kromatofornem sistemu, ki pri človeški ribici ni prisoten, 

pride do depigmentacije. Zaradi zaviranja sinteze pterinov se del dušikovih presnovkov 

preusmeri k tvorbi riboflavina – vitamina B2, zato je koncentracija te snovi v koži 

človeške ribice izredno visoka (Istenič, 1975).  

 

Dihala  

Močeril diha predvsem z zunanjimi škrgami, ki so ob straneh glave, in kožo. Ima tri 

pare zunanjih škrg, ki so rdeče zaradi dobre prekrvavljenosti, in dva para škržnih rež 

(Bulog, 2004). Če je vsebnost kisika v vodi nizka, se poveča dihalna vloga pljuč, ki so 

v obliki vrečke (Gorički, Niemiller in Fenolio, 2012). Vloga pljučnega dihanja v vodi z 

normalno vsebnostjo kisika pri 10 °C je sorazmerno majhna, saj prispeva manj kot  

5 % celotne preskrbe s kisikom. Če je vsebnost kisika v vodi majhna, močeril pogosteje 

priplava na površino in zajame zrak (Bulog, 2007). To, da lahko človeška ribica živi 

tudi v vodah, v katerih je nizka koncentracija kisika, kaže, da ima zelo upočasnjeno 
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presnovo in zato izredno velike rdeče krvničke ter nizko porabo energije. Poraba kisika 

je pri njej med najnižjimi pri dvoživkah (Istenič, 1975).  

Ko se človeška ribica zadržuje na kopenskih delih jamskega ekosistema, za izmenjavo 

dihalnih plinov uporablja tudi kožo. To ji omogočajo visoka vlažnost in mokre površine 

kopenskih delov (Bulog, 2007). 

 

Čutila 

Človeška ribica ima predvsem dobro razvita tista čutila, s katerimi se lahko uspešno 

orientira v svetu brez svetlobe (Bajd, 2019). Pomembno vlogo pri orientaciji in iskanju 

plena ima oktavo-lateralni sistem. Ta čutilni sistem vključuje bočno linijo z nevromasti, 

ampularne organe in notranje uho ter predstavlja zmogljiv mehano- in elektroreceptorni 

čutilni kompleks (Bulog, 2007). Poleg tega naj bi se opirala tudi na kinestetični spomin, 

ki ji omogoča sposobnost pomnjenja in ponavljanja gibov (Istenič, 1975). 

Notranje uho in sluh 

Notranje uho ima pomembno vlogo pri zaznavanju virov zvočnega valovanja. Človeška 

ribica v okolju zaznava zvočna valovanja, ki nastajajo ob pretakanju vode skozi 

razpoke in kanale ter se po njih orientira (Bulog, 2007). To je pomembno predvsem ob 

nenadnem dvigu podtalnice ob močnem deževju, da se lahko pravočasno umakne v 

globje predele in je vodni tok ne izvrže na površje (Bizjak Mali in Sket, 2019). 

O slušnih sposobnostih repatih dvoživk je malo znanega, a vemo, da nimajo votline 

srednjega ušesa in bobniča. Močeril ima tesno anatomsko povezavo med stropom 

ustne votline in ovalnim oknom. Tako se zvočno valovanje iz vodnega okolja prenaša 

skozi ustno-žrelno votlino, ki je napolnjena z zrakom, s povišano amplitudo do 

notranjega ušesa (Bulog, 2007).  

Novejše vedenjske raziskave so pokazale izredne slušne sposobnosti pri črni in 

navadni človeški ribici (Bajd, 2019). Avdiogram je pokazal občutljivost notranjega 

ušesa za zvočno valovanje med 10 Hz in več kot 15.000 Hz (Bulog, 2007). Nekatere 

študije navajajo, da so navadne človeške ribice pokazale največjo občutljivost pri 

frekvenci 1,5 kHz, črne pa so najbolj občutljive pri 2 kHz (Bulog, 2004). Ta razpon 

zvočnih frekvenc omogoča edinstveno sposobnost zaznavanja zvočnih valov, ki je 

večja kot pri vseh raziskovanih dvoživkah in ribah. Frekvence pod 50 Hz najverjetneje 

zaznava s pomočjo mehanoreceptornih nevromastov bočne linije (Bizjak Mali in  

Sket, 2019). 

Ampularni organi 

Čutilni sistem pobočnice vsebuje mehanoreceptorne nevromaste na glavi, bočnem 

delu trupa in repu ter elektroreceptorne ampularne organe na glavi. Ampularni organi 

zaznavajo šibka električna polja v okolju in pomagajo pri orientaciji, sporazumevanju 

in zaznavanju plena (Bulog, 2007).  



Glavina, N., Razumevanje jamskih ekosistemov pri učencih v osnovni šoli. Mag. delo. Ljubljana, Univerza v 

Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2020 

30 
 

Geomagnetni čut 

Raziskovalci so pred kratkim odkrili, da ima človeška ribica geotermalni čut, s katerim 

zaznava že šibko zemeljsko magnetno polje. Ta čut še dodatno dopolnjuje specifično 

grajena čutila, kot sta notranje uho in pobočnica (Bajd, 2019). Geotermalni čut 

človeška ribica uporablja predvsem za usmerjanje in orientacijo (Gorički, Niemiller in 

Fenolio, 2012). 

Vid 

Ličinke imajo normalno razvite oči, ki po dveh do treh letih v razvoju zaostanejo, se 

poenostavijo in jih preraste koža, zato ima odrasla človeška ribica zakrnele oči  

(Sket, 1994). Očem, ki ležijo globoko v hipodermalnem tkivu, se močno zmanjša 

velikost mrežnice, steklovine in leče, vendar je oko še vedno sposobno zaznavati 

svetlobo. Prav tako je močno zmanjšana pinealna žleza, ki je še vedno sposobna 

zaznavati svetlobo. Tudi koža in srednji možgani so fotosenzibilni (Gorički, Niemiller in 

Fenolio, 2012).  

Vsa čutila igrajo pri človeški ribici zelo pomembno vlogo pri orientaciji, iskanju plena, 

medvrstni komunikaciji in medsebojnem zaznavanju (Bulog, 2004). 

 

2.5.2.10 OGROŽENOST IN ZAKONODAJA  

Človeška ribica je bila ogrožena že ob svojem odkritju, saj je bila še nepoznana in so 

jo vsi želeli preučevati. Mnogi naravoslovci, med njimi tudi Wulfen, Scopoli in Zois, so 

jo pošiljali ostalim naravoslovcem, da so jo lahko preučevali in tako ogrozili njen obstoj 

(Grošelj, 1933).  

Danes jo ogroža predvsem onesnaževanje kraške podzemne vode. Ker živi do 100 let, 

so lahko usodne že nižje, a dolgotrajne koncentracije strupov, ki se kopičijo v njenem 

telesu in okolju. Človekov negativni pritisk narašča z intenzivnim kmetijstvom, ki ni 

prilagojeno kraškemu terenu, in z neurejeno urbanizacijo (Aljančič G. in  

Aljančič M., 2017). Ponekod v Sloveniji je že izumrla (Aljančič M. in Aljančič G., 1999). 

V svojem podzemeljskem okolju je poleg pomanjkanja hrane izpostavljena še različnim 

patogenim mikrobom in občasni obremenjenosti vode z onesnaževali, kamor spadajo 

tudi težke kovine. Ta problem se kaže predvsem v sušnih mesecih, saj so nevarne in 

strupene snovi slabo razredčene z vodo in zato je koncentracija škodljivih snovi 

povišana. V raziskavah so bile najdene najvišje koncentracije bakra, cinka, selena, 

arzena in živega srebra v jetrih živali, ki so tarčni organ za določene kovine. Na srečo 

velja človeška ribica do neke mere za regulatorja, kar pomeni, da vzdržuje stabilne 

koncentracije kovin v tkivih tako, da odvečne količine izloča nazaj v okolje. Dolgotrajno 

kopičenje kovin in drugih onesnažil v tkivih lahko resno ogrozi njen obstoj na 

posameznih nahajališčih (Bulog, 2007). 
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Človeška ribica je bila v Sloveniji prvič zavarovana leta 1922 skupaj z vsemi jamskimi 

živalmi, vendar se ukrepi za varovanje v praksi niso izvajali. Leta 1982 so jo uvrstili na 

seznam redkih in ogroženih vrst, s katerimi je strogo prepovedano trgovati. Prav tako 

je bila uvrščena na rdeči seznam; njeni habitati so bili dodani v slovenski del omrežja 

Natura 2000 (Bajd, 2019). Danes jo poleg nacionalne zakonodaje varujeta še evropska 

zakonodaja in mednarodne pogodbe (Aljančič G. in Aljančič M., 2017). 

 

2.5.3 ČRNA ČLOVEŠKA RIBICA (Proteus anguinus parkelj) 

2.5.3.1 RAZVOJ 

Strokovnjaki pravijo, da se je črni močeril verjetno razvil iz prednika, ki je živel na 

površju. Ker se črna človeška ribica razlikuje od bele, bi lahko bila črna ribica podobna 

izumrlemu skupnemu predniku človeških ribic iz preteklosti, ko še niso živele v 

podzemnih vodah in se še niso v celoti prilagodile podzemnemu načinu življenja 

(Bajd, 2019). Ravno zaradi tega je črna človeška ribica zelo dober organizem za 

raziskovanje adaptacij na življenje v podzemlju (Bizjak Mali in Sket, 2019). 

Kljub opravljeni raziskavi še ni povsem jasno, katera vrsta človeške ribice je bila 

filogenetsko in evolucijsko prvobitna (Bizjak Mali in Sket, 2019). 

Pogosto se tudi pojavlja vprašanje, zakaj je kljub podzemnemu načinu življenju 

ohranila pigment. Ena izmed hipotez je, da je to ravno posledica krajšega bivanja v 

podzemlju, saj naj bi ohranila vsaj približno podobo svojega površinskega 

prednika – normalna oblika glave, razvite oči, pigment in krajše noge. Druga hipoteza 

pa pravi, da njegovo okolje ni tako revno kot ostalim troglobiontom, kar pomeni, da ima 

kar bogat dotok hrane, če res živi blizu površine (Sket, 1994).  

 

2.5.3.2 ODKRITJE IN NAHAJALIŠČE 

Odkritje črne človeške ribice oziroma črnega močerila je posledica niza naključnih 

dogodkov, povezanih z razkritjem ene največjih ekoloških nesreč v Sloveniji, čeprav 

so jo domačini poznali že od nekdaj. Semiška tovarna Iskra kondenzatorji je z 

nevestnim odlaganjem kondenzatorjev in olj dolgoročno onesnažila zaledje izvira 

Krupe s strupenimi polikloriranimi bifenili (PCB). Za oskrbo Bele krajine je ostal le še 

izvir Dobličice pri Črnomlju. Pri raziskovanju izvira leta 1986 so gladino znižali za dva 

metra in pri tem opazili temno podolgovato žival, ki se je skrivala med kamni 

(Aljančič G., 2017).  

Nekaj let po odkritju so še vedno imeli le en osebek, s katerim niso vedeli, kaj storiti. 

Po hujšem deževju leta 1991 pa se jim je nasmehnila sreča in so v Jelševniku pri 

Črnomlju ob izvirih našli kar nekaj črnih človeških ribic (Sket, 2007). Šele leta 1994 je 
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bil objavljen natančen znanstveni opis na podlagi zunanje morfologije, slike okostja in 

biokemijske analize (Bajd, 2019). 

Ime črne človeške ribice, ki ji pravimo tudi črni parkelj, izvira iz slovenskega 

krščanskega bajeslovja. V preteklosti so Miklavža spremljali majhni črni parklji z 

rdečimi oči in jezikom (Sket, 1994). Rdeče škrge na obeh straneh glave, ki so v 

močnem kontrastu s temnim telesom in obarvanost živali, naj bi spominjale na parklja 

(Bajd, 2019). 

Najdemo jo na zelo majhnem območju belokranjskega krasa, zato lahko govorimo o 

belokranjskem endemitu. Njen habitat naj bi bil na območju, manjšem od  

10 km2, vendar se mogoče razprostira tudi pod Poljansko goro in tako meri več kot 

55 km2. Podatki niso točno znani, ker je območje zelo nedostopno za raziskovanje in 

ne dopušča vhoda v jamo (Bizjak Mali in Sket, 2019).  

Občasno črne človeške ribice najdemo na površju po močnem deževju, ko jih izbruhne 

voda iz podzemlja skozi tanko plast trave ali razpokano skalo. Pogosto tudi same 

pridejo na površje ob večernih urah, kjer jih je mogoče opaziti vse do jutra. Ugotovili 

so, da to vedenje ni povezano z vzorci hranjenja (Bizjak Mali in Sket, 2019). 

 

2.5.3.3 ZGRADBA ČRNE ČLOVEŠKE RIBICE 

Človeška ribica je temno pigmentirana, čeprav ima v celoti podzemeljsko življenje 

(Aljančič G., 2017). Barva hrbta in bokov je temnorjava do skoraj črna z vijoličnim ali 

rjavkastim odtenkom, trebušna stran in deli nog pa so bolj bledi. Ima gobec s široko, 

sajasto črno obrobo, včasih s svetlim trikotnikom pred očmi. Škrge so temno rdeče. 

Veliko pigmenta je zlasti v usnici; v povrhnjici so razvite Leydigove celice (Sket, 1994). 

Kljub svoji podobi – temna obarvanost, dobro razvite oči in kratka glava – je vezana 

na podzemlje in spada delno med troglobionte, saj je v površinskih vodah ne najdemo 

(Sket, 2007). 

Ima majhne, dobro razvite oči z očesno lečo in mrežnico, ki jih pokriva tanka prozorna 

koža (Bizjak Mali in Sket, 2019). Oko je videti kot črna pika, obrobljena z belim, in ga 

pokriva dobro razvita, prozorna roženica. Je brez vek ali podobnih gub, kar je značilno 

za ličinke dvoživk. Zgradba zrkla je skoraj normalna, z dobro razvito mrežnico in 

optičnim živcem, ki vodi do centralnega živčnega sistema (Sket, 1994). Oči so dobro 

ohranjene in funkcionalne tudi pri odraslih osebkih (Aljančič M. in Aljančič G., 1999). 

Ima daljši trup; glava, noge in rep so krajši. Glava z izbočenima stranicama in kratkim 

gobcem predstavlja približno 11 % telesne dolžine. Je trapezoidne oblike z močnimi 

izboklinami za očmi ter s kratkim in širokim gobcem. Tudi ploske lobanjske kosti so pri 

črnem močerilu nekoliko krajše ali širše. Trup je jeguljaste oblike, razmeroma daljši, 

zato ima več miomer in v njem več hrbtnih vretenc; teh je med glavo in nogami 

34 do 35 (Sket, 1994).  
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O njenem vedenju se ve zelo malo; ugotovili so le, da se črne človeške ribice zelo 

agresivno vedejo do belih človeških ribic. Verjetno zaradi tega v nobeni študiji do sedaj 

niso zaznali znakov križanja med njima (Bizjak Mali in Sket, 2019).  

Črna človeška ribica spada delno med troglobionte in delno med troglofile, saj kljub 

temu, da prebiva v podzemlju, nima izraženih enakih troglomorfnih lastnosti kot bela 

človeška ribica. V zgodovini je bil črn proteus najverjetneje izpostavljen drugačnemu 

nizu selektivnih pritiskov, ki niso bili naklonjeni ekstremnnim troglomorfnim lastnostim, 

zato je razvil drugačne lastnosti (Bizjak Mali in Sket, 2019).  

 

2.5.3.4 RAZMNOŽEVANJE 

O razmnoževanju črne človeške ribice je znanega zelo malo, saj se v ujetništvu ni 

uspešno razvilo še nobeno jajce. Nekatera jajca so odrasle živali pojedle, druga niso 

bila oplojena. Ugotovili so le, da za odlaganje jajc ni potrebna prisotnost samca (Bizjak 

Mali in Sket, 2019).  

Uspeli so najti ličinko v zgodnji fazi in tako ugotovili, da je tudi črn proteus jajceroden. 

Ličinka je imela na trebušni strani zaloge rumenjaka in se ni mogla premikati kot 

odrasel osebek. Bila je sivo pigmentirana; ob straneh je bila svetlejše barve 

(Bizjak Mali in Sket, 2019). 

 

2.5.3.5 OGROŽENOST 

Ta zaščitena jamska žival živi na zelo majhni površini, ki je bila že pred odkritjem 

črnega močerila onesnažena z odpadnimi livarskimi peski (Sket, 1994). Poleg tega se 

je njen areal razširil na kmetijsko izjemno obremenjeno ravninsko območje plitvega 

belokranjskega krasa (Aljančič G., 2017). 

Najbolj jo ogroža onesnaževanje podzemeljskih vod, ki narašča z intenzivnim 

kmetijstvom in neurejeno urbanizacijo neposredno nad njenim jamskim habitatom. 

Uporaba pesticidov in fitofarmacevtskih sredstev na njivah in vinogradih ni prilagojena 

ranljivemu kraškemu okolju (Aljančič G., 2017). Poleg omenjenega onesnaževanja jo 

dodatno ogrožajo tudi patogeni, ki škodujejo dvoživkam po celem svetu (Bizjak Mali in 

Sket, 2019).  

 

2.5.4 RAZLIKE MED BELO IN ČRNO ČLOVEŠKO RIBICO 

Črna (Proteus anguinus parkelj) in bela (Proteus anguinus anguinus) človeška ribica 

se razlikujeta v številnih znakih, vendar sta obe podvrsti vrste Proteus anguinus. Če 

verjamemo »genetski uri«, živita ločeno že 7 milijonov let.  
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Črna človeška ribica, ki je manj troglomorfna, ima že na pogled krajši gobec, rep in 

noge ter nenavadno razvite oči, ki so ena večjih razlik med njima (Aljančič G., 2017). 

