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POGLED POD POVRŠJE –
ŽIVI SVET V PODZEMNIH VODAH
REČNIH NANOSOV
dr. NATAŠA MORI1, dr. BARBARA DEBELJAK2, doc. dr. MAJA ZAGMAJSTER3,
doc. dr. CENE FIŠER4, prof. dr. ANTON BRANCELJ5

Povzetek
Rečni ekosistemi so odprti sistemi, tesno povezani z obrežnim pasom, širšim prispevnim
območjem in podzemno vodo, ki se nahaja pod in ob rečni strugi. V medzrnskih oz. intersticialnih prostorčkih rečnih nanosov, ki so stalno ali občasno nasičeni z vodo, živijo združbe
nevretenčarjev, med njimi tudi številne geografsko ozko razširjene (endemne) podzemne
vrste, predvsem iz različnih skupin rakov. Intersticialni nevretenčarji se hranijo z organskim
drobirjem in prispevajo k hitrejši razgradnji organskih delcev. V povezavi z mikroorganizmi
tako sodelujejo v samočistilnih procesih vodá. V prispevku predstavljamo pestrost nevretenčarjev, ki naseljujejo podzemne intersticialne habitate pod rečno strugo. Na primeru
dveh raziskav prikažemo, kako intenzivna raba tal v prispevnem območju in hidromorfološki
posegi v strugo vplivajo na lastnosti nevretenčarskih združb. V zaključku predstavimo predloge za ohranjanje medzrnske oz. intersticialne favne.
Ključne besede: biodiverziteta, celinske vode, intersticial, nevretenčarji, ogroženost, podzemne vode, ranljivost, varstvo.

Abstract
River ecosystems are open systems connected to the riparian zone, the wider catchment
area and also to groundwater adjacent to the river. Porous or interstitial spaces of river
sediments, which are constantly or occasionally saturated with water, are inhabited by various invertebrates, among them are many narrowly distributed (i.e., endemic) groundwater
species, mainly from different groups of crustaceans. The porous or interstitial invertebrates
feed on organic debris and thus contribute to the faster decomposition of organic particles.
Together with microorganisms, they thus participate in the self-purification processes of the
water. In this paper, we present the diversity of the invertebrates inhabiting groundwater
habitats below the river bed. In the case of two studies, we show how intensive land use
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in the catchment area and hydromorphological modifications in the riverbed affect invertebrate assemblages. In conclusion, we present proposals for the conservation of the interstitial fauna.
Keywords: biodiversity, conservation, endangerement, freshwaters, groundwater, interstitial habitats, invertebrates, vulnerability.