Njen trup je daljši in ima večje število vretenc (34-35) kot bela človeška ribica (30). Pri 

navadni človeški ribici je opazna daljša glava, ki je prisekano trikotna ali celo hruškasta 

z vbočenima stranicama. Čeljustne kosti so daljše in oblikujejo ožji lok (Sket, 1994). 

Pojavlja se tudi razlika v številu zob. Bela človeška ribica ima 23-33 zob, črna pa 

nekoliko manj (16-19) (Bizjak Mali in Sket, 2019). 

Najbolj opazni razliki med njima sta pigmentacija in razvitost oči. Ličinke bele in črne 

človeške ribice so pigmentirane in imajo enako razvite oči. V odrasli fazi pri beli 

človeški ribici pride do depigmentacije in zakrnitve oči, medtem ko črni človeški ribici 

ostanejo temna obarvanost in funkcionalne oči (Bulog, 2004).  

 

2.6 PREDSTAVE UČENCEV  

2.6.1 PREDSTAVE UČENCEV O JAMSKEM EKOSISTEMU 

Do sedaj ni bilo opravljenih veliko raziskav o predstavah in znanju učencev o jamskem 

ekosistemu. Med mlajšimi osnovnošolci v 4., 5. in 6. razredu je bila izvedena raziskava 

o poznavanju podzemnih habitatov. Ugotovili so, da učenci slabo poznajo jamske 

organizme, saj jih ne znajo našteti in nimajo znanja o povprečni temperaturi zraka v 

jami. Učenci so pokazali zelo dobro znanje o abiotskih dejavnikih v jamah (vlagi, 

svetlobi in dotoku hrane v jamski ekosistem); prav tako se zelo dobro zavedajo, da 

ljudje s kmetijstvom, industrijo in turizmom ogrožamo podzemni svet (Sulič, 2012).  

Leta 2011 je bila izvedena raziskava med starejšimi osnovnošolci v 7., 8. in 

9. razredu, ki je ugotavljala, kako dobro poznajo podzemeljsko okolje in organizme, ki 

v njem živijo, ter kakšen odnos imajo do le-tega. Učenci so pokazali zadovoljivo znanje 

o podzemnih organizmih, posledicah onesnaževanja jam in pozitiven odnos do 

podzemeljskega sveta. Znanje je bilo nekoliko pomanjkljivo pri poznavanju življenjskih 

pogojev, dejavnikov, ki ogrožajo življenje pod zemljo, in prilagoditev na jamski 

ekosistem (Uršič, 2011). 

Bila je izvedena tudi raziskava o poznavanju krasa v osnovni šoli. Vidmar (2011) je 

ugotovila, da otroci, ki živijo na Krasu, slabo poznajo njegove značilnosti. Nekateri 

učenci ne poznajo določenih kraških znamenitosti, čeprav živijo v njihovi bližini. 

Pripravljen je bil tudi predlog terenskega spoznavanja krasa pri šolskih in obšolskih 

dejavnostih, ki omogoča boljše poznavanje značilnosti krasa pri učencih 

(Vidmar, 2011). 
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2.6.2 PREDSTAVE UČENCEV O ČLOVEŠKI RIBICI 

2.6.2.1 POIMENOVANJE ČLOVEŠKE RIBICE 

Raziskava je pokazala, da so mlajši osnovnošolci kot drugo ime za človeško ribico 

navajali proteus, močeril ali endemit. Med četrtošolci ni nihče izpostavil besede 

močeril; v 5. in 6. razredu je bilo navedenih kar nekaj pravilnih odgovorov. Učenci 4. in 

6. razreda so najpogosteje navajali besedo proteus, ki je tudi strokovno ime rodu, v 

katerega spada človeška ribica (Sulič, 2012). 

Pri starejših osnovnošolcih rezultati niso bili veliko boljši, saj jih je pravilno odgovorilo 

le 10 do 15 %. Velik delež učencev 7. in 8. razreda na vprašanje ni odgovorilo; večina 

tistih, ki je odgovorila, je kot drugo ime navedla proteus tako kot mlajši učenci 

(Uršič, 2011). 

 

2.6.2.2 LASTNOSTI ČLOVEŠKE RIBICE 

V raziskavi so preverjali tudi poznavanje lastnosti človeške ribice – barva kože, način 

dihanja, število nog, oči in prehrana, kjer so morali učenci na vprašanja odgovarjati z 

da, ne ali ne vem. Skoraj vsi učenci 4. razreda ter velika večina petošolcev in 

šestošolcev se je strinjala, da ima človeška ribica belo kožo, vendar ne smemo 

pozabiti, da poznamo tudi črno človeško ribico. Na vprašanje, s čim diha, so 

zadovoljivo dobro odgovarjali. Na vprašanje o očeh je pravilen odgovor podala le slaba 

tretjina učencev v vsakem razredu. Da ima človeška ribica 2 para nog je pravilno 

odgovorila večina petošolcev in šestošolcev in le kakšen četrtošolec, s čim se 

prehranjuje, pa skoraj polovica učencev; najbolje so na vprašanje odgovarjali 

četrtošolci (Sulič, 2012). 

Večina učencev 7., 8. in 9. razreda je pravilno odgovorila na vprašanje o barvi kože 

človeške ribice. Da diha s škrgami, je vedela približno polovica učencev; na vprašanje 

o številu nog so najboljše odgovarjali učenci 8. razreda, nato 9. razreda in najslabše 

sedmošolci. Slaba polovica učencev v posameznem razredu je vedela, da ima 

človeška ribica zakrnele oči; o njeni prehrani so odgovarjali zadovoljivo. Rezultati so 

pokazali, da so na vprašanja najbolje odgovarjali devetošolci (Uršič, 2011). 

Četrtošolci, petošolci in šestošolci so se pri risanju človeške ribice odrezali zelo slabo, 

saj je bil delež pravilno narisanih risb zelo majhen. Njeno telesno zgradbo najbolje 

poznajo četrtošolci, saj so jo glede na svojo starost in nivo znanja najbolje skicirali. V 

večini primerov so ji narisali škrge, dva para nog in podolgovato telo. Najslabše so se 

odrezali učenci 6. razreda, saj večina njihovih risb ni bila podobna človeški ribici  

(Sulič, 2012). 

Nasprotno so se v raziskavi S. Uršič (2011) starejši osnovnošolci odrezali veliko bolje, 

saj so bile risbe nazornejše in na vsaki je bilo mogoče prepoznati človeško ribico. Risbe 

sedmošolcev so prikazovale veliko podrobnosti, za katere je potrebno kar nekaj 
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znanja. Prav vsi so narisali glavo, štiri noge in vitko ter podolgovato telo; nekaj učencev 

je zraven dorisalo še škrge. Tudi osmošolci so narisali vse njene glavne telesne dele; 

nekateri so zelo dobro narisali obliko njene glave. Pri devetošolcih se je pokazala 

zadovoljiva stopnja znanja o njeni zunanji telesni zgradbi. Zanimivo je, da so vsi učenci 

narisali prste na nogah, vendar napačno število. Najboljše znanje so prikazali 

osmošolci, saj so narisali največ podrobnosti, vendar tudi učenci 7. in 9. razreda niso 

veliko zaostajali (Uršič, 2011). 

Leta 2015 in 2016 sta bili ponovljeni raziskavi o predstavah učencev o človeški ribici 

med osnovnošolci in srednješolci, kjer je avtorica s pomočjo risbe preverjala 

poznavanje zunanje zgradbe telesa. Učenci in dijaki nimajo celostne predstave o 

zunanji zgradbi, vendar je njihovo znanje zadovoljivo (Jordan, 2016). Raziskava je 

pokazala, da se znanje med osnovnošolci in srednješolci skoraj ne razlikuje kljub 

daljšemu šolanju slednjih. Presenetljivo pa je, da so učenci v raziskavi leta 2011 

(Uršič, 2011) boljše narisali človeško ribico, saj jo je bilo za razliko od novejše 

raziskave mogoče prepoznati na vseh risbah (Jordan, 2016).  

V raziskavi leta 2016 so rezultati pokazali, da večina učencev ve, da ima človeška 

ribica enakomerno debel trup, kratek rep, zakrnele oči in dva para nog. Le majhen 

delež učencev ve, da ima spredaj tri, zadaj pa dva prsta, da ima repno plavut in diha s 

škrgami (Jordan, 2016). 

 

2.6.2.3 ŽIVLJENJSKI PROSTOR ČLOVEŠKE RIBICE 

Avtorici Uršič in Sulič sta v svojih raziskavah ugotavljali tudi poznavanje življenjskega 

prostora človeške ribice, njeno poimenovanje, lastnosti in zunanjo zgradbo telesa. 

Učenci so pri vprašanju o življenjskem prostoru človeške ribice imeli na razpolago tri 

odgovore, in sicer da živi samo v Postojnski jami in nikjer drugje, da živi samo v jamah 

Slovenije in da živi tudi v jamah zunaj Slovenije; slednje je tudi pravilen odgovor. 

Učenci so se zelo podobno odločali za vsakega izmed odgovorov. V 4. in  

6. razredu je pravilen odgovor izbrala dobra četrtina učencev, v 5. razredu pa je bilo 

pravilnih odgovorov nekoliko več (Sulič, 2012). 

Podobni rezultati so bili tudi pri starejših osnovnošolcih, kjer je le slaba tretjina 

sedmošolcev in slaba četrtina osmošolcev ter devetošolcev odgovorila pravilno 

(Uršič, 2011). 

Rezultati so pokazali, da večji delež osnovnošolcev meni, da človeška ribica živi le v 

Postojnski jami in nikjer drugje.  
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2.7 JAMSKI EKOSISTEM IN ČLOVEŠKA RIBICA V UČNIH NAČRTIH 

ZA OSNOVNO ŠOLO  

Poglavje je povzeto po učnih načrtih za osnovno šolo (Učni načrt: Spoznavanje 

okolja, 2011; Učni načrt: Naravoslovje in tehnika, 2011; Učni načrt:  

Naravoslovje, 2011; Učni načrt: Biologija, 2011 in Učni načrt: Geografija, 2011). 

Tabela 1: Jamski ekosistem in človeška ribica v učnem načrtu po osnovnošolski 

vertikali 

Razred Ime predmeta Vsebina in učni cilji 

1.  Spoznavanje 

okolja 

Živa bitja 

- prepoznajo, poimenujejo in primerjajo različna živa bitja 

in okolja 

2.  Spoznavanje 

okolja 

 

Prostor 

- vedo, da so pokrajine po svetu in pri nas različne 

 

Živa bitja 

- prepoznajo, poimenujejo in primerjajo različna živa bitja 

in okolja 

 

Okoljska vzgoja 

- vedo, da so spremembe v okolju včasih za živali ali 

rastline ugodne, včasih pa škodljive; lahko so za nekatere 

ugodne in za druge škodljive 

3.  Spoznavanje 

okolja 

 

Prostor 

- vedo, da so pokrajine po svetu in pri nas različne 

 

Živa bitja 

- razlikujejo in opišejo živa bitja in okolja, v katerih živijo, 

ter kako ponavljajoče se spremembe vplivajo nanje  

- znajo opisati in razlikovati značilna okolja v Sloveniji ter 

živali in rastline v njih (park, travnik, gozd, sadovnjak, 

polje idr.) 

 

Okoljska vzgoja 

- vedo, da so spremembe v okolju včasih za živali ali 

rastline ugodne, včasih pa škodljive; lahko so za nekatere 

ugodne in za druge škodljive 

- poznajo glavne onesnaževalce in posledice onesnaženja 

vode, zraka in tal 
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4.  Naravoslovje 

in tehnika 

 

Živa bitja 

- povezati zunanji videz živali z njenim načinom življenja, 

spolom, okoljem ipd. (razvrščanje živih bitji) 

- utemeljiti, da so lastnosti živih bitij odvisne od dednosti in 

okolja (rast in razvoj) 

- ugotoviti, da so živa bitja prilagojena na okolje, v katerem 

živijo, in da se do določene mere lahko prilagajo 

spremembam v okolju (rast in razvoj) 

5.  Naravoslovje 

in tehnika 

Živa bitja 

- napovedati posledice človekovega nenehnega posega v 

naravno okolje in vrednotiti učinke (prehranjevalne verige 

in spleti) 

6.  Naravoslovje  Snovi 

Kamnine in prst: 

- spoznajo različne vrste kamnin glede na nastanek, 

lastnosti in možnosti uporabe (kamnine in prsti) 

 

Živa narava 

Neživi dejavniki okolja: 

- spoznajo, da neživi dejavniki okolja določajo bivalne 

razmere za živa bitja in vplivajo na njihov način življenja 

(na primer na vlažnih rastiščih uspevajo drugačne rastline 

kot na suhih) 

7.  Naravoslovje Živa narava 

Zgradba in delovanje živali: 

- spoznajo osnovno zgradbo glavnih gradbenih tipov živali: 

enoceličarje (na primer evglene, paramecije ipd.), 

nevretenčarje (na primer vrtinčarje, ožigalkarje, polže, 

školjke, glavonožce, deževnike, pijavke, rake, stonoge, 

pajkovce, žuželke, morske ježke ali morske zvezde), 

vretenčarje (rive, dvoživke, plazilce, ptiče, sesalce) 

- razumejo povezavo med telesno zgradbo omenjenih 

živalskih skupin in prilagoditvami, povezanimi s 

premikanjem (oblika okončin, telesne oblike) 

- razumejo povezavo med telesno zgradbo omenjenih 

živalskih skupin ter prilagoditvami in značilnostmi, 

povezanimi s prehranjevanjem 

- spoznajo, da pri živali spremembe v okolju zaznavajo z 

različnimi čutili in da živčevje usklajuje odziv živali na 

spremembe 

- razumejo, da pri živalih izmenjava plinov poteka preko 

dihalnih površin, in to povežejo z zgradbo in delovanjem 
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različnih tipov dihal v različnih osredjih (npr. škrge, 

vzdušnice) 

 

Primerjava zgradbe in delovanja različnih ekosistemov: 

- travnik, morje, celinske vode, mokrišče, jamski 

ekosistem) 

- spoznajo, da je biotska raznovrstnost rastlin v ekosistemu 

odvisna tudi od neživih dejavnikov okolja, kot so količina 

svetlobe in vode, temperaturno območje in sestava prsti 

- razumejo, da biotska raznovrstnost rastlin kot 

proizvajalcev vpliva na biotsko raznovrstnost in število 

organizmov, ki lahko živijo v ekosistemu 

 

Vpliv človeka na okolje 

Človek onesnažuje zrak, vodo in tla: 

- spoznajo, da se zaradi naravnih vzrokov (npr. poplave, 

vulkani) in človeških dejavnosti lahko v vodi, zraku in tleh 

poveča vsebnost snovi (onesnaževalcev), ki škodljivo 

vplivajo na organizme in s tem rušijo naravno ravnovesje 

- spoznajo glavne vzroke onesnaževanja (površinskih 

voda, podtalnice, zraka in prsti), ključne onesnaževalce, 

posledice njihovega delovanja na organizme in okolje ter 

načine in ukrepe za zmanjševanje in preprečevanje 

onesnaževanja 

9. Biologija Dedovanje  

- razumejo, da tudi okolje vpliva na izražanje v genih, 

zapisanih lastnosti organizmov (zato se lahko isti genotip 

v različnih okoliščinah izrazi kot različen fenotip) 

 

Evolucija 

- spoznajo, da je evolucija postopen proces, v katerem 

nove kompleksne lastnosti organizma nastajajo skozi 

mnoge generacije; mutacije so naključne v smislu, da 

niso usmerjene v izboljšanje organizma; naravni izbor ni 

naključen 

- spoznajo izkaze za to, da so se vrste v svoji evolucijski 

zgodovini spreminjale (to dokazujejo fosili, lahko tudi 

embriologija, zakrneli organi idr.) in da z evolucijo vrste 

nastajajo in izumirajo 

- spoznajo, da ima vsaka vrsta omejeno sposobnost 

prilagajanja na spremembe okolja in da vrsta izumre, če 

se okolje nenadno preveč spremeni 
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- spoznajo pomen geografske izolacije za evolucijo (npr. 

na primeru Darwinovih ščinkavcev) 

 

Biomi in biosfera 

- na primeru naravnega ekosistema ponovijo zgradbo in 

delovanje ekosistema ter spoznajo in uporabijo preproste 

metode proučevanja ekosistemov 

 

Vpliv človeka na naravo in okolje 

- spoznajo nekatere redke in ogrožene vrste v lastnem 

okolju 

Geografija Naravnogeografske enote Slovenije 

- na zemljevidu omeji pet naravnogeografskih enot 

Slovenije in jih primerja med seboj glede na geografsko 

lego, podnebje in reliefne značilnosti 

- razloži glavne faze nastanka današnjega reliefa Slovenije 

in dejavnike, ki so ga oblikovali 

 

Dinarskokraške pokrajine 

- na zemljevidu omeji in razdeli slovenske dinarske 

pokrajine 

- ob zemljevidu, slikovnem gradivu in klimogramih opiše 

značilnosti reliefa, podnebja in vodovja dinarskokraških 

pokrajin Slovenije 

- na zgledu Postojnske jame predstavi prizadevanja in 

ukrepe za ohranjanje naravne in kulturne dediščine 

 

Gospodarstvo 

- vrednoti naravno in kulturno dediščino Slovenije kot 

temelj za razvoj turizma 

 

Kot je razvidno iz tabele, se v učnem načrtu že od 1. razreda naprej pojavljajo vsebine 

in učni cilji, kjer je možno obravnavati oziroma vsaj omeniti jamski ekosistem ali 

človeško ribico. Prvošolci se pri predmetu Spoznavanje okolje prvič srečajo z živimi 

bitji, ki jih morajo prepoznati, poimenovati in primerjati. Nato se vsebine in učni cilji, 

vezani na jamski ekosistem in človeško ribico, nadaljujejo po šolski vertikali pri 

naravoslovnih predmetih vse do 9. razreda. Izjema je le 8. razred, kjer ni nobenega 

učnega cilja, vezanega na to tematiko, saj se pri biologiji obravnava biologija človeka.  

Koliko se v vsakem razredu in učnem cilju omenja jamski ekosistem in človeško ribico, 

je odvisno od posameznega učitelja.  
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3 EMPIRIČNI DEL 

 

3.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

V literaturi je zelo malo raziskav, ki se ukvarjajo z razumevanjem jamskih ekosistemov 

pri učencih. Avtorici S. Uršič (2011) in T. Sulič (2012) sta izvedli študiji o poznavanju 

podzemnih habitatov in organizmov v Sloveniji, S. Vidmar (2011) pa raziskavo o 

poznavanju krasa v osnovni šoli. Uršič (2011) je opravila raziskavo, v katero so bili 

vključeni učenci 7., 8. in 9. razreda osnovne šole. Raziskava je pokazala, da je znanje 

o podzemnih habitatih med starejšimi osnovnošolci zadovoljivo. Sulič (2012) je 

opravila raziskavo med mlajšimi osnovnošolci, kjer so rezultati pokazali, da imajo 

pomanjkljivo znanje o podzemnih habitatih. Prav tako je Vidmar (2011) ugotovila, da 

otroci, ki živijo na Krasu, slabo poznajo njegove značilnosti in ne poznajo določenih 

znamenitih krajev, čeprav živijo v njihovi bližini. Jordan (2015, 2016) je v svojih 

raziskavah raziskovala predstave učencev in dijakov o človeški ribici. S pomočjo 

analize risb človeških ribic, ki so jih osnovnošolci in srednješolci narisali, je ugotovila, 

da imajo zadovoljive, a pomanjkljive predstave o njej. Rezultati so tudi pokazali, da se 

znanje v različnih starostnih obdobjih ne razlikuje.  

Slovenija je država z velikim številom jam, ki nastajajo večinoma na apnenčasti 

podlagi, Dinarskem gorstvu in na Krasu. V jamah vlada izjemna biotska pestrost in 

zato so slovenske jame zelo bogate v svetovnem merilu. Do aprila 2019 je bilo 

registriranih kar 13.150 jam; vsako leto se jih odkrije vsaj 300; v zadnjih letih celo po 

500 novih jam (Jamarska zveza Slovenije, 2019). 

Zaradi velikega števila jam, bi jih morali učenci poznati in se zavedati njihovega 

pomena. Zato smo zastavili raziskavo, katere cilj je raziskati in preučiti razumevanje 

jamskih ekosistemov med učenci. 

 

3.2 RAZISKOVALNI CILJI 

 Ugotoviti, kako dobro znajo učenci opisati jamo in razmere v njej ter to povezati 

z življenjem v jami. 

 Ugotoviti, ali učenci znajo razložiti nastanek kapnika. 

 Ugotoviti, ali učenci poznajo anatomijo in fiziologijo človeške ribice ter njene 

adaptacije na jamsko okolje. 

 Ugotoviti razlike v poznavanju jamskih ekosistemov pri učencih različne starosti.  
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3.3 METODE IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

 

3.3.1 VZOREC 

V raziskavi je sodelovalo 162 učencev iz dveh slovenskih obalnih osnovnih šol. Vzorec 

je bil izbran namensko. 

Preizkus znanja je potekal s pomočjo intervjujev ali pisnih preizkusov znanja. V 

raziskavi so sodelovali učenci 1., 4., 7. in 9. razreda osnovne šole.  

Tabela 2: Opis vzorca po razredih 

Razred 
Število fantov Število deklet Skupaj 

f f % f f % f f % 

1. razred 16 9,9 15 9,3 31 19,2 

4. razred 15 9,3 15 9,3 30 18,6 

7. razred 31 19,1 19 11,7 50 30,8 

9. razred 29 17,8 22 13,6 51 31,4 

SKUPAJ 91 56,2 71 43,8 162 100,0 

 

3.3.2 OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 

Pred začetkom raziskave smo kontaktirali učitelje in ravnatelje osnovnih šol ter se 

dogovorili za ustrezen termin izvedbe raziskave. Predhodno smo tudi poskrbeli za 

soglasja staršev, tako da so bili starši in vključeni učenci informirani, da se bodo 

podatki uporabili izključno v raziskovalne namene ter da bo poskrbljeno za 

anonimnost.  

Z učenci 1. in 4. razreda osnovne šole smo izvedli preverjanje znanja s pomočjo 

individualnih intervjujev. Intervjuje smo dokumentirali s snemalnikom zvoka. 

Sedmošolci in devetošolci so med učno uro pri naravoslovju ali biologiji reševali 

preizkuse znanja.  

Vprašanja so se nanašala na tri glavne sklope. V prvem sklopu smo postavili vprašanja 

o jamskih ekosistemih, kjer nas je predvsem zanimalo, kako učenci razumejo in 

poznajo biotske in abiotske dejavnike jamskega okolja ter nastanek jam. V drugem 

delu smo preverjali razumevanje nastanka kapnika. V zadnjem sklopu smo se 

osredotočili predvsem na človeško ribico. Zanimale so nas predstave učencev o 

anatomiji in fiziologiji človeške ribice ter adaptacijah na jamsko okolje.  

Vse tri sklope vprašanj smo podkrepili s slikovnim gradivom. V prvem delu smo 

uporabili skico jame, v drugem delu skico kapnika, v zadnjem delu pa naravoslovno 

risbo človeške ribice. Preizkus znanja in slikovno gradivo so v prilogi.  
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3.3.3 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

Posnetke odgovorov učencev smo najprej dobesedno prepisali in nato kodirali. 

Obdelava podatkov je potekala na ravni deskriptivne statistike s pomočjo programa 

MS Excel. 

 

3.4 REZULTATI  

Rezultati raziskave so predstavljeni s pomočjo tabel. Razdeljeni so na tri večje sklope. 

V prvem sklopu smo preverjali razumevanje jamskega ekosistema, v drugem sklopu 

so nas zanimali kapniki in njihov nastanek, v tretjem sklopu pa smo se osredotočili 

predvsem na človeško ribico in njene adaptacije na jamsko okolje.  

 

3.4.1 SKLOP: JAME 

Pri raziskovanju prvega sklopa o jamah smo preverjali, kako učenci razumejo jamske 

ekosisteme. Zanimalo nas je, ali učenci vedo, ali imamo v Sloveniji jame, ali so že 

kakšno obiskali, kaj je za njih jama, kako nastane, in se osredotočili na biotske in 

abiotske dejavnike jamskega okolja. Prav tako smo jih povprašali o vplivu človeka na 

jamski ekosistem.  

 

3.4.1.1 JAME V SLOVENIJI 

Večina učencev (92,0 %) je na vprašanje o prisotnosti jam v Sloveniji pravilno 

odgovorila (Tabela 3), saj je le 13 učencev (8,0 %) podalo odgovor, da v Sloveniji 

nimamo jam. Največ težav se je pojavilo pri prvošolcih, kjer je kar 12 učencev (38,7 %) 

podalo napačen odgovor, torej le nekoliko več kot polovica učencev 1. razreda  

(61,3 %) ve, da imamo v Sloveniji jame. Vsi ostali učenci v 4., 7. in 9. razredu so na 

vprašanje pravilno odgovorili (100,0 %) z izjemo enega četrtošolca. 

Tabela 3: Odgovori učencev na vprašanje: Ali imamo v Sloveniji jame? 

KATEGORIJA 
1. razred 4. razred 7. razred 9. razred Skupaj 

f f % f  f % f f % f f % f f % 

DA 19 61,3 29 96,7 50 100,0 51 100,0 149 92,0 

NE 12 38,7 1 3,3 0 0,0 0 0,0 13 8,0 

 

3.4.1.2 OBISK JAME 

Iz Tabele 4 je razvidno, da je večina učencev (86,4 %) že obiskala jamo. Rezultati 

kažejo, da se s starostjo veča delež učencev, ki so že bili v jami. V 1. razredu je jamo 

obiskalo manj kot polovica učencev (45,2 %), v 4. razredu pa se ta delež bistveno 
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poveča, saj je bilo v jami že 25 učencev (83,3 %). Vsi (100,0 %) sedmošolci in 

devetošolci so jamo že obiskali. 

Tabela 4: Odgovori učencev na vprašanje: Ali si že obiskal/-a kakšno jamo? 

KATEGORIJA 
1. razred 4. razred 7. razred 9. razred Skupaj 

f f % f  f % f f % f f % f f % 

DA 14 45,2 25 83,3 50 100,0 51 100,0 140 86,4 

NE 17 54,8 5 16,7 0 0,0 0 0,0 22 13,6 

 

3.4.1.3 OBISKANE JAME V SLOVENIJI 

Več kot polovica učencev (69,8 %) je že obiskala Postojnsko jamo. Pri obisku ostalih 

jam je delež bistveno nižji, saj je Škocjanske jame obiskalo 17,9 % učencev, jamo 

Dimnice 15,4 % učencev in jamo Vilenica 16,7 % učencev (Tabela 5). 

Pri učencih 1. razreda najbolj izstopa podatek, da kar 54,8 % učencev še ni bilo v jami. 

Ostali učenci pa so povedali, da so obiskali Postojnsko jamo (22,6 %) oziroma da so 

bili v jami, vendar ne poznajo njenega imena (22,6 %). Tudi učenci v 4. razredu so 

najpogosteje obiskali Postojnsko jamo (56,0 %), medtem ko so 4 učenci (13,3 %) bili 

tudi v Škocjanskih jamah. Pet učencev (16,7 %) jame še nikoli ni obiskalo, preostalih 

16,7 % učencev pa je jamo že obiskalo, vendar si niso zapomnili njenega imena.  

Deleži pri učencih v 7. in 9. razredu so bistveno višji. Postojnsko jamo je obiskalo  

84,0 % sedmošolcev in kar 92,2 % devetošolcev, Škocjanske jame pa 22,0 % učencev 

7. razreda in 27,5 % učencev 9. razreda. Vidimo lahko, da jami Dimnice in Vilenica pri 

učencih v 1. in 4. razredu nista bili obiskani. Kar 14 učencev 7. razreda (28,0 %) je 

obiskalo jamo Dimnice in 7 učencev (14,0 %) jamo Vilenica. Pri devetošolcih je jamo 

Dimnice obiskalo 21,6 % učencev, jamo Vilenica pa 37,3 %.  

Kot drugo so učenci navedli, da so obiskali Križno jamo, jame v Srbiji, Rakov Škocjan 

in Pivko jamo.  

Tabela 5: Odgovori učencev na vprašanje: Katero jamo si obiskal/-a? 

KATEGORIJA 

  

1. razred 4. razred 7. razred 9. razred Skupaj 

f f % f  f % f f % f f % f f % 

POSTOJNSKA JAMA 7 22,6 17 56,7 42 84,0 47 92,2 113 69,8 

ŠKOCJANSKE JAME 0 0,0 4 13,3 11 22,0 14 27,5 29 17,9 

JAMA DIMNICE 0 0,0 0 0,0 14 28,0 11 21,6 25 15,4 

JAMA VILENICA 0 0,0 1 3,3 7 14,0 19 37,3 27 16,7 

NISEM BIL/A V JAMI 17 54,8 5 16,7 0 0,0 0 0,0 22 13,6 

NE VEM, NI ODGOVORA 7 22,6 5 16,7 0 0,0 2 3,9 14 8,6 

DRUGO 0 0,0 1 3,3 3 6,0 3 5,9 7 4,3 

 



Glavina, N., Razumevanje jamskih ekosistemov pri učencih v osnovni šoli. Mag. delo. Ljubljana, Univerza v 

Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2020 

45 
 

3.4.1.4 JAMA 

Na vprašanje: »Kaj je jama?« so učenci zelo različno odgovarjali (Tabela 6). Kar  

91,4 % učencev je na to vprašanje odgovorilo z opisom jame oziroma razmer, ki so v 

njej. Najpogosteje (63,6 %) so omenjali, da je jama nek prostor, ki je pod zemljo 

(53,1 %) in so v njej kapniki (51,2 %). Četrtina učencev (25,9 %) je kot odgovor podala 

tudi, da je v jami prisotna voda. Manj pogosto pa so omenjali biotske (14,2 %) in 

abiotske (6,8 %) dejavnike ter opisovali notranjost jame (16,0 %). Nekateri učenci (20,4 

%) so odgovorili tako, da so opisali nastanek jame. Majhen delež učencev je na 

vprašanje podalo odgovore  vezane na časovno opredelitev (3,1 %), kraške pojave 

(3,7 %) ali so podali druge odgovore (12,3 %). 

Tabela 6: Odgovori učencev na vprašanje: Kaj je jama? 

KATEGORIJA 1. razred 4. razred 7. razred 9. razred Skupaj 

Podkategorija f f % f  f % f f % f f % f f % 

OPIS JAME, RAZMERE 28 90,3 30 100,0 47 94,0 43 84,3 148 91,4 

Prostor 5 16,1 16 53,3 44 88,0 38 74,5 103 63,6 

Nad zemljo 9 29,0 4 13,3 3 6,0 5 9,8 21 13,0 

Pod zemljo 9 29,0 21 70,0 25 50,0 31 60,8 86 53,1 

    Prisotnost in                                             

nastanek kapnikov 12 38,7 24 80,0 26 52,0 21 41,2 83 51,2 

Voda 16 51,6 16 53,3 4 8,0 6 11,8 42 25,9 

Opis notranjosti jame 13 41,9 10 33,3 0 0,0 3 5,9 26 16,0 

Biotski dejavniki 6 19,4 6 20,0 10 20,0 1 2,0 23 14,2 

Abiotski dejavniki 1 3,2 2 6,7 5 10,0 3 5,9 11 6,8 

ČASOVNA OPREDELITEV 0 0,0 1 3,3 1 2,0 3 5,9 5 3,1 

NASTANEK JAME 1 3,2 5 16,7 8 16,0 19 37,3 33 20,4 

KRAŠKI POJAVI 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 11,8 6 3,7 

NE VEM, NI ODGOVORA 0 0,0 0 0,0 2 4,0 2 3,9 4 2,5 

DRUGO 10 32,3 4 13,3 0 0,0 6 11,8 20 12,3 

 

Prvošolci so na vprašanje večinoma odgovorili z opisom jame in razmer v njej 

(90,3 %). Pri tem so najpogosteje omenjali prisotnost vode (51,6 %), opis notranjosti 

jame (41,9 %) in prisotnost kapnikov (38,7 %). Vsi učenci 4. razreda so omenjali opis 

in razmere v jami (100,0 %), le da so jo najpogosteje opisovali kot prostor (53,3 %), ki 

je pod zemljo (70,0 %); v njej so prisotni kapniki (80,0 %) in voda (53,3 %).  

Tudi sedmošolci so ponovno najpogosteje (91,4 %) kot odgovor na vprašanje omenjali 

opis jame in razmere v njej. Kar 44 učencev (88,0 %) je odgovorilo, da je jama prostor, 

ki je pod zemljo (50,0 %) in so v njej kapniki (52,0 %). Osem učencev (6,3 %) je 

odgovorilo z opisom nastanka jame.  
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Pri najstarejših učencih so bili odgovori nekoliko bolj raznoliki. Trije učenci (5,9 %) so 

časovno opredelili nastanek jame; 6 učencev (11,8 %) je jamo opredelilo kot kraški 

pojav, 19 učencev (37,3 %) pa je opisalo njen nastanek. Največkrat (84,3 %) se je 

pojavil odgovor, kjer so učenci opisali jamo in razmere v njej. Devetošolci so jamo 

opisali kot prostor (74,5 %) pod zemljo (60,8 %), kjer so kapniki (41,2 %). 

V kategorijo drugo spadajo odgovori, ki so jih učenci navajali in se navezujejo na 

zgodovino (lahko si ogledamo, kaj je bilo včasih), vojno (med 1. in 2. svetovno vojno 

so se v njej skrivali vojaki), prisotnost kamenja (obdajajo jo kamni, potrebujemo čelado, 

da nam ne pade kaj na glavo) in turizem (vlakec).  

Prihaja tudi do napačnih predstav – jama je vrsta vede, in pomanjkljivih  

predstav – jama ima »streho«, pokrito z listjem in notri se ujamejo živali.  

 

3.4.1.5 OPIS JAME IN RAZMERE V NJEJ 

Učence smo prosili, da podrobno opišejo jamo in dopišejo razmere v njej. Te smo 

razdelili na pet kategorij biotskih in abiotskih dejavnikov: temperatura, svetloba, 

vlažnost, sestava zraka in prisotnost organizmov. Vsako kategorijo smo posebej 

obravnavali.  

 

Temperatura 

Pri poznavanju temperature v jami učenci nimajo težav (Tabela 7), saj je kar 86,4 % 

učencev odgovorilo, da je v jami mrzlo, 13,0 % učencev pa da je v jami stalna 

temperatura.  

Tabela 7: Odgovori učencev o temperaturi v jami 

KATEGORIJA 
1. razred 4. razred 7. razred 9. razred Skupaj 

f f % f  f % f f % f f % f f % 

MRZLO 31 100,0 29 96,7 42 84,0 38 76,0 140 86,4 

STALNA TEMPERATURA 0 0,0 7 23,3 3 6,0 11 22,0 21 13,0 

NE VEM, NI ODGOVORA 0 0,0 0 0,0 5 10,0 3 6,0 8 4,9 

DRUGO 0 0,0 1 3,3 1 2,0 1 2,0 3 1,9 

 

Vsi (100,0 %) najmlajši učenci so povedali, da je v jami mrzlo. Tudi pri četrtošolcih je 

bil ta delež zelo visok, in sicer je 96,7 % učencev podalo odgovor, da je v jami mrzlo, 

7 učencev (23,3 %) pa je še dodalo, da je prisotna stalna temperatura. Tudi učenci  

7. (84,0 %) in 9. razreda (76,0 %) so najpogosteje odgovorili, da je v jami mrzlo, le da 

so samo 3 (6,0 %) sedmošolci in kar 11 (22,0 %) devetošolcev napisali, da je prisotna 

stalna temperatura. 
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Kot drugo so učenci navedli, da je v njej toplo in so notri visoke temperature. Na podlagi 

odgovorov lahko vidimo, da imajo nekateri učenci napačne predstave o temperaturi v 

jami.  