1. UVOD
Opazovanje in sistematično beleženje živega sveta privlači človeka že od začetka razvoja naše
vrste. Najstarejši dokazi za to so številne najdbe jamskih slikarij živali iz prazgodovinskega
obdobja. Beleženje podatkov o naravi se najde v zapisih grških in rimskih naravoslovcev kot
tudi v obsežni literaturi iz srednjega in novega veka. V moderni dobi se je z bliskovitim tehnološkim razvojem znanje o vrstni pestrosti oz. biodiverziteti in njenem pomenu za človekov
obstoj izjemno povečalo. Trenutno imamo opisanih okoli 1,9 milijona še živečih vrst (Roskov
et al., 2019), kar pa naj bi bilo še vedno manj kot 15 % celotne globalne biodiverzitete (Mora
et al., 2011). Vemo, da je živim bitjem uspelo osvojiti večino življenjskih prostorov, od najglobljih morskih jarkov (Lindey et al., 2016) do najvišjih vrhov Himalaje (Beron, 2016), kot
tudi, da je biodiverziteta ključna za človekov obstoj in preživetje (SEP, 2015). Podzemne vode
niso izjema, veliko pestrost živih bitij najdemo v vodah, skritih pod površjem kraških pokrajin,
pa tudi v nekraških rečnih nanosih (t. i. aluvialnih naplavinah). Ta bitja so večinoma mikroorganizmi in nevretenčarji kot tudi najbolj splošno poznan podzemni vretenčar, človeška ribica.
Vsi ti organizmi pripomorejo k temu, da pijemo čisto vodo in da se snovi, ki vstopajo v vodne
ekosisteme, razgradijo do topnih mineralov, ki jih naše telo potrebuje, ali do snovi, ki za nas
niso nevarne.
Slovenija je v svetovnem merilu izjemno bogata s podzemno biodiverziteto, celo vodilna s
številom vrst, ki živijo izključno v podzemlju (Sket, 1996; Zagmajster et al., 2017). Slovenski
biologi že več kot 100 let bolj ali manj intenzivno raziskujejo biodiverziteto podzemnih vodá, ki
je z znanstvenega vidika pomembna kot vir vedno novih, velikokrat geografsko zelo omejeno
razširjenih vrst. Dosegljivi podatki, ki pa so precej zastareli, kažejo, da je od 2700 zabeleženih
vodnih vrst v Sloveniji okoli 199 izključno podzemnih vodnih vrst, se pravi vrst, ki jih v površinskih vodah ne najdemo (Sket, 1999). Ta biodiverziteta pripomore h kroženju snovi v podzemnih ekosistemih, zaradi izmenjave vode med površinskimi in podzemnimi ekosistemi pa
v primeru onesnaževanja pripomore tudi k razbremenjevanju površinskih vodá. V Sloveniji je
najbolj raziskano podzemno živalstvo kraških vodá postojnsko-planinskega jamskega sistema
(e.g. Sket in Velkovrh, 1981a; Brancelj, 1986; Pipan in Brancelj, 2004), kraške jame Velika
Pasica nad Igom (Brancelj, 2015), kraškega območja južno in JV od Ljubljanskega barja ter
medzrnskih oz. aluvialnih podzemnih vodá južnega in JZ dela Ljubljanskega barja (Deharveng
et al., 2009) ter Ljubljanskega polja (Sket in Velkovrh, 1981b; Mori et al., 2012). V primerjavi s kraškimi razpoklinskimi vodami je podzemna biodiverziteta aluvialnih vodonosnikov v
Sloveniji precej slabše poznana (Zagmajster et al., 2017; Prevorčnik et al., 2018). Eden od
razlogov je težja dostopnost teh habitatov, vpogled v katere lahko dobimo s črpanjem vode iz
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različnih globin, s pomočjo prenosnih piezometrov in črpalko (Slika 1) ali pa vzorčenj že obstoječih vodnjakov. V vodnjakih so živalstvo našli tudi do 100 m pod površino (Smith in Hahn,
2012), največja gostota živali pa je v plitvih vodonosnikih, ki so v dobrem stiku s površinskimi
vodami. Del vodonosnika, ki leži tik ob ali pod rečno strugo, imenujemo hiporeik, medtem ko
globlje predele, ki niso pod neposrednim vplivom površinskih dejavnikov, imenujemo freatik.
Intersticialno oz. medzrnsko podzemno živalstvo je v Sloveniji, v primerjavi s poznavanjem
kraškega podzemnega živalstva, še slabo raziskano. Prva sistematična raziskava podzemne
favne v vodnjakih je bila izvedena leta 1981 na Ljubljanskem polju (Sket in Velkovrh, 1981b),
nekoliko pozneje ji je sledila sistematična raziskava intersticija rek Želimeljščice, Iške, Borovniščice in Podlipščice na J in JV obrobju Ljubljanskega barja v okviru evropskega projekta
PASCALIS (Brancelj in Mori, 2005). Rezultati projekta PASCALIS so pokazali, da je Slovenija
vroča točka podzemne biodiverzitete v primerjavi z drugimi (zahodnimi) evropskimi državami,
ter s tem spodbudili nadaljnje raziskave intersticialne favne, ki so se usmerile v razumevanje
vzorcev pojavljanja podzemne favne zaradi razlik v hidrogeologiji in človekovih vplivov, kot
so hidromorfološke spremembe in raba prostora v porečju (Brancelj et al., 2016; Mori et al.,
2011, 2012; Žibrat, 2012). Pred kratkim je bila izvedena tudi preliminarna raziskava podzemne favne prodišč reke Save v njenem srednjem in spodnjem toku (Prevorčnik et al., 2019).
Izsledki teh raziskav nakazujejo, da je reka Sava, tako v osrednjem kot v spodnjem toku,
bogata s podzemnimi vrstami iz rodov postranic in nižjih rakov ter da je prisotnost podzemne favne odvisna od hidroloških povezav s površinsko in podzemno vodo. Vemo tudi, da so
manjše reke, na primer reka Bača, in reke južnega dela Ljubljanskega barja izjemno bogate s
podzemno biodiverziteto, medtem ko so Drava, Mura ter primorske reke precej bolj siromašne
(Žibrat, 2012).
V podzemnih vodah aluvialnih nanosov zaradi odsotnosti svetlobe ne najdemo fotoavtotrofov,
ki izdelujejo biomaso s pomočjo fotosinteze, temveč prevladujejo porabniki in razgrajevalci
(mikroorganizmi in manjši nevretenčarji, predvsem raki, pa tudi polži in črvasti nevretenčarji).
Ti so prilagojeni na nižje vsebnosti kisika ter omejen prostor in omejeno možnost razširjanja,
saj medzrnski prostorčki, nasičeni z vodo, niso tako pretočni in povezani kot površinske vode.
Njihova številčnost je majhna in upada z oddaljenostjo od rečne struge, spreminja pa se tudi
vrstna sestava živalstva (Mori et al., 2012). Za podzemne vodne habitate je na splošno značilna zelo visoka stopnja endemizma – to pomeni, da tam žive vrste, ki so razširjene na majhnih
geografskih območjih. Največkrat so to raki (skupine Ostracoda, Copepoda, Isopoda, Amphipoda, Bathynellacea), polži, gliste in maloščetinci (Slika 2).
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Slika 2: Nižji raki, velikosti okoli 1 mm, na primer a) dvoklopniki (Ostracoda) in b) ceponožci (Copepoda), ter višji raki, velikosti 0,5 do 1 cm, na primer c) slepe postranice (Niphargus) so med najpogostejšimi prebivalci intersticialnih podzemnih vodá. (Foto: a) N. Mori, b) M. Šiško, c) T. Delić)