 

Svetloba 

Iz Tabele 8 je razvidno, da večina učencev (83,3 %) ve, da je v jami temno, medtem 

ko je 9,3 % učencev odgovorilo, da je v jami prisotna svetloba.  

V 1. in 4. razredu so rezultati zelo podobni, saj je kar 93,0 % učencev odgovorilo, da 

je v jami tema. Le 3 učenci (10,0 %) so napačno povedali, da je v jami prisotna 

svetloba. Tudi sedmošolci (80,0 %) in devetošolci (74,5 %) so večinoma podali pravilen 

odgovor, da v jami ni svetlobe.  

Tabela 8: Odgovori učencev o prisotnosti svetlobe v jami 

KATEGORIJA 
1. razred 4. razred 7. razred 9. razred Skupaj 

f f % f  f % f f % f f % f f % 

TEMNO 29 93,5 28 93,3 40 80,0 38 74,5 135 83,3 

PRISOTNOST SVETLOBE 3 9,7 3 10,0 4 8,0 5 9,8 15 9,3 

NE VEM, NI ODGOVORA 0 0,0 0 0,0 7 14,0 10 19,6 17 10,5 

 

Vlažnost zraka 

Pri vprašanju o vlažnosti zraka so učenci najpogosteje podali odgovor, da je v jami 

visoka vlažnost (82,4 %). 13 učencev (9,9 %) je poleg še dopisalo, da je zrak vlažen 

zaradi prisotnosti vode (Tabela 9). Učenci 1. razreda na vprašanje o vlažnosti zraka 

niso odgovarjali, saj se s tem pojmom še niso srečali. 

Tabela 9: Odgovori učencev o vlažnosti zraka v jami 

KATEGORIJA 
1. razred 4. razred 7. razred 9. razred Skupaj 

f  f % f  f % f f % f f % f f % 

VISOKA VLAŽNOST - - 21 70,0 43 86,0 44 86,3 108 82,4 

VLAŽNOST ZARADI VODE - - 6 20,0 0 0,0 7 13,7 13 9,9 

NI VLAŽNO - - 4 13,3 1 2,0 0 0,0 5 3,8 

NE VEM, NI ODGOVORA - - 2 6,7 6 12,0 5 9,8 13 9,9 

 

Večina četrtošolcev (70,0 %) je povedala, da je v jami visoka vlažnost. 6 učencev  

(20,0 %) je poudarilo, da je vlažno zaradi prisotnosti vode, in 4 učenci (13,3 %) mislijo, 

da v jami ni vlažno. Skoraj vsi sedmošolci, ki so na vprašanje odgovorili, so podali 

odgovor, da je v jami visoka vlažnost (86,0 %) in le en učenec (2,0 %) misli, da v jami 

ni prisotne vlage. Ostalih 12,0 % učencev na vprašanje ni odgovorilo. V 9. razredu so 
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vsi učenci, ki so odgovorili na vprašanje, napisali, da je v jami visoka vlažnost (86,3 %) 

oziroma da je glavni razlog za vlago prisotnost vode (13,7 %).  

Tudi pri tem vprašanju so se pojavljale napačne prestave, predvsem pri odgovoru, da 

v jami ni vlažno. Pogosto so jame vlažne, saj jih oblikuje voda. Tudi nastanek jamskih 

kraških pojavov je povezan s prisotnostjo vode.  

 

Sestava zraka 

Na vprašanje o sestavi zraka v jami učenci 1. in 4. razreda niso odgovarjali, saj še niso 

spoznali sestave zraka. Prav tako je delež sedmošolcev (87,8 %) in devetošolcev  

(66,7 %), ki na to vprašanje ni odgovorilo, zelo velik. Na podlagi rezultatov je razvidno, 

da je 4,0 % učencev omenilo prisotnost kisika, 6,0 % učencev redek zrak in 5,0 % 

učencev, da je v jami svež in čist zrak (Tabela 10).  

Kot drugo so se pojavljali različni odgovori, ki niso vedno povsem vezani na sestavo 

zraka. To so, da je v jami dosti zraka, da se ne segreje, kroži, je normalen, hladen, 

težek, podoben kot na površju in da so notri lahko strupeni plini.  

Tabela 10: Odgovori učencev o sestavi zraka v jami 

KATEGORIJA 
1. razred 4. razred 7. razred 9. razred Skupaj 

f f % f f % f f % f f % f f % 

PRISOTNOST KISIKA - - - - 0 0,0 4 7,8 4 4,0 

REDEK ZRAK - - - - 2 4,1 4 7,8 6 6,0 

SVEŽ IN ČIST ZRAK - - - - 2 4,1 3 5,9 5 5,0 

NE VEM, NI ODGOVORA - - - - 43 87,8 34 66,7 77 77,0 

DRUGO - - - - 2 4,1 6 11,8 8 8,0 

 

Prisotnost organizmov 

Kot je razvidno iz Tabele 11 skoraj vsi učenci (87,7 %) vedo, da so v jami prisotni 

organizmi. Učenci 1. in 7. razreda so na vprašanje zelo podobno odgovarjali, saj jih je 

77,0 % pravilno odgovorilo. Vsi četrtošolci in devetošolci so na vprašanje pravilno 

odgovorili (100,0 %) z izjemo enega učenca 9. razreda (2,0 %).  

Tabela 11: Odgovori učencev na vprašanje: Ali so v jami kakšni organizmi? 

KATEGORIJA 
1. razred 4. razred 7. razred 9. razred Skupaj 

f f % f  f % f f % f f % f f % 

DA 24 77,4 30 100,0 38 76 50 98,0 142 87,7 

NE 7 22,6 0 0,0 1 2,0 1 2,0 9 5,6 

NE VEM, NI ODGOVORA 0 0,0 0 0,0 11 22,0 0 0,0 11 6,8 

 



Glavina, N., Razumevanje jamskih ekosistemov pri učencih v osnovni šoli. Mag. delo. Ljubljana, Univerza v 

Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2020 

49 
 

Tipi organizmov v jami 

Iz Tabele 12 je razvidno, da je največ učencev omenilo človeško ribico (67,9 %) in 

nekaj več kot polovica učencev sesalce (54,3 %), kjer je kar 43,2 % učencev izpostavilo 

netopirja. Veliko učencev (41,4 %) je prepoznalo, da v jami živijo členonožci; tu so bile 

najpogosteje omenjene žuželke (17,9 %) in pajki (14,2 %). Ostali organizmi so bili 

izpostavljeni v manj kot 10,0 %.  

Tabela 12: Odgovori učencev na vprašanje: Kateri organizmi so v jami? 

KATEGORIJA 1. razred 4. razred 7. razred 9. razred Skupaj 

Podkategorija f f % f  f % f f % f f % f f % 

ČLENONOŽCI 5 16,1 22 73,3 16 32,0 24 47,1 67 41,4 

Pajki 3 9,7 5 16,7 4 8,0 11 21,6 23 14,2 

Hrošči 0 0,0 5 16,7 1 2,0 4 7,8 10 6,2 

Muhe 1 3,2 1 3,3 0 0,0 1 2,0 3 1,9 

Žuželke 1 3,2 7 23,3 4 8,0 17 33,3 29 17,9 

Ščurki 0 0,0 3 10,0 1 2,0 2 3,9 6 3,7 

Mravlje 0 0,0 4 13,3 0 0,0 1 2,0 5 3,1 

Raki 0 0,0 4 13,3 1 2,0 0 0,0 5 3,1 

Drugi členonožci 0 0,0 1 3,3 9 18,0 1 2,0 11 6,8 

SESALCI 14 45,2 20 66,7 20 40,0 34 66,7 88 54,3 

Netopirji 3 9,7 14 46,7 20 40,0 33 64,7 70 43,2 

Medvedi 6 19,4 4 13,3 0 0,0 0 0,0 10 6,2 

Volki 4 12,9 1 3,3 0 0,0 0 0,0 5 3,1 

Drugi sesalci 4 12,9 3 10,0 0 0,0 1 2,0 8 4,9 

MIKROORGANIZMI 0 0,0 0 0,0 3 6,0 6 11,8 9 5,6 

Mikroorganizmi 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 5,9 3 1,9 

Bakterije 0 0,0 0 0,0 3 6,0 3 5,9 6 3,7 

ČLOVEŠKA RIBICA 15 48,4 26 86,7 30 60,0 39 76,5 110 67,9 

RIBE 3 9,7 7 23,3 1 2,0 3 5,9 14 8,6 

PLAZILCI 4 12,9 5 16,7 2 4 1 2,0 12 7,4 

Kače 3 9,7 3 10,0 0 0,0 1 2,0 7 4,3 

Drugi plazilci 1 3,2 2 6,7 2 4,0 0 0,0 5 3,1 

ŽIVALI 1 3,2 0 0,0 2 4,0 2 3,9 5 3,1 

ORGANIZMI 0 0,0 0 0,0 3 6,0 1 2,0 4 2,5 

RASTLINE 3 9,7 3 10,0 0 0,0 0 0,0 6 3,7 

JAMSKI TRDOŽIV 0 0,0 0 0,0 5 10,0 0 0,0 5 3,1 

PTICE 2 6,5 2 6,7 1 2,0 0 0,0 5 3,1 

NI ORGANIZMOV 7 22,6 0 0,0 1 2,0 1 2,0 9 5,6 

NE VEM, NI ODGOVORA 0 0,0 0 0,0 2 4,0 4 7,8 6 3,7 

DRUGO 2 6,5 2 6,7 12 24,0 1 2,0 17 10,5 
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Skoraj polovica (45,2 %) prvošolcev je izpostavila, da v jami živijo vsaj sesalci, kjer je 

bil največkrat omenjen medved (19,4 %); najpogosteje so učenci omenjali človeško 

ribico (48,4 %). Kar 22,6 % jih je odgovorilo, da v jami ni organizmov.  

Skoraj vsi četrtošolci (86,7 %) so odgovorili, da v jami živi človeška ribica. Pogosto so 

izpostavili tudi členonožce (73,3 %), kjer prevladujejo žuželke (23,3 %), pajke (16,7 %) 

in hrošče (16,7 %). Dve tretjini učencev je tudi povedalo, da v jami najdemo sesalce, 

kjer je bil s 46,7 % najpogostejši odgovor ravno netopir. Kar 10,0 % učencev je 

odgovorilo, da v jami najdemo rastline.  

Tudi pri učencih 7. razreda je bila največkrat omenjena človeška ribica (60,0 %). Malo 

več kot tretjina učencev je napisala tudi členonožce (32,0 %) in sesalce, kjer so vsi 

izpostavili netopirja (40,0 %). Pet učencev (10,0 %) je odgovorilo, da v jami živi jamski 

trdoživ; 6,0 % je omenilo mikroorganizme. 

Kot pri vseh učencih so tudi devetošolci najpogosteje izpostavili človeško ribico 

(76,5 %). Visok je tudi delež odgovor pri sesalcih (66,7 %), kjer je kar 33 učencev  

(64,7 %) kot odgovor zapisalo netopirja. Skoraj polovica učencev 9. razreda ve, da so 

v jami tudi členonožci, kjer so bili žuželke (33,3 %) in pajki (21,6 %) najpogosteje 

zastopani.  

Učenci so kot drugo navajali polže, črve, celico, močerada in plenilce žuželk. 

Iz odgovorov vidimo, da imajo učenci kar nekaj pomanjkljivih in napačnih predstav o 

organizmih v jami. Pri napačnih predstavah je smiselno izpostaviti, da učenci mislijo, 

da v jami ni živih bitij oziroma da so v jami rastline. Pogoste so tudi pomanjkljive 

predstave, kot je na primer, da medved živi v jami, ne pa samo prezimi v njej. 

 

3.4.1.6 NASTANEK JAME 

Pri vprašanju o nastanku jame (Tabela 13) se pojavljajo raznoliki odgovori glede na 

starost učencev. Najpogosteje so učenci opisovali nastanek jame s pomočjo delovanja 

vode (45,7 %). Od tega je 19,1 % učencev napisalo, da jo izoblikuje voda, 10,5 %, da 

jama nastane s pomočjo vode in kamna. 16,0 % je njen nastanek opisalo z 

raztapljanjem apnenca. Skoraj četrtina učencev (22,8 %) je omenila, da je jama 

naravnega nastanka, in 10,5 % otrok misli, da jamo naredi človek. V manjšem deležu 

so omenjali še, da jama nastane zaradi kislega dežja (4,9 %), iz snega in ledu (2,5 %) 

ter da v jami nastajajo kapniki (4,3 %).  

Najmlajši učenci v večini primerov niso znali opisati nastanka jam. Skoraj polovica 

učencev (45,2 %) je povedala, da je jama naravnega nastanka, 10 učencev (32,3 %) 

pa, da jo naredi človek. Četrtošolci so nastanek jame opisali tako, da jo izoblikuje voda 

(40,0 %), da je naravnega nastanka (36,7 %) oziroma jo naredi človek (20,0 %).  

Polovica sedmošolcev (52,0 %) je podala odgovor, da jamo izoblikuje voda; od tega je 

18,0 % učencev odgovorilo, da jamo izoblikuje voda, 18,0 % učencev, da jama nastane 
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s pomočjo vode in kamna, ter 16,0 %, da jama nastane z raztapljanjem apnenca. Tudi 

pri učencih 9. razreda se je najpogosteje pojavljal odgovor, da jamo izoblikuje voda 

(68,6 %), vendar je bil delež odgovora, da jama nastane z raztapljanjem apnenca 

najvišji (35,3 %); nato je sledil odgovor, da jo izoblikuje voda (25,5 %). 7,8 % učencev 

je napisalo, da nastane s pomočjo vode in kamna. Ostali odgovori so se pojavljali manj 

pogosto.  

Pri tem vprašanju se pojavljajo tudi odgovori, ki smo jih umestili v kategorijo Drugo. 

Učenci so nastanek jame opisovali tako, da nastane iz kamnov, da se ugrezne in 

nastane luknja, da nastane, ko se več rovov sreča v eni točki in nastane večja luknja 

ali da nastane kar tako. 

Nekateri so tudi zapisali ali povedali, da jamo naredi človek, da nastane zaradi kislega 

dežja ali iz snega in ledu. Tudi pri odgovorih, da je jama naravnega nastanka, so 

nekateri menili, da jo naredi žival, da je stranski produkt potresa, da je posledica 

erozije, vulkanske jame, tektonskih premikov, ugrezanja, padca meteorita … 

Tabela 13: Odgovori učencev na vprašanje: Kako nastane jama? 

KATEGORIJA 1. razred 4. razred 7. razred 9. razred Skupaj 

Podkategorija f f % f  f % f f % f f % f f % 

IZOBLIKUJE JO VODA 1 3,2 12 40,0 26 52,0 35 68,6 74 45,7 

Izoblikuje jo voda 1 3,2 8 26,7 9 18,0 13 25,5 31 19,1 

S pomočjo vode in                     

kamna 0 0,0 4 13,3 9 18,0 4 7,8 17 10,5 

Raztapljanje apnenca 0 0,0 0 0,0 8 16,0 18 35,3 26 16,0 

NARAVNEGA 

NASTANKA 14 45,2 11 36,7 5 10,0 7 13,7 37 22,8 

NAREDI JO ČLOVEK 10 32,3 6 20,0 0 0,0 1 2,0 17 10,5 

KISEL DEŽ 0 0,0 0 0,0 1 2,0 7 13,7 8 4,9 

NASTANEK KAPNIKOV 0 0,0 2 6,7 2 4,0 3 5,9 7 4,3 

NASTANEK IZ SNEGA, 

LEDA 4 12,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 2,5 

NE VEM, NI ODGOVORA 1 3,2 2 6,7 17 34,0 9 17,6 29 17,9 

DRUGO 4 12,9 4 13,3 2 4,0 2 3,9 12 7,4 

  

3.4.1.7 VPLIV ČLOVEKA NA JAMSKI EKOSISTEM 

Večina učencev (71,0 %) je na vprašanje pritrdilno odgovorila, in sicer da imamo ljudje 

vpliv na jamski ekosistem (Tabela 14). 

Pri prvošolcih je bil delež odgovor, da ljudje nimamo vpliva na jamski ekosistem 

največji (38,7 %). Četrtošolci so na vprašanje najboljše odgovarjali, saj jih je kar  

83,3 % pravilno odgovorilo. Pri sedmošolcih (64,0 %) in devetošolcih (76,5 %) je bil ta 

delež nekoliko nižji. 
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Tabela 14: Odgovori učencev na vprašanje: Ali človek s svojim načinom življenja vpliva 

na jamsko okolje in organizme, ki živijo v jami? 

KATEGORIJA 
1. razred 4. razred 7. razred 9. razred Skupaj 

f f % f  f % f f % f f % f f % 

DA 19 61,3 25 83,3 32 64,0 39 76,5 115 71,0 

NE 12 38,7 3 10,0 5 10,0 6 11,8 26 16,0 

NE VEM, NI ODGOVORA 0 0,0 2 6,7 13 26,0 6 11,8 21 13,0 

 

3.4.1.8 VRSTE VPLIVOV ČLOVEKA NA JAMSKI EKOSISTEM 

Najpogosteje so učenci na vprašanje: »Kako človek vpliva na jamski ekosistem?« 

(Tabela 15) odgovarjali, da človek na jame vpliva z onesnaževanjem (32,7 %) in 

uničevanjem kapnikov (24,7 %). 

Pri najmlajših učencih je bil najpogostejši odgovor, da jamskemu ekosistemu škodimo 

z neprimernim obnašanjem (51,6 %) in uničevanjem kapnikov (29,0 %). Četrtošolci so 

dali največji poudarek uničevanju kapnikov (70,0 %) in onesnaževanju (40,0 %). Tudi 

učenci 7. razreda (26,0 %) in 9. razreda (45,1 %) so najpogosteje odgovorili, da z 

onesnaževanjem največ vplivamo na jamski ekosistem. Največkrat so navajali 

onesnaževanje vode, velikokrat v povezavi s kmetijstvom. Devetošolci so omenjali še 

uničevanje kapnikov (15,7 %), turizem (13,7 %) in poseganje v habitat živali (13,7 %).  

Kot drugo so učenci navajali izpušne pline, kisel dež, skrb za jamo, povečanje jam, 

odstranjevanje odvečne vode ... 

Tabela 15: Odgovori učencev na vprašanje: Kako človek vpliva na jamski ekosistem? 

KATEGORIJA 
1. razred 4. razred 7. razred 9. razred Skupaj 

f f % f  f % f f % f f % f f % 

SEGREVANJE OZRAČJA 0 0,0 0 0,0 1 2,0 5 9,8 6 3,7 

TURIZEM 0 0,0 5 16,7 7 14,0 7 13,7 19 11,7 

UNIČEVANJE KAPNIKOV 9 29,0 21 70,0 2 4,0 8 15,7 40 24,7 

POSEGANJE V HABITAT 

ŽIVALI 0 0,0 3 10,0 8 16,0 7 13,7 18 11,1 

ONESNAŽEVANJE 5 16,1 12 40,0 13 26,0 23 45,1 53 32,7 

BONTON 16 51,6 6 20,0 1 2,0 0 0,0 23 14,2 

NE ŠKODIMO JAMAM 11 35,5 3 10,0 5 10,0 5 9,8 24 14,8 

NE VEM, NI ODGOVORA 0 0,0 2 6,7 19 38,0 9 17,6 30 18,5 

DRUGO 0 0,0 8 26,7 6 12,0 2 3,9 16 9,9 
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3.4.2 SKLOP: KAPNIKI 

V drugem sklopu smo preverjali poznavanje pojma kapnik, tipe kapnikov, njihov 

nastanek, čas nastanka in zgradbo.  

 

3.4.2.1 KAPNIK 

Iz Tabele 16 je razvidno, da so učenci na vprašanje: »Kaj je kapnik?« večinoma 

odgovarjali s pomočjo sestave, ki gradi kapnik (52,5 %), z opisom oblike ali izgleda 

(22,2 %) in z opisom tipa kapnika (20,4 %).  

Prvošolci (54,8 %) in četrtošolci (56,7 %) so na vprašanje najpogosteje odgovorili z 

opisom sestave kapnika. Učenci 1. razreda so kapnik opredelili še z opisom oblike in 

izgleda (38,7 %) ter kapljanjem vode (16,1 %). Tretjina učencev 4. razreda (36,7 %) je 

odgovorila, da nastane s kapljanjem vode in 9 učencev (30,0 %) z opisom oblike in 

izgleda kapnika.  

Tudi starejši učenci so najpogosteje odgovarjali z opisom sestave (50,0 %). 

Sedmošolci so kot odgovor navedli še tip kapnika (30,0 %) in devetošolci poleg tipa 

kapnika (21,6 %) omenili tudi lokacijo (25,5 %) in njegov nastanek (25,5 %). 

Najpogostejše napačne predstave so se pojavljale pri sestavi kapnika. Podrobneje so 

opisane v Tabeli 20. Napačne predstave o nastanku kapnika so opisane v Tabeli 18.  

Tabela 16: Odgovori učencev na vprašanje: Kaj je kapnik? 

KATEGORIJA 
1. razred 4. razred 7. razred 9. razred Skupaj 

f f % f  f % f f % f f % f f % 

TIP KAPNIKA 3 9,7 4 13,3 15 30,0 11 21,6 33 20,4 

ČASOVNA OPREDELITEV 

NASTANKA 

 

0 

 

0,0 

 

4 

 

13,3 

 

4 

 

8,0 

 

6 

 

11,8 14 8,6 

SESTAVA 17 54,8 17 56,7 23 46,0 28 54,9 85 52,5 

NASTANEK 0 0,0 5 16,7 2 4,0 13 25,5 20 12,3 

OBLIKA IN IZGLED 12 38,7 9 30,0 6 12,0 9 17,6 36 22,2 

LOKACIJA 3 9,7 3 10,0 6 12,0 13 25,5 25 15,4 

KAPLJANJE VODE 5 16,1 11 36,7 3 6,0 0 0,0 19 11,7 

NE VEM, NI ODGOVORA 3 9,7 0 0,0 8 16,0 3 5,9 14 8,6 

DRUGO 6 19,4 4 13,3 1 2,0 1 2,0 12 7,4 

 

3.4.2.2 TIPI KAPNIKOV 

Večina učencev (77,0 %) ve, da so v jami stalaktiti in stalagmiti (Tabela 17). Nekoliko 

manj učenci poznajo kapniške stebre (21,6 %); najmanj so učenci omenjali zavese 

(6,2 %).  
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Najmlajši učenci najboljše poznajo stalaktite (67,7 %), nekoliko manj stalagmite  

(45,2 %), najmanj pa jamske stebre (16,1 %). Skoraj vsi četrtošolci poznajo stalagmite 

(96,7 %) in stalaktite (93,3 %), nekoliko manj kot polovica (43,3 %) pa tudi kapniške 

stebre. V 7. razredu isto število učencev omenja stalaktite in stalagmite (74,0 %),  

10 učencev (20,0 %) kapniške stebre in 4,0 % učencev zavese. Pri devetošolcih je  

44 učencev (86,3 %) omenilo stalagmite in 40 učencev (78,4 %) stalaktite. V manjšem 

deležu so napisali tudi kapniški steber (13,7 %) in zavese (9,8 %).  

Kot drugo smo uvrstili odgovore, da so kapniki kamniti, špičasti in kapniške stene.  

Tabela 17: Odgovori učencev na vprašanje: Kakšne kapnike poznaš? 

KATEGORIJA 
1. razred 4. razred 7. razred 9. razred Skupaj 

f f % f  f % f f % f f % f f % 

STALAGMIT 14 45,2 29 96,7 37 74,0 44 86,3 124 76,5 

STALAKTIT 21 67,7 28 93,3 37 74,0 40 78,4 126 77,8 

KAPNIŠKI STEBER 5 16,1 13 43,3 10 20,0 7 13,7 35 21,6 

ZAVESA 0 0,0 3 10,0 2 4,0 5 9,8 10 6,2 

NE VEM, NI ODGOVORA 10 32,3 0 0,0 10 20,0 5 9,8 25 15,4 

DRUGO 0 0,0 0 0,0 1 2,0 2 3,9 3 1,9 

 

3.4.2.3 NASTANEK KAPNIKA 

Učenci so na vprašanje o nastanku kapnika (Tabela 18) najpogosteje odgovarjali 

opisovanjem sestave kapnika (54,9 %). Večina jih misli, da je kapnik iz snega ali ledu 

(23,5 %). 20,4 % učencev ve, da je kapnik iz apnenca. Pogosto so nastanek opisovali 

tudi s pomenom vode pri nastajanju (32,1 %) in časom obstoja kapnikov (14,8 %).  

Najmlajši učenci so za opis nastanka kapnika uporabili sestavo (64,5 %), kjer jih je več 

kot polovica povedala, da je kapnik iz ledu in snega, ter časom obstoja (61,3 %), kjer 

jih je skoraj polovica (48,1 %) odgovorila, da se kapnik stali in nato nastane nov. Tudi 

četrtošolci so nastanek kapnika opisovali s sestavo (63,3 %), kjer jih je kar 40,0 % 

odgovorilo, da je kapnik iz snega in leda. Pogost odgovor je bil tudi pomen vode pri 

nastanku (23,3 %). Sedmošolci so največkrat odgovorili s pomočjo pomena vode pri 

nastanku (40,0 %) in materiala (44,0 %), kjer je 24,0 % učencev pravilno odgovorilo, 

da je kapnik iz apnenca. Več kot polovica (54,9 %) najstarejših učencev je za opis 

nastanka prav tako uporabila opis materiala, kjer je 37,3 % učencev pravilno 

odgovorilo, da je zgrajen iz apnenca, 11,8 % učencev pa še vedno misli, da je kapnik 

iz vode ali snega. Osem učencev (15,7 %) je tudi časovno opredelilo njegov nastanek.  

V kategorijo drugo smo uvrstili odgovore, kot so to, da kapnik nastane zaradi kislega 

dežja, erozije, da jih naredijo ljudje, da nastanejo sami; največ jih je ob vodi … 
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Tabela 18: Odgovori učencev na vprašanje: Kako nastane kapnik? 

KATEGORIJA 1. razred 4. razred 7. razred 9. razred Skupaj 

Podkategorija f f % f  f % f f % f f % f f % 

POMEN VODE 7 22,6 7 23,3 20 40,0 18 35,3 52 32,1 

Prisotnost vode 2 6,5 5 16,7 12 24,0 4 7,8 23 14,2 

Kapljanje vode 5 16,1 2 6,7 8 16,0 14 27,5 29 17,9 

ČAS OBSTOJA 19 61,3 5 16,7 0 0,0 0 0,0 24 14,8 

Ostanejo za vedno 4 12,9 3 10,0 0 0,0 0 0,0 7 4,3 

Se stalijo 15 48,4 2 6,7 0 0,0 0 0,0 17 10,5 

SESTAVA 20 64,5 19 63,3 22 44,0 28 54,9 89 54,9 

Iz leda, snega 17 54,8 12 40,0 3 6,0 6 11,8 38 23,5 

Iz apnenca 0 0,0 2 6,7 12 24,0 19 37,3 33 20,4 

Iz kamnin, mineralov 3 9,7 5 16,7 7 14,0 7 13,7 22 13,6 

ČASOVNA OPREDELITEV 0 0,0 2 6,7 5 10,0 8 15,7 15 9,3 

NE VEM, NI ODGOVORA 4 12,9 3 10,0 14 28,0 8 15,7 29 17,9 

DRUGO 3 9,7 4 13,3 1 2,0 5 9,8 13 8,0 

 

3.4.2.4 ČASOVNA OPREDELITEV NASTANKA KAPNIKA 

Rezultati iz Tabele 19 prikazujejo, da so učenci najpogosteje odgovarjali, da je za 

nastanek kapnika potrebno 1000 let do milijon let (23,5 %). Pogosti so bili tudi odgovori 

1 leto do 100 let (16,0 %), 100 let do 1000 let (12,3 %) in milijon let ali več (14,8 %).  

Tabela 19: Odgovori učencev na vprašanje: Koliko časa je potrebno, da nastane 

kapnik? 

KATEGORIJA 
1. razred 4. razred 7. razred 9. razred Skupaj 

f f % f  f % f f % f f % f f % 

1 TEDEN ALI MANJ 6 19,4 2 6,7 0 0,0 1 2,0 9 5,6 

1 TEDEN DO 1 LETO 6 19,4 5 16,7 0 0,0 0 0,0 11 6,8 

1 LETO DO 100 LET 8 25,8 8 26,7 5 10,0 5 9,8 26 16,0 

100 LET DO 1000 LET 3 9,7 5 16,7 8 16,0 4 7,8 20 12,3 

1000 LET DO MILIJON LET 3 9,7 6 20,0 14 28,0 15 29,4 38 23,5 

MILIJON LET ALI VEČ 0 0,0 2 6,7 12 24,0 10 19,6 24 14,8 

DOSTI ČASA 2 6,5 0 0,0 6 12,0 5 9,8 13 8,0 

OPREDELJENO S 

HITROSTJO RASTI 

GLEDE NA ČASOVNO 

OBDOBJE 1 3,2 3 10,0 5 10,0 9 17,6 18 11,1 

NE VEM, NI ODGOVORA 3 9,7 0 0,0 3 6,0 2 3,9 8 4,9 
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Odgovori, ki so se pri prvošolcih najpogosteje pojavljali, so, da je za nastanek kapnika 

potrebno od nekaj ur do 100 let (64,6 %). Najpogostejši odgovor pri učencih 4. razreda 

je, da je za kapnik potrebno 1 leto do 100 let (26,7 %); nato sledi odgovor 1000 let do 

milijon let (20,0 %).  

Tudi sedmošolci (28,0 %) in devetošolci (29,4 %) so najpogosteje odgovorili, da je čas 

nastanka kapnika 1000 let do milijon let. Drugi najpogostejši odgovor je bil, da je za 

nastanek kapnika potrebno milijon let ali več (22,0 %). Kar 17,6 % devetošolcev je čas 

nastanka opredelilo s hitrostjo rasti glede na časovno obdobje (npr. 1000 let za 

1 meter, 1 cm = 1000 let…). 

Iz rezultatov je razvidno, da imajo predvsem mlajši učenci napačne in pomanjkljive 

predstave o tem, koliko časa je potrebno za nastanek kapnika.  

 

3.4.2.5 SESTAVA KAPNIKA 

Tabela 20 nam prikazuje, da je največ učencev odgovorilo, da je kapnik zgrajen iz vode 

(40,1 %) in kamna (34,6 %). Pogost odgovor pri starejših učencih je tudi, da je kapnik 

iz apnenca (22,2 %).  

Tabela 20: Odgovori učencev na vprašanje: Iz česa je zgrajen kapnik? 

KATEGORIJA 
1. razred 4. razred 7. razred 9. razred Skupaj 

f f % f  f % f f % f f % f f % 

KAMEN 6 19,4 11 36,7 17 34,0 22 43,1 56 34,6 

APNENEC 0 0,0 2 6,7 16 32,0 18 35,3 36 22,2 

VODA 19 61,3 17 56,7 15 30,0 14 27,5 65 40,1 

MINERALI 0 0,0 1 3,3 3 6,0 3 5,9 7 4,3 

NE VEM, NI ODGOVORA 6 19,4 3 10,0 7 14,0 2 3,9 18 11,1 

DRUGO 1 3,2 1 3,3 2 4,0 8 15,7 12 7,4 

 

Več kot polovica učencev 1. razreda (61,3 %) misli, da je kapnik zgrajen iz vode in le 

19,4 %, da je iz kamna. Tudi polovica učencev 4. razreda (56,7 %) je odgovorila, da je 

kapnik iz vode. Le delež učencev, ki ve, da je kapnik iz kamna, je nekoliko višji 

(36,7 %).  

Kar 30,0 % učencev 7. razreda je odgovorilo, da je kapnik iz vode, 32,0 %, da je iz 

apnenca in 34,0 %, da je iz kamna. Največ najstarejših učencev (43,1 %) je odgovorilo, 

da je kapnik iz kamna, 35,3 % pa, da je iz apnenca. Kar 37,5 % učencev še vedno 

misli, da je kapnik zgrajen iz vode.  

Kot drugo so učenci navajali, da je kapnik iz usedline, primesi, zemlje, diamanta in 

ogljikovega dioksida. 
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Pri zgradbi kapnika se pojavlja veliko napačnih predstav, saj kar tretjina učencev misli, 

da je kapnik zgrajen iz vode. Prisotne so tudi pomanjkljive predstave, saj učenci vedo, 

da je kapnik iz kamna, a ne poznajo vrste kamnine.  

 

3.4.3 SKLOP: ČLOVEŠKA RIBICA 

V tretjem sklopu smo se osredotočili na človeško ribico, kjer so nas zanimale predstave 

učencev o njeni morfologiji in fiziologiji ter določene adaptacije na jamsko okolje.  

 

3.4.3.1 POZNAVANJE ŽIVALI NA SLIKI 

Večina učencev (91,4 %) je prepoznala žival na sliki in le 14 učencev (8,6 %) ni vedelo, 

da je žival na sliki človeška ribica (Tabela 21).  

Učenci 1. razreda so imeli pri tem vprašanju največ težav, saj jih kar 41,9 % ni 

prepoznalo človeške ribice. Učenci 4., 7. in 9. razreda so vsi prepoznali človeško ribico 

(100,0 %) z izjemo enega četrtošolca (3,3 %). 

Tabela 21: Odgovori učencev na vprašanje: Katera žival je na sliki? 

KATEGORIJA 
1. razred 4. razred 7. razred 9. razred Skupaj 

f f % f  f % f f % f f % f f % 

ČLOVEŠKA RIBICA 18 58,1 29 96,7 50 100,0 51 100,0 148 91,4 

NE VEM, NI ODGOVORA 13 41,9 1 3,3 0 0,0 0 0,0 14 8,6 

 

3.4.3.2 PODOBNOST ČLOVEŠKE RIBCE Z OSTALIMI ŽIVALMI 

Vprašanje: »Na katero žival te spominja žival na sliki?« smo zastavili samo učencem  

1. in 4. razreda preko intervjuja (Tabela 22). Najpogostejši odgovor je bil, da jih 

človeška ribica spominja na kačo (42,6 %); nato je z 11,5 % sledil kuščar.  
 

Tabela 22: Odgovori učencev na vprašanje: Na katero žival te spominja? 
 