Vzorčenje podzemne favne z vzorčevalnikom Bou-Rouch, s katerim lahko pridobimo vzorce
podzemne favne od globine med 20 do 200 cm pod površino. (Foto: B. Debeljak)

Slika 1:

V nadaljevanju navajamo izsledke dveh raziskav podzemnega živalstva rečnih nanosov v Sloveniji. V njih smo bili posebej pozorni na morebitne vplive rabe prostora in hidromorfoloških
posegov v strugo na razporeditev intersticialnih nevretenčarjev.

2. VPLIV RABE PROSTORA NA NEVRETENČARJE
V INTERSTICIALU PREDALPSKIH REK
Ker je le malo znanega, kako intenzivna raba tal v prispevnem območju rek vpliva na nevretenčarje v hiporeiku, smo med letoma 2012 in 2013 izvedli intenzivno vzorčenje petih
prodnatih rek na odsekih z različno prevladujočo rabo tal v vplivnem območju. Izbrali smo
si pet predalpskih rek: Kamniško Bistrico, Gradaščico, Selško Soro, Tržiško Bistrico in Kokro.
Zanimalo nas je, če so v intersticialu teh rek prisotne podzemne vrste in v kakšnem razmerju
so s površinsko favno, saj je znano, da v organsko obremenjenih okoljih površinske vrste izpodrivajo podzemne vrste, ki so bolj uspešne v okoljih, revnih s hrano.

2.1	Opis raziskovanega območja in metodologija vzorčenja
Za raziskave nevretenčarjev v plitvih prodnatih vodonosnikih (oz. hiporeiku) smo izbrali odseke na petih alpskih rekah s prispevno površino med 159 do 529 km2, dolžino med 27 in 34 km
ter srednjim letnim pretokom med 2,9 in 8,8 m3 s-1 (Debeljak, 2018). Prevladujoča geološka
podlaga na izbranih porečjih, ki vključujejo Kamniško Bistrico, Gradaščico, Selško Soro, Tržiško Bistrico in Kokro, je mešanica karbonatnih in silikatnih kamnin. V prispevnem območju rek
pa prevladuje gozd (54 do 78 %), medtem ko se kmetijska (15 do 32 %) in urbana raba tal
(3 do 8 %) pojavljata predvsem v srednjem in spodnjem toku rek (GERK).
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Nevretenčarje smo vzorčili z uporabo Bou-Rouch vzorčevalnika (Slika 1) v treh sezonah (poletje
in zima 2013 ter pomlad 2014). Na vsaki reki smo določili homogene odseke z različno prevladujočo rabo tal v 250 m širokem prispevnem območju (gozd, kmetijstvo, urbana območja). Na
Kamniški Bistrici, Gradaščici in Selški Sori smo izbrali šest odsekov, za vsako rabo tal po dva odseka, na Kokri in Tržiški Bistrici pa za vsako rabo tal po en odsek. Na vsakem odseku smo izbrali
tri mesta v stalno omočeni strugi. Na teh mestih smo v rečno strugo zabili meter in pol dolgo
cev, ki je vzdolž spodnjega dela na dolžini 20 cm perforirana z 0,5 cm velikimi luknjicami. Nato
smo iz globine med 20 in 40 cm načrpali 30 L vode, ki smo jo pretočili skozi mrežo z luknjicami
velikosti 100 µm. Tako smo ujeli živali, ki so večje od 100 µm in živijo pod površjem rečnih strug
na globini do pol metra. V cevi smo izmerili tudi temperaturo vode, prevodnost in vsebnost kisika ter določili vsebnost hranil in partikulatnih organskih delcev. Združbo nevretenčarjev smo
večinoma določili do višjih skupin, nekatere skupine pa tudi do vrst (Copepoda).