KATEGORIJA 
1. razred 4. razred 7. razred 9. razred Skupaj 

f f % f  f % f  f % f  f % f f % 

KAČA 13 41,9 13 43,3  - - - - 26 42,6 

RIBA 1 3,2 5 16,7  - - - - 6 9,8 

ČLOVEK 3 9,7 2 6,7  - - - - 5 8,2 

KUŠČAR 3 9,7 6 20,0  - - - - 9 14,8 

ČRV 3 9,7 4 13,3  - - - - 7 11,5 

MARTINČEK 3 9,7 4 13,3  - - - - 7 11,5 

DEŽEVNIK 4 12,9 1 3,3  - - - - 5 8,2 

DRUGO 1 3,2 3 10,0  - - - - 4 6,6 
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Nekoliko manj kot polovico prvošolcev (41,9 %) in četrtošolcev (43,3 %) človeška ribica 

spominja na kačo. Pri učencih 1. razreda nato sledi deževnik (13,9 %) in s po tremi 

odgovori (9,7 %) človek, kuščar, črv in martinček. Pri četrtošolcih pa kuščar (20,0%), 

riba (16,7 %), črv (13,3 %) in martinček (13,3 %). 

 

V kategorijo Drugo smo uvrstili zmaja, krokodila, aligatorja, stonogo, dinozavra in 

močerada.  

 

3.4.3.3 OPIS ČLOVEŠKE RIBICE 

Tabela 23 nam prikazuje, da so skoraj vsi učenci (98,1 %) za opis človeške ribice 

izpostavili zunanje telesne značilnosti, kjer so najpogosteje omenjali njene okončine 

(87,5 %), obliko telesa (64,2 %), barvo kože (57,4 %) in njene oči oziroma vid 

(57,4 %). Tretjina učencev je opisala njen habitat (32,1 %), medtem ko so nekateri 

učenci (14,2 %) omenili tudi njeno ogroženost. 

Tabela 23: Odgovori učencev na vprašanje: Opiši jo s pomočjo slike. 

KATEGORIJA 1. razred 4. razred 7. razred 9. razred Skupaj 

Podkategorija f f % f  f % f f % f f % f f % 

TELESNE ZNAČILNOSTI 31 100,0 30 100,0 47 94,0 51 100,0 159 98,1 

Oči in vid 10 32,3 9 30,0 41 82,0 33 64,7 93 57,4 

Barva kože 13 41,9 9 30,0 34 68,0 37 72,5 93 57,4 

Okončine 28 90,3 28 93,3 36 72,0 40 78,4 132 81,5 

Škrge 24 77,4 18 60,0 10 20,0 27 52,9 79 48,8 

Oblika telesa 16 51,6 21 70,0 32 64,0 35 68,6 104 64,2 

Rep 27 87,1 14 46,7 6 12,0 14 27,5 61 37,7 

Glava 13 41,9 13 43,3 7 14,0 9 17,6 42 25,9 

Čutila 3 9,7 6 20,0 1 2,0 2 3,9 12 7,4 

RAZVITOST 1 3,2 0 0,0 1 2,0 8 15,7 10 6,2 

HABITAT 2 6,5 10 33,3 15 30,0 25 49,0 52 32,1 

PREHRANA 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 5,9 3 1,9 

OBČUTLJIVOST NA 

SVETLOBO 0 0,0 2 6,7 5 10,0 5 9,8 12 7,4 

OGROŽENOST 0 0,0 1 3,3 7 14,0 15 29,4 23 14,2 

RAZMNOŽEVANJE 0 0,0 1 3,3 4 8,0 5 9,8 10 6,2 

VEDENJE 3 9,7 2 6,7 1 2,0 1 2,0 7 4,3 

NE VEM, NI ODGOVORA 0 0,0 0 0,0 2 4,0 0 0,0 2 1,2 

DRUGO 7 22,6 12 40,0 9 18,0 8 15,7 36 22,2 

 

Vsi prvošolci (100,0 %) so pri opisu izpostavili telesne značilnosti, kjer so največkrat 

omenili okončine (90,3 %), rep (87,1 %) in škrge (77,4 %), ki jih niso znali poimenovati, 
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vendar so jih opisali kot rdeča ušesa oziroma so nanje pokazali. Ostali odgovori so bili 

redko zastopani.  

Tudi vsi učenci 4. razreda so za opis proteusa izpostavili telesne značilnosti, kjer so 

navajali okončine (93,3 %), obliko telesa (64,0 %) in škrge (60,0 %). Tretjina učencev 

je pri opisu omenila tudi njen habitat. 

Večina sedmošolcev (94,0 %) je človeško ribico opisovala glede na njene oči oziroma 

vid (82,0 %), okončine (72,0 %) in obliko telesa (64,0 %). Pojavljali so se tudi odgovori, 

vezani na njen habitat (30,0 %), ogroženost (14,0 %). 10,0 % učencev je izpostavilo 

njeno občutljivost na svetlobo.  

Tudi vsi učenci 9. razreda so pri opisu človeške ribice uporabili njene telesne 

značilnosti. Kar 40 učencev (78,4 %) je omenilo okončine, 37 učencev (72,5 %) barvo 

kože in 35 učencev (68,6 %) obliko telesa. Polovica učencev (49,0 %) je omenila njen 

habitat, slaba tretjina (29,4 %) pa ogroženost.  

V kategoriji drugo se je pojavilo veliko različnih odgovor, ki jih nismo mogli umestiti v 

nobeno kategorijo. Pojavljali so se naslednji odgovori: otrok zmaja, nima dobrega 

spomina, razvila se je iz kače in ugotovila, da ji bolj ustreza pod vodo, dobila tako ime, 

ker je podobna človeku, ne smemo se je dotikati … 

 

3.4.3.4 IZVOR IMENA 

Večina učencev (80,9 %) je povezovala ime človeške ribice s podobnostjo s človekom 

(Tabela 24). Od tega je polovica učencev (55,6 %) ime povezala s človeško barvo, 

24,7 % s človeškimi lastnostmi in 18,5 % kar na splošno s podobnostjo človeku. Nekaj 

več kot 30,0 % učencev je ime povezalo s podobnostjo ribi; od tega je največ učencev 

izpostavilo, da živi oziroma plava v vodi (18,5 %).  

Kar 26 učencev (83,9 %) 1. razreda je izpostavilo, da je človeška ribica podobna ribi, 

kjer je bil najpogostejši odgovor, da živi oziroma plava v vodi (48,4 %). Dobra tretjina 

učencev je ime povezala tudi s podobnostjo človeku.  

Pri četrtošolcih je bil delež odgovora, ki se navezuje na podobnost človeku, skoraj enak 

kot pri prvošolcih, le da je po 11 učencev (36,7 %) podalo odgovor, da ima človeška 

ribica človeške lastnosti oziroma je podobna človeku. Polovica učencev je ime 

povezala s podobnostjo ribi, kjer je bil ponovno najpogostejši odgovor, da živi oziroma 

plava v vodi (36,7 %).  

Tudi sedmošolci (84,0 %) in devetošolci (94,1 %) so ime človeške ribice največkrat 

povezali s podobnostjo človeku, kjer je prevladoval odgovor, vezan na njeno barvo 

kože. Le 5 učencev (10,0 %) 7. razreda in 4 učenci (7,8 %) 9. razreda so ime povezali 

s podobnostjo ribi.  
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Kot drugo so učenci navajali, da jo je odkril človek, da je dobila ime po legendi, da je 

nastala iz človeka, da ne plava kot normalne ribice, ampak kot človek, da ima plavalno 

kožico in podobno.  

Tabela 24: Odgovori učencev na vprašanje: Zakaj je po tvojem mnenju dobila tako 

ime? 

KATEGORIJA 1. razred 4. razred 7. razred 9. razred Skupaj 

Podkategorija f f % f f % f f % f f % f f % 

PODOBNOST ČLOVEKU 21 67,7 20 66,7 42 84,0 48 94,1 131 80,9 

Barva  7 22,6 9 30,0 38 76,0 36 70,6 90 55,6 

Podobnost človeku 6 19,4 11 36,7 4 8,0 9 17,6 30 18,5 

Človeške lastnosti 12 38,7 11 36,7 8 16,0 9 17,6 40 24,7 

PODOBNOST RIBI 26 83,9 16 53,3 5 10,0 4 7,8 51 31,5 

Podobna ribi 4 12,9 2 6,7 3 6,0 2 3,9 11 6,8 

Dihanje 5 16,1 3 10,0 0 0,0 1 2,0 9 5,6 

Lastnosti ribe 6 19,4 5 16,7 1 2,0 1 2,0 13 8,0 

Živi, plava v vodi 15 48,4 11 36,7 2 4,0 2 3,9 30 18,5 

NE VEM, NI ODGOVORA 2 6,5 4 13,3 7 14,0 1 2,0 14 8,6 

DRUGO 4 12,9 7 23,3 1 2,0 3 5,9 15 9,3 

 

3.4.3.5 ŽIVLJENJSKI PROSTOR 

Iz rezultatov, ki so predstavljeni v Tabeli 25, je razvidno, da je največ učencev  

(87,0 %) odgovorilo, da človeška ribica živi v jami; od tega jih je 17,3 % izpostavilo, da 

živi v Postojnski jami. Malo manj kot polovica učencev (46,3 %) je izpostavila, da živi 

v vodi, 19,1 % pa na kopnem.  

Tabela 25: Odgovori učencev na vprašanje: Kje živi? 

KATEGORIJA 1. razred 4. razred 7. razred 9. razred Skupaj 

     Podkategorija f f % f  f % f f % f f % f f % 

JAMA 28 90,3 29 96,7 38 76,0 46 90,2 141 87,0 

Jama 25 80,6 28 93,3 28 56,0 32 62,7 113 69,8 

Postojnska jama 3 9,7 1 3,3 10 20,0 14 27,5 28 17,3 

VODA 21 67,7 26 86,7 7 14,0 21 41,2 75 46,3 

KOPNO 18 58,1 12 40,0 0 0,0 1 2,0 31 19,1 

NE VEM, NI ODGOVORA 0 0,0 0 0,0 11 22,0 1 2,0 12 7,4 

DRUGO 3 9,7 5 16,7 1 2,0 4 7,8 13 8,0 

 

Večina prvošolcev (90,3 %) ve, da človeška ribica živi v jami; 67,7 % pa jih je 

odgovorilo, da jo najdemo v vodi. Kar 58,1 % učencev misli, da človeška ribica živi tudi 

na kopnem. Skoraj vsi učenci 4. razreda z izjemo enega (3,3 %) so odgovorili, da 
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človeška ribica živi v jami; 26 učencev (86,7 %) je svoj odgovor dopolnilo, da jo 

najdemo v vodi.  

Starejši učenci so prav tako zelo dobro odgovarjali na vprašanje, saj je 76,0 % 

sedmošolcev in 90,2 % devetošolcev odgovorilo, da človeška ribica živi v jami. 

Nekoliko nižji je bil delež odgovorov, da jo najdemo v vodi. Le en učenec (2,0 %) je 

napisal, da človeška ribica živi na kopnem.  

V kategorijo drugo smo umestili odgovore: v temnem prostoru, v akvariju, v zemlji, blizu 

rek; lahko jo srečano na cesti, na vlažnem … 

Pri vprašanju o življenjskem prostoru človeške ribice opažamo nekatere napačne 

predstave, saj učenci mislijo, da človeška ribica živi na kopnem. Vidne so tudi 

pomanjkljive predstave, saj nekateri otroci izpostavljajo, da človeška ribica živi le v 

Postojnski jami.  

 

3.4.3.6 GIBANJE 

Učenci so na vprašanje o gibanju človeške ribice zelo različno odgovarjali (Tabela 26). 

Največ učencev (42,0 %) je odgovorilo, da se plazi oziroma hodi, 33,3 %, da plava, 

21,6 % pa, da se premika s pomočjo različnih delov telesa. Približno 10,0 % učencev 

je za opis gibanja uporabila njeno hitrost oziroma analogije. Na primer, giblje se kot 

riba, kača ali plazilec.  

Tabela 26: Odgovori učencev na vprašanje: Kako se giblje? 

KATEGORIJA 
1. razred 4. razred 7. razred 9. razred Skupaj 

f f % f  f % f f % f f % f f % 

PLAVA 8 25,8 16 53,3 16 32,0 14 27,5 54 33,3 

PLAZI, HODI 25 80,6 24 80,0 9 18,0 10 19,6 68 42,0 

HITROST GIBANJA 1 3,2 2 6,7 4 8,0 10 19,6 17 10,5 

S POMOČJO RAZLIČNIH 

DELOV TELESA 4 12,9 6 20,0 19 38,0 6 11,8 35 21,6 

ANALOGIJE 1 3,2 0 0,0 8 16,0 12 23,5 21 13,0 

NE VEM, NI ODGOVORA 0 0,0 0 0,0 2 4,0 4 7,8 6 3,7 

 

Kar 80,6 % učencev 1. razreda je povedalo, da se človeška ribica plazi oziroma hodi, 

četrtina učencev pa je povedala, da plava. Tudi pri četrtošolcih je največ učencev  

(80,6 %) odgovorilo, da se človeška ribica plazi in nekaj več kot polovica, da plava. 

Šest učencev (20,0 %) pa je odgovorilo, da se giblje s pomočjo različnih delov telesa.  

Pri sedmošolcih so bili odgovorili zelo različni. Največkrat se je pojavil odgovor 

(38,0 %), da se proteus premika s pomočjo različnih delov telesa. Nato sledi, da plava 

(32,0 %). 18,0 % učencev je napisalo, da se plazi ali hodi.  
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Devetošolci so najpogosteje odgovorili, da človeška ribica plava (27,5 %) ali gibanje 

opisali s pomočjo analogij (23,5 %). Po 10 učencev (19,6 %) je odgovorilo, da se plazi 

ali hodi oziroma gibanje opisalo s hitrostjo premikanja.  

 

3.4.3.7 PREHRANA 

Odgovori na vprašanje o prehrani človeške ribice so zelo raznoliki (Tabela 27). 

Približno 19,0 % učencev je odgovorilo, da se prehranjuje z majhnimi organizmi in  

19,0 % z živalmi, kjer so največkrat omenili žuželke (10,5 %). Nekateri učenci so na 

splošno izpostavili organizme (14,2 %), hrano (15,4 %) in rastline (5,6 %). Devet 

učencev (5,6 %) misli, da ne potrebuje hrane, osem učencev (4,9 %) pa, da jo hrani 

človek.  

Tabela 27: Odgovori učencev na vprašanje: S čim se prehranjuje? 

KATEGORIJA 1. razred 4. razred 7. razred 9. razred Skupaj 

Podkategorija f f % f  f % f f % f f % f f % 

MAJHNI ORGANIZMI 0 0,0 4 13,3 9 18,0 17 33,3 30 18,5 

Mikroorganizmi 0 0,0 0 0,0 2 4,0 6 11,8 8 4,9 

Majhni organizmi 0 0,0 1 3,3 7 14,0 8 15,7 16 9,9 

Plankton 0 0,0 2 6,7 1 2,0 3 5,9 6 3,7 

ORGANIZMI 0 0,0 0 0,0 8 16,0 15 29,4 23 14,2 

Vodni organizmi 0 0,0 0 0,0 3 6,0 9 17,6 12 7,4 

Jamski organizmi 0 0,0 0 0,0 2 4,0 4 7,8 6 3,7 

Organizmi 0 0,0 0 0,0 3 6,0 2 3,9 5 3,1 

HRANA 11 35,5 7 23,3 2 4,0 5 9,8 25 15,4 

RASTLINE 2 6,5 2 6,7 4 8,0 1 2,0 9 5,6 

JAJČECA 0 0,0 1 3,3 1 2,0 2 3,9 4 2,5 

ŽIVALI 6 19,4 11 36,7 8 16,0 6 11,8 31 19,1 

Žuželke 2 6,5 4 13,3 6 12,0 5 9,8 17 10,5 

Ribe 3 9,7 1 3,3 0 0,0 1 2,0 5 3,1 

Ostale živali 1 3,2 5 16,7 2 4,0 0 0,0 8 4,9 

NE POTREBUJE HRANE 7 22,6 2 6,7 0 0,0 0 0,0 9 5,6 

HRANI JO ČLOVEK 4 12,9 3 10,0 1 2,0 0 0,0 8 4,9 

NE VEM, NI ODGOVORA 0 0,0 0 0,0 15 30,0 6 11,8 21 13,0 

DRUGO 4 12,9 4 13,3 5 10,0 2 3,9 15 9,3 

 

Učenci v 1. razredu so največkrat povedali (35,5 %), da se človeška ribica hrani s 

hrano; 19,4 % jih meni, da se hrani z živalmi, kjer so bile najpogosteje omenjene  

ribe (9,7 %). Kar 7 učencev (22,6 %) je odgovorilo, da človeška ribica sploh ne 

potrebuje hrane, 4 učenci (12,9 %) pa, da jo hrani človek.  
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Tretjina četrtošolcev (36,7 %) je povedala, da se proteus hrani z živalmi, 23,3 % jih 

meni, da s hrano; 4 učenci so povedali, da se prehranjuje z majhnimi organizmi. Trije 

učenci (10,0 %) še vedno mislijo, da jo hrani človek.  

Učenci 7. razreda so kot odgovor podali, da se človeška ribica hrani z majhnimi 

organizmi (18,0 %), organizmi (16,0 %) in živalmi (16,0 %). V 9. razredu je bil 

najpogostejši odgovor, da se prehranjuje z majhnimi organizmi (33,3 %) ali organizmi 

(29,4 %). Od tega je 17,6 % učencev podalo odgovor, da se hrani z vodnimi organizmi. 

Približno 10,0 % učencev je napisalo, da se človeška ribica hrani s hrano in živalmi.  

Učenci so podali še odgovore: bakterije, ljudje, meso, vitamini, mrtva riba, črvi, pije 

vodo … 

 

3.4.3.8 PRILAGOJENOST NA OKOLJE 

Polovica učencev (47,3 %) je podala odgovor, da se je človeška ribica prilagodila na 

življenje v jami s pomočjo adaptacij svojih čutil (Tabela 27). Najpogosteje so navajali 

vid in občutljivost na svetlobo (38,2 %). Manj pogosto so omenjali dihala (5,3 %), 

prehranjevanje (7,6 %), gibanje (6,9 %) in na splošno razumevanje adaptacije, 

evolucijo (9,9 %). V kategorijo razumevanje adaptacije, evolucije smo uvrstili 

odgovore, kjer so učenci opisovali prilagojenost človeške ribice na jamsko okolje v 

daljšem časovnem obdobju, s pomočjo prejšnjih generacij oziroma v času svojega 

življenja. Učenci 1. razreda na vprašanje niso odgovarjali, saj ga niso razumeli.  

Učenci 4. razreda so najpogosteje povedali, da se je človeška ribica prilagodila s 

pomočjo čutil (33,3 %), kjer sta bila najpogostejši odgovor vid in občutljivost na 

svetlobo (23,3 %). Prilagojenost na jamsko okolje so razlagali tudi s pomočjo 

adaptacije in evolucije (30,0 %): »Že prejšnje generacije so se navadile, da živijo v jami 

in zato jim to ne predstavlja težav« ali »na jamsko okolje se je prilagodila v času 

svojega življenja«.  

Sedmošolci so prav tako najpogosteje odgovorili, da so k prilagoditvi na jamsko okolje 

pripomogla čutila (46,0 %). Pojavljali so se tudi odgovori, vezani na prehranjevanje 

(10,0 %), kjer so opisovali, da lahko človeška ribica veliko časa preživi brez hrane 

oziroma si naredi zaloge, termoregulacijo (6,0 %) in gibanje (2,0 %). 

Tudi več kot polovica devetošolcev (56,9 %) je podala odgovor čutila, kjer je ponovno 

največ učencev podalo odgovor vid in občutljivost na svetlobo (47,1 %).  

V kategorijo drugo smo umestili odgovore: mir in tišina, kratke noge, senca v jami, 

vlažna koža, lahko se skrije pod blazino, prepojena koža s sluzjo, ki jo ščiti pred vodo, 

se ne premika dosti, da ne porabi preveč energije … 

Kot je razvidno iz te kategorije imajo učenci veliko pomanjkljivih in napačnih predstav 

o adaptacijah človeške ribice na jamsko okolje: »Človeška ribica se je prilagodila na 

jamsko okolje, ker jo zunaj lahko ožge sonce.« (četrtošolec), »Človeška ribica se je 
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prilagodila tako, da ji v jami ni mrzlo in ker ima hitrejši razvojni proces.« (sedmošolec), 

»Na jamsko okolje se je prilagodila zaradi miru in tišine.« (devetošolec). 

Tabela 28: Odgovori učencev na vprašanje: Kako se je jamska žival prilagodila na 

življenje v jami? 

KATEGORIJA 1. razred 4. razred 7. razred 9. razred Skupaj 

Podkategorija f f % f  f % f f % f f % f f % 

DIHALA - - 0 0,0 0 0 7 13,7 7 5,3 

PREHRANJEVANJE - - 2 6,7 5 10,0 3 5,9 10 7,6 

GIBANJE - - 2 6,7 1 2,0 6 11,8 9 6,9 

TERMOREGULACIJA - - 4 13,3 3 6,0 5 9,8 12 9,2 

RAZUMEVANJE 

ADAPTACIJE, 

EVOLUCIJA 

- - 

9 30,0 0 0,0 4 7,8 13 9,9 

ČUTILA - - 10 33,3 23 46,0 29 56,9 62 47,3 

Vid, občutljivost na 

svetlobo 
- - 

7 23,3 19 38,0 24 47,1 50 38,2 

Koža - - 3 10,0 3 6,0 3 5,9 9 6,9 

Čutila  - - 2 6,7 3 6,0 6 11,8 11 8,4 

Sluh - - 1 3,3 5 10,0 4 7,8 10 7,6 

Vonj - - 3 10,0 1 2,0 3 5,9 7 5,3 

Tip - - 2 6,7 0 0,0 5 9,8 7 5,3 

NE VEM, NI ODGOVORA - - 9 30,0 17 34,0 15 29,4 41 31,3 

DRUGO - - 4 13,3 10 20,0 5 9,8 19 14,5 

 

3.4.3.9 ZAKRNELE OČI 

Odgovori na vprašanje o razlogih, zakaj ima človeška ribica zakrnele oči, so 

predstavljeni v Tabeli 29. Približno polovica (51,2 %) učencev je odgovorila, da ima 

proteus zakrnele oči zaradi teme. Ostali odgovori so se pojavljali manj pogosto, in sicer 

zanašanje na druga čutila (7,4 %), ne potrebuje oči (5,6 %), saj ji zaradi teme ne bi 

koristile, in poznavanje okolja (4,9 %).  

Prvošolci so podajali zelo različne odgovore, ki jih je težko kategorizirati (48,4 %). 

Četrtina učencev ne ve, zakaj ima človeška ribica zakrnele oči; 12,9 % je odgovorilo, 

da se zanaša na druga čutila, 9,7 % pa, ker je v jami tema. 

Skoraj polovica učencev 4. razreda je povedala, da ima človeška ribica zakrnele oči 

zaradi teme, po 3 učenci (10,0 %) pa, ker pozna okolje ali se zanaša na druga čutila, 

kot sta tip in voh. Primer odgovora: »Ker je v jami tema, se je navadila, da čuti s celim 

telesom.« 
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Pri sedmošolcih je delež odgovorov, da proteus ne vidi zaradi teme še višji (58,0 %), 

pri devetošolcih pa najvišji (76,5 %). V 7. razredu 6 učencev (12,0 %) misli, da človeška 

ribica ne potrebuje oči, v 9. razredu pa tako mislijo le 3 (5,9 %). 

V kategorijo drugo smo uvrstili odgovore: da ne vidi nič strašnega, je videla sonce in 

oslepela, ne sme gledati pod vodo, je zrastla in ji je šla koža čez oči, je stara in ko je 

zaprla oči, jih ni mogla več odpreti, da se ne bi ustrašila ljudi ali svetlobe, zakrnele 

zaradi mraza … 

V kategoriji drugo je veliko napačnih predstav, ki so jih učenci navajali. Na primer, 

prvošolec je odgovoril, da so človeški ribici oči odpadle in zdaj ne ve, kam gre. Učenec 

4. razreda je povedal, da je oslepela, ko je videla sonce. Sedmošolec pravi, da ima 

človeška ribica zakrnele oči, da ne vidi nič strašnega in se ne ustraši ljudi. 

Štirinajstletnik je zapisal, da so ji oči zakrnele zaradi mraza. 

Tabela 29: Odgovori na vprašanje: Zakaj misliš, da ima zakrnele oči? 

KATEGORIJA 
1. razred 4. razred 7. razred 9. razred Skupaj 

f f % f  f % f f % f f % f f % 

TEMA 1 3,2 14 46,7 29 58,0 39 76,5 83 51,2 

POZNAVANJE OKOLJA 3 9,7 3 10,0 0 0,0 2 3,9 8 4,9 

ZANAŠANJE NA DRUGA 

ČUTILA 4 12,9 3 10,0 2 4,0 3 5,9 12 7,4 

NE POTREBUJE OČI 0 0,0 0 0,0 6 12,0 3 5,9 9 5,6 

NE VEM, NI ODGOVORA 8 25,8 3 10,0 10 20,0 4 7,8 25 15,4 

DRUGO 15 48,4 7 23,3 6 12,0 4 7,8 32 19,8 

 

3.4.3.10 BARVA KOŽE 

Pri zadnjem vprašanju o barvi kože so učenci različno odgovarjali (Tabela 30). Največ 

učencev (28,4 %) na vprašanje ni odgovorilo oziroma ni poznalo odgovora. Četrtina 

učencev je odgovorila, da je proteus svetle barve, ker v jami ni svetlobe,  

14,9 %, da je lahko bolj opazen, 7,4 %, da se lahko skrije, in 6,2 %, ker je podoben 

človeku.  

Kar 29,0 % učencev 1. razreda ni poznalo odgovora na vprašanje, 29,0 % pa misli, da 

je svetle barve zato, da jo lahko prej opazimo, na primer: »Človeška ribica ima svetlo 

kožo, da jo lahko vidimo, če nam zbeži oziroma je ne pohodimo.« Pri četrtošolcih so 

bili odgovori nekoliko drugačni, čeprav jih je kar 40,0 % povedalo, da je barva kože 

povezana z opaznostjo. Štirje učenci (13,3 %) so odgovorili, da je svetla, ker v jami ni 

svetlobe. Prav tako je 13,3 % učencev povedalo, da človeška ribica nima pigmenta, 

zato ne more biti temne barve.  

V 7. razredu 38,0 % učencev ni znalo odgovoriti na vprašanje oziroma ni podalo 

odgovora, 28,0 % je barvo povezalo s prisotnostjo svetlobe in 10,0 % z opaznostjo. 
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Kar 12,0 % sedmošolcev je svetlo barvo kože povezalo s podobnostjo s človekom, na 

primer: »Zaradi imena mora biti njena koža podobna naši barvi.« 

Devetošolci so najpogosteje podali odgovor, da je človeška ribica svetle barve, ker je 

v jami temno (41,2 %). 7 učencev (13, 7 %) je odgovorilo, da nima pigmenta. Tudi pri 

najstarejših učencih je bilo 25,5 % tistih, ki niso znali odgovoriti na vprašanje. 

Odgovori učencev, ki jih nismo mogli umestiti v nobeno kategorijo, so: ker je v jami 

temno, je ona svetle barve; ker se je taka rodila, da je ne poje morski pes, ujame rak 

ali opeče meduza, ji je bilo mrzlo in je koža postala svetlejša, ker je v jami temno in je 

ona svetla, tako da si lahko posveti, da lahko vsrka svetlobo … 

Že pri odgovorih, ki smo jih umestili v kategorijo drugo, vidimo, da so opisane napačne 

predstave učencev. Prav tako učenci pogosto navajajo, da je človeška ribica svetle 

barve zato, da se lahko skrije, je bolj opazna in podobna človeku. 

Prvošolec je povedal, da ima človeška ribica svetlo kožo, ker je v jami temno in si tako 

lahko posveti, da vidi, kam gre. Četrtošolka je odgovorila, da ima svetlo kožo, ker nima 

dlake. Učenec 7. razreda je barvo kože povezal z mrazom v jami, saj naj bi koža zaradi 

mraza zbledela. Štirinajstletnik je zapisal, da je človeška ribica svetle barve, da jo turisti 

lažje vidijo.  

Tabela 30: Odgovori na vprašanje: Zakaj misliš, da je njena koža svetle barve? 

KATEGORIJA 
1. razred 4. razred 7. razred 9. razred Skupaj 

f f % f  f % f f % f f % f f % 

NI SVETLOBE 0 0,0 4 13,3 14 28,0 21 41,2 39 24,1 

PREKRIVANJE 2 6,5 4 13,3 3 6,0 3 5,9 12 7,4 

NI PIGMENTA 0 0,0 0 0,0 1 2,0 7 13,7 8 4,9 

BOLJ OPAZNA 9 29,0 12 40,0 5 10,0 3 5,9 29 17,9 

PODOBNOST S ČLOVEKOM 1 3,2 1 3,3 6 12,0 2 3,9 10 6,2 

NE VEM, NI ODGOVORA 9 29,0 5 16,7 19 38,0 13 25,5 46 28,4 

DRUGO 10 32,3 5 16,7 4 8,0 6 11,8 25 15,4 
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4 DISKUSIJA 

 

V magistrskem delu smo želeli raziskati razumevanje jamskega ekosistema pri 

osnovnošolcih. V prvem delu raziskave smo se osredotočili na jame kot ekosistem, 

kjer smo preverjali, ali so učenci že bili v jami, pomen besede jama, opis in razmere v 

njej. Drugi del raziskave je bil vezan na poznavanje kapnikov – kaj je kapnik, katere 

vrste kapnikov poznamo, njegov nastanek in časovno opredelitev nastanka ter sestavo 

kapnika. V zadnjem delu pa smo se osredotočili na človeško ribico in njene adaptacije 

na jamsko okolje.  

S pomočjo intervjuja pri mlajših oziroma pisnega preizkusa znanja pri starejših 

osnovnošolcih smo ugotovili, kakšno znanje in predstave imajo slovenski osnovnošolci 

o jamskem ekosistemu. Učencem so bile v pomoč skica jame in kapnikov ter 

naravoslovna risba človeške ribice. V nadaljevanju je diskusija razdeljena po 

raziskovalnih ciljih.  

 

1. Ugotoviti, kako dobro znajo učenci opisati jamo in razmere v njej ter to 

povezati z življenjem v jami. 

Najprej smo učence povprašali, ali so že obiskali jamo, da bi ugotovili njihove 

neposredne izkušnje z jamskimi ekosistemi. Ker so bili skoraj vsi učenci z izjemo 

nekaterih prvošolcev že v jami, niso imeli večjih težav pri opisovanju jame in razmer v 

njej.  

Opisane razmere v jami smo razdelili v pet kategorij biotskih in abiotskih dejavnikov: 

temperatura, svetloba, vlažnost, sestava zraka in prisotnost organizmov. Več kot  

80,0 % učencev je vedelo, da je v jami mrzlo, temno, vlažno in so v njej organizmi. Te 

razmere veljajo za temno območje jame, saj na vhodnem območju in območju somraka 

vladajo drugačni pogoji (Lee idr., 2012). Največ težav so učenci imeli z razumevanjem 

sestave zraka, saj je na vprašanje odgovorila le slaba četrtina učencev 7. in 9. razreda. 

Noben izmed njih ni navedel pravilnega odgovora, da je v jami navadno manj kisika 

kot na površju; izpostavili so le prisotnost kisika, redek, svež in čist zrak. Pri opisu 

temperature je nekaj učencev odgovorilo, da je v jami stalna temperatura, kar bi lahko 

šteli za pravilnejši odgovor, kot da je v jami mrzlo, saj je pozimi v jamah lahko 

temperatura zraka višja kot na površju. Prav tako se je pri vlažnosti pojavljal odgovor, 

da je v jami vlažno zaradi vode, kar tudi lahko štejemo za pravilen odgovor.  

Skoraj vsi vprašani učenci vedo, da so v jami organizmi. Nekaj več težav se je pojavilo 

pri vprašanju o vrstah, ki živijo v njej. Učenci se ne zavedajo biotske pestrosti jamskega 

ekosistema in prav tako ne ločijo med troglobiotni, troglofili in troglokseni (Boutin, 

2004). Največ učencev, kar dve tretjini, je omenilo človeško ribico, 43,0 % pa netopirja. 

Ti dve živali sta pri osnovnošolcih najbolj prepoznavni vrsti, čeprav vemo, da netopir 
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ni prava jamska žival, saj spada med trogloksene vrste. Pogosto so navajali še pajke, 

žuželke, ribe, medtem ko so bili ostali organizmi omenjeni le posamično. Težave v 

poznavanju jamskih organizmov pripisujemo njihovi majhnosti ter nedostopnosti 

jamskega okolja za pogostejša doživetja, kjer bi učenci pridobili neposredne izkušnje 

z jamskimi organizmi.  

Ugotovili smo, da učenci znajo zelo dobro opisati jamo in razmere v njej ter to povezati 

z življenjem v jami. To je najverjetneje povezano s tem, da so skoraj vsi sodelujoči v 

raziskavi že obiskali jamo in zato vedo, kakšna je, ter da v njej živijo organizmi. Prav 

tako ni presenetljivo, da je bila najpogosteje omenjena ravno človeška ribica, saj velja 

za endemit, o katerem se v zadnjem času veliko govori in piše.  

V naši raziskavi so učenci pokazali nekoliko boljše znanje kot v preteklih slovenskih 

raziskavah (Uršič, 2011, Sulič, 2012), kjer so imeli učenci težave s poznavanjem 

temperaturnih razmer v jami in poznavanjem jamskih organizmov. 

 

2. Ugotoviti, ali učenci znajo razložiti nastanek kapnika. 

Učenci so nastanek kapnika najpogosteje opisovali s pomočjo njegove sestave. 

Polovica mlajših osnovnošolcev je povedala, da kapnik nastane iz ledu oziroma snega, 

kar 37,3 % devetošolcev pa, da nastane iz apnenca, kar je tudi najpravilnejši odgovor. 

Nekateri učenci so izpostavili, da je kapnik iz kamnin in mineralov, medtem ko je tretjina 

vseh učencev nastanek kapnika povezala s prisotnostjo vode oziroma s kapljanjem, 

kar bi lahko šteli za pravilen odgovor. Zelo malo učencev je povedalo, da je za 

nastanek kapnika potrebna prisotnost vode in kamnine oziroma mineralov, 

najpogosteje apnenca. Voda igra izredno pomembno vlogo pri nastanku kapnika; 

glede na njeno stanje nastajajo kapniki različnih oblik (White, 2012).  

Pri vprašanju o sestavi kapnika je 40,1 % učencev odgovorilo, da je kapnik sestavljen 

iz vode. Tretjina učencev ve, da je kapnik iz kamna in le 22,2 %, da je zgrajen iz 

apnenca. Zanimivo je, da noben izmed učencev ni omenil, da je kapnik zgrajen iz sige, 

ki je kemična usedlina, ki se izloča iz prenasičene vodne raztopine na kraških tleh 

(Zupan Hajna, 2006).  

Ugotovili smo tudi, da učenci nimajo ravno najboljših predstav o tem, koliko časa je 

potrebno za nastanek kapnika. Kar 40,7 % predvsem mlajših osnovnošolcev meni, da 

je za rast kapnika potrebno od nekaj ur do 1000 let. Vemo, da kapniki rastejo zelo 

počasi in lahko v 1000 letih zrastejo le za nekaj centimetrov (Postojnska jama, 2019). 

Starejši učenci so navedli več pravilnih odgovorov, saj so največkrat odgovorili, da je 

za rast kapnika potrebno od 1000 do milijon let. Tako velika razlika v času nastanka je 

najverjetneje povezana s tem, da mlajši učenci mislijo, da so kapniki zgrajeni iz ledu 

oziroma vode, zato za nastanek potrebujejo manj časa.  
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3. Ugotoviti, ali učenci poznajo anatomijo in fiziologijo človeške ribice ter 

njene adaptacije na jamsko okolje. 

V tretjem sklopu nas je najprej zanimalo, ali prepoznajo človeško ribico na naravoslovni 

risbi, ki jim je bila tudi v pomoč pri odgovarjanju na zastavljena vprašanja. Človeško 

ribico so z izjemo enega učenca prepoznali vsi devetošolci, sedmošolci in četrtošolci 

ter 58,1 % prvošolcev.  

Poznavanje anatomije in fiziologije smo ugotavljali s pomočjo učenčevega prostega 

opisa človeške ribice. Skoraj vsi učenci (98,1 %) so opisovali telesne značilnosti, kjer 

so najpogosteje navajali prisotnost okončin (81,5 %). Prvošolci so pogosto izpostavili 

še škrge in rep, četrtošolci obliko telesa, sedmošolci barvo kože in oči oziroma njen 

vid, devetošolci pa barvo kože in obliko telesa. Učenci 9. razreda so pri opisu omenili 

še njen habitat in ogroženost. Le nekaj učencev je pri opisu navedlo njeno telesno 

razvitost, prehrano, občutljivost na svetlobo, razmnoževanje in vedenje. Na podlagi 

rezultatov je razvidno, da so mlajši učenci opisovali le njene morfološke lastnosti, ki so 

bile razvidne iz risbe, medtem ko so starejši učenci navedli tudi druge lastnosti.  

V raziskavi smo preverjali tudi njihovo razumevanje prilagojenosti živali na okolje. Na 

vprašanje, kako se je človeška ribica prilagodila na življenje v jamskem okolju, je skoraj 

polovica učencev odgovorila, da se je prilagodila s pomočjo čutil. Največ učencev je 

omenilo vid in občutljivost na svetlobo, manjši delež pa kožo, sluh, vonj in tip. Nekaj 

učencev je izpostavilo še dihala, prehranjevanje, gibanje, termoregulacijo in povezavo 

z evolucijo.  

Učence smo tudi vprašali, zakaj ima človeška ribica zakrnele oči in svetlo kožo. 

Osnovnošolci so nekoliko bolje odgovarjali na vprašanje o zakrnelosti oči, saj jih je 

51,2 % pravilno odgovorilo, da ji oči zakrnijo kot prilagoditev na temo. Pri tem vprašanju 

se je pokazalo kar veliko napačnih predstav, kot so, da ji oči zakrnijo, ker pozna okolje, 

ker se zanaša na druga čutila ali ker ne potrebuje oči. Noben izmed učencev ni omenil, 

da ima ličinka človeške ribice normalno razvite oči, ki se po treh letih poenostavijo in 

jih preraste koža, zato ima v odrasli fazi zakrnele oči (Sket, 1994). 

Pri vprašanju o barvi kože je le 24,1 % učencev pravilno odgovorilo, da je koža 

človeške ribice svetla zaradi stalne teme v jami. Potrebno je omeniti, da poznamo tudi 

črno človeško ribico (Proteus anguinus parkelj), a ker so imeli učenci na risbi svetlo 

človeško ribico (Proteus anguinus anguinus), je bil to tudi ustrezen odgovor. Kot delno 

pravilen odgovor bi lahko upoštevali tudi, da je svetle barve, ker nima pigmenta. V koži 

človeške ribice ni pterinov, ki so potrebni za sintezo melanina v kromatofornem 

sistemu, zato v odrasli fazi pride do depigmentacije (Istenič, 1975). Tudi pri tem 

vprašanju je veliko napačnih predstav, in sicer da je svetle barve, ker je podobna 

človeku, je bolj opazna ali da se lažje prikrije.  

Ugotovili smo tudi, da učenci kar dobro poznajo njeno anatomijo, medtem ko je znanje 

fiziologije veliko slabše, saj je skoraj niso omenjali. Tudi pri poznavanju njenih adaptacij 

na jamsko okolje se je pojavljalo zelo veliko pomanjkljivosti in napačnih predstav. 
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Čeprav jo znajo učenci kar dobro opisati, ne znajo tega povezati z njeno adaptacijo na 

jamsko okolje. 

V preteklih letih je bilo opravljenih nekaj raziskav na področju poznavanja človeške 

ribice med učenci in dijaki. Rezultatov raziskav ne moremo ravno primerjati z rezultati 

naše raziskave, saj so bili uporabljeni različni postopki zbiranja podatkov. Na podlagi 

rezultatov pa lahko vseeno sklepamo, da tako mlajši kot starejši učenci zadovoljivo 

dobro poznajo osnovne lastnosti človeške ribice, vendar je vseeno prisotnih veliko 

napačnih predstav (Uršič, 2011, Sulič, 2012, Jordan, 2015 in 2016).  

 

4. Ugotoviti razlike v poznavanju jamskih ekosistemov pri učencih različne 

starosti.  

V prvem sklopu o jami niso opazne razlike v znanju pri učencih različne starosti pri 

opisu jame, saj so skoraj vsi učenci pravilno odgovorili, da je v jami mrzlo, temno in 

vlažno. Težava se je pojavila pri sestavi zraka, kjer je le malo učencev odgovorilo na 

vprašanje. Učenci, ki so jamo že obiskali, nimajo težav z njenim opisom in razmerami 

v njej, saj jo lahko opišejo na podlagi svoje izkušnje.  

Učenci 4., 7. in 9. razreda zelo dobro vedo, da so v jami prisotni organizmi, medtem 

ko četrtina prvošolcev misli, da v jami ni nobenega živega bitja. Učenci so večinoma 

naštevali človeško ribico in netopirja, ki sta dve od najbolj poznanih jamskih živali. Pri 

tem vprašanju so izstopali četrtošolci, ki so poleg človeške ribice in netopirja našteli 

največ različnih organizmov, med drugim tudi členonožce (žuželke, hrošči, pajki, 

mravlje, raki), ribe in plazilce. Pri tem vprašanju so bili skoraj vsi odgovori pravilni z 

izjemo rastlin, saj smo za pravilen odgovor upoštevali troglobionte, troglofile in 

trogloksene (Sket, Gogala in Kuštor, 2003). 

Rezultati naše raziskave se delno ujemajo z rezultati preteklih raziskav. Sulič (2012) 

je ugotovila, da mlajši učenci slabo poznajo jamske organizme in nimajo znanja o 

povprečni temperaturi v jami. To lahko le delno potrdimo, saj v naši raziskavi učenci 

niso imeli težav s poznavanjem temperature v jami. O poznavanju jamskih organizmov 

so prvošolci pokazali nekoliko slabše znanje, medtem ko so četrtošolci presenetili in 

našteli največ jamskih organizmov. Tako eni kot drugi so pokazali dobro znanje o vlagi 

in svetlobi. Rezultati starejših učencev (Uršič, 2011) se ujemajo s predhodno 

raziskavo, saj imajo zadovoljivo znanje o podzemnih organizmih.  

Največja razlika v znanju se je pokazala pri vprašanju, vezanem na nastanek jame. 

Večina starejših učencev ve, da jamo izoblikuje voda; tretjina devetošolcev je celo 

napisala, da nastane z raztapljanjem apnenca, kar se učijo pri geografiji. Mlajši učenci 

so povedali, da je jama naravnega nastanka; nekaj prvošolcev je odgovorilo, da jamo 

izdela človek oziroma nastane iz ledu in snega. Pri tem vprašanju je razvidno, da imajo 

mlajši učenci manj predstav o nastanku jame, medtem ko starejši učenci niso imeli 

večjih težav. To je verjetno povezano s tem, da se starejši učenci že dlje časa šolajo 
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in imajo posledično več znanja ter so obiskali več jam, kjer so lahko dobili znanje o 

jamskem ekosistemu.  

V drugem sklopu o kapnikih so se pojavile največje razlike v znanju med mlajšimi in 

starejšimi učenci. Kar 61,3 % prvošolcev in 56,7 % četrtošolcev misli, da je kapnik 

zgrajen iz vode. Zaradi napačne predstave o zgradbi kapnika imajo mlajši učenci 

težave pri časovni opredelitvi in razumevanju nastanka kapnika. Kar 74,3 % prvošolcev 

in 66,8 % četrtošolcev misli, da je za nastanek kapnika potrebno manj kot 1000 let. 

Prav tako jih je približno polovica opisala nastanek kapnika s pomočjo leda in snega; 

prvošolci so še izpostavili, da se kapnik lahko stali. Po njihovih odgovorih je razvidno, 

da učenci ne ločijo kapnika od ledene sveče, saj ga opisujejo kot ledeno svečo, ki je v 

jami.  

Potrebno je tudi izpostaviti, da je približno 30,0 % sedmošolcev in 30,0 % devetošolcev 

odgovorilo, da je kapnik zgrajen iz vode, vendar ti niso imeli tako velikih težav, vezanih 

na časovno opredelitev nastanka in na nastanek kapnika. Ostali starejši učenci so 

pravilno odgovorili, da je kapnik zgrajen iz kamna oziroma apnenca in njegov nastanek 

najpogosteje opisovali s prisotnostjo vode in apnenca. Prav tako nimajo težav s 

časovno opredelitvijo, saj jih je večina odgovorila, da je za nastanek kapnika potrebno 

več kot 1000 let (Postojnska jama, 2019).  

V tretjem sklopu o človeški ribici so tudi opazne razlike v poznavanju jamskih 

ekosistemov. Vsi učenci so s pomočjo slike znali opisati človeško ribico; učenci od  

4. razreda naprej so opisovali tudi njen habitat, medtem ko je 29,4 % devetošolcev 

izpostavilo njeno ogroženost. Razlike so razvidne tudi pri njenem gibanju, saj je kar  

80,0 % prvošolcev in četrtošolcev povedalo, da se človeška ribica plazi oziroma hodi, 

kar najverjetneje povezujejo z njenimi nogami. Približno 50,0 % četrtošolcev in 30,0 % 

starejših učencev je odgovorilo, da človeška ribica plava. Sedmošolci so njeno gibanje 

opisovali še s pomočjo različnih delov telesa, devetošolci pa s pomočjo analogij.  

Mlajši osnovnošolci so povedali, da se človeška ribica prehranjuje s hrano oziroma 

živalmi. Kar četrtina prvošolcev misli, da ne potrebuje hrane, kar je verjetno povezano 

s tem, da so prepričani, da v jami ni živih organizmov. Starejši učenci so odgovorili, da 

se hrani z organizmi oziroma majhnimi organizmi.  

Ugotavljali smo tudi razlike v poznavanju prilagojenosti človeške ribice na življenje v 

jami. Prvošolci na vprašanje niso odgovarjali; ostali učenci so najpogosteje odgovorili, 

da se človeška ribica prilagodi na jamsko okolje s pomočjo čutil, kjer sta bila 

najpogosteje omenjena vid in občutljivost na svetlobo. Presenetilo nas je, da je kar  

30,0 % četrtošolcev njeno prilagojenost povezalo z evolucijo in razumevanjem 

adaptacije.  

Razlike v starosti so se pojavile tudi pri vprašanju, vezanem na njen vid. Delež pravilnih 

odgovor, da ima človeška ribica zakrnele oči, narašča od 4. razreda naprej, medtem 

ko so prvošolci podali zelo mešane odgovore. Prav tako so vidne razlike pri barvi kože. 

Mlajši učenci so povedali, da ima človeška ribica svetlo kožo zato, da je bolj opazna, 
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starejši učenci pa vedo, da izgubi pigment in barvo zaradi odsotnosti svetlobe. 

Zanimivo je, da noben izmed učencev ni omenil, da ima ličinka človeške ribice 

normalno razvite oči, ki pri treh letih zakrnijo (Gorički, Niemiller in Fenolio, 2012), in 

pigmentirano kožo, ki po letu in pol izgubi pigment (Sket, 1994).  

V raziskavi smo ugotovili, da prihaja do razlik pri poznavanju jamskega ekosistema pri 

učencih različne starosti. Starejši učenci imajo nekoliko boljše znanje o jamah, kapnikih 

in človeški ribici, kar smo tudi pričakovali zaradi daljšega obdobja šolanja. Največje 

razlike v poznavanju so se pokazale v drugem sklopu o kapnikih in v tretjem sklopu, 

kjer smo preverjali razumevanje adaptacij človeške ribice na jamsko okolje.  

Iz analize rezultatov je razvidno, da pri obravnavani tematiki prihaja do napačnih 

predstav oziroma pomanjkljivega znanja pri osnovnošolcih. Menimo, da bi bilo 

smiselno pri pouku bolj poudariti vsebine, ki so vezane na jamski ekosistem, saj učni 

načrt to dopušča, in učence že v 1. razredu seznaniti z jamami in endemitom, kot je 

človeška ribica. Pomembno je, da se učenci zavedajo pomena jamskega ekosistema, 

saj ga bomo le tako lahko ohranjali.  
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5 ZAKLJUČEK 

 

V magistrskem delu smo želeli raziskati razumevanje jamskih ekosistemov pri učencih 

v osnovni šoli. Slovenija spada v vrh po številu jam. Naša najbolj znana jamska sistema 

sta Postojnska jama in Škocjanske jame, vendar tudi človeška ribica skrbi za našo 

prepoznavnost vsepovsod po svetu. Kot učiteljici biologije se mi zdi pomembno, da 

tudi učenci poznajo in razumejo jamski ekosistem glede na to, da je to zelo pogost in 

ranljiv ekosistem v Sloveniji.  

Izkazalo se je, da učenci znajo opisati jamo in razmere v njej ter to povezati z življenjem 

v jami, a imajo pomanjkljivo znanje o nastanku kapnikov. Pogosto prihaja do napačnih 

predstav, saj učenci zamenjujejo kapnike z ledenimi svečami. Ugotovili smo tudi, da 

učenci s pomočjo slike dobro opišejo morfologijo človeške ribice; njena fiziologija jim 

je dosti bolj neznana. Pomanjkljivo znanje in veliko napačnih predstav se je pojavilo 

pri poznavanju njenih adaptacij na jamsko okolje. Učenci vedo, da ima človeška ribica 

svetlo kožo in da v odrasli fazi nima oči oziroma so te zakrnele, vendar tega ne znajo 

pravilno povezati z njenim okoljem. Ugotovili smo, da pri določenih tematikah, kot je 

znanje o kapnikih in adaptacija človeške ribice na jamsko okolje, prihaja do velikih 

razlik med učenci različne starosti. 

Raziskavo bi lahko še nadgradili in izboljšali v nekaj točkah. Izziv bi bila raziskava, ki 

bi vključevala vse razrede osnovne šole oziroma bi bilo večje število sodelujočih v 

posameznem razredu. Prav tako bi bilo zanimivo izvesti raziskavo med slovenskimi in 

tujimi učenci ter ugotoviti, ali imajo slovenski učenci boljše znanje o jamskem 

ekosistemu glede na to, da živijo v državi z velikim številom jam.  

Pomembno je, da se učitelj zaveda, da so jame in človeška ribica del naše naravne 

dediščine. Prav tako bi bilo potrebno pri pouku sproti preverjati napačne predstave. 

Pomembno je, da se napačne predstave sproti skuša tudi odpraviti, da se ne prenašajo 

naprej v odraslo obdobje. Čeprav v učnem načrtu ni veliko vsebin, vezanih na tematiko 

o jamskem ekosistemu, je pomembno, da si učitelj vzame čas in učencem predstavi 

vsaj splošne značilnosti tega edinstvenega ekosistema. Najlažje je učencem to 

približati s pomočjo obiska jame, kjer se lahko srečajo s pravo jamo, kapniki in jamskimi 

organizmi.  
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7 PRILOGA 

 

V prilogi je priložen preizkus znanja o jamskem ekosistemu in človeški ribici, ki so ga 

reševali učenci 7. in 9. razreda. Z prvošolci in četrtošolci smo opravili intervjuje po 

vprašanjih iz preizkusa znanja. Če v celoti niso odgovorili na zastavljeno vprašanje, 

smo jih zastavili še dodatna podvprašanja.  

 

PREIZKUS ZNANJA O JAMSKEM EKOSISTEMU IN ČLOVEŠKI RIBICI 

 

1. S pomočjo slike 1 odgovori na spodnja vprašanja o jami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ali imamo v Sloveniji jame? 

 Si že obiskal/-a kakšno jamo? Katero? 

 Kaj je jama? 

 Podrobno opiši jamo. Zraven dopiši še kakšne so razmere (temperatura, svetloba, 

vlažnost, sestava zraka, prisotni organizmi) v jami. 

 Ali so v jami kakšni organizmi? Kateri?  

 Opiši kako nastane jama?  

 Ali človek s svojim načinom življenja vpliva na jamsko okolje in na organizme, ki 

živijo v jami? Kako? 
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2. S pomočjo slike 2 odgovori na spodnja vprašanja o kapnikih. 

 

 Kaj je kapnik? 

 Kakšne kapnike poznaš?  

 Kako nastane kapnik?  

 Koliko časa je potrebno, da nastane kapnik? 

 Iz česa je zgrajen kapnik? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. S pomočjo slike 3 odgovori na spodnja vprašanja o jamski živali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Katera žival je na sliki 3? 

 Kaj veš o tej jamski živali? 

 Opiši jo s pomočjo slike 3. 

 Zakaj je po tvojem mnenju dobila tako ime? 

 Kje živi in kako se giblje? 

 S čim se prehranjuje? 

 Kako se je jamska žival, ki je prikazana na sliki 3, prilagodila na življenje v jami?  

 Zakaj misliš, da ima zakrnele oči? 

 Zakaj misliš, da je njena koža svetle barve? 

 

 Bi rad/-a še kaj povedal/-a o jamah, kapnikih ali jamskih organizmih? 