Med najbolj številčnimi predstavniki opazovane združbe so bili raki ceponožci (Copepoda).
Sledile so jim ličinke trzač (Chironomidae) in črvi maloščetinci (Oligochaeta). Ličink drugih žuželk, tipičnih za bentoške združbe, je bilo zelo malo. Med ceponožci smo našteli 22 površinskih
vrst in 11 predstavnikov podzemnih vrst oz. stigobiontov. Na odsekih, ki so bili pod vplivom
urbane rabe tal, je bil delež podzemnih vrst nižji, medtem ko smo na odsekih z gozdnato rabo
tal našli tudi do 30 % podzemnih vrst (Slika 4). Možna razlaga za tak vzorec bi lahko bila, da
je bila večina opazovanih odsekov, ki so se nahajali na urbaniziranih območjih, hidromorfološko spremenjenih (npr. betonirane brežine, pragovi, odstranjeni naravni rečni zavoji). Tovrstni
posegi lahko prekinejo hidrološke povezave z vodonosnikom, poleg tega je v takšnih strugah
površinski tok vode hitrejši, kar negativno vpliva tudi na izmenjavo vode med površjem in
intersticialnimi habitati v strugi – zmanjša se dotok kisika in hranil.
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2.2 Rezultati z razpravo
Vzorčenje nevretenčarjev je pokazalo, da je raba tal v 250-m vplivnem pasu povezana s številčnostjo kot tudi sestavo nevretenčarskih združb, ki naseljujejo intersticialne prostorčke v
rečnem dnu, podobno kot to velja tudi za bentoške nevretenčarje (Pavlin et al., 2011). Na rečnih odsekih, ki so se nahajali v gozdu, je bilo sezonsko spreminjanje številčnosti precej manj
izrazito kot na večinoma kmetijskih in urbanih območjih (Slika 3). Največje število osebkov
smo opazili poleti v rekah pod vplivom kmetijstva, medtem ko je bila številčnost na odsekih
pod vplivom urbane rabe tal izrazito nizka pozimi in spomladi. Gozd omili sezonsko in dnevno
spreminjanje temperature vode kot tudi vnosa hrane, ki sta najbolj kritična dejavnika za pojavljanje nevretenčarjev, obenem pa reke z obrežno vegetacijo nudijo precej več raznovrstnih
mikrohabitatov, ki jih lahko naselijo nevretenčarji.

Slika 4: Deleži podzemnih (temno siva) in površinskih (svetlo siva) rakov ceponožcev v vzorcih
vode, ki je bila načrpana iz omočene rečne struge na globini med 20 in 40 cm na 24 vzorčnih
odsekih rek Kamniške Bistrice, Gradaščice, Selške Sore, Tržiške Bistrice in Kokre. Podatki so
prikazani ločeno glede na rabo tal v 250-m pasu in letni čas (N = 24 (poletje in zima); N = 9
(pomlad)).

3.	INTESTICIAL POD AKUMULACIJSKIM JEZEROM NA MOSTU NA SOČI

Slika 3: Povprečno število vseh osebkov nevretenčarjev v vzorcu 30 L vode, ki je bila načrpana iz
omočene rečne struge na globini med 20 in 40 cm na 24 vzorčnih odsekih rek Kamniške Bistrice,
Gradaščice, Selške Sore, Tržiške Bistrice in Kokre. Podatki so prikazani ločeno glede na rabo prostora v 250-m pasu in letni čas (N = 24 (poletje in zima); N = 9 (pomlad)).
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Gradnja jezov in hidroelektrarn dandanašnji predstavljajo največje in najpogostejše fizične
posege v rečni prostor. Ob zajezitvah se reke spremenijo v jezera, s tem pa se začno procesi
sedimentacije, spremeni se tudi nivo rek pod in nad zajezitvijo. Sprememba rečnega režima
izrazito vpliva na intersticial in njegove prebivalce (Zagmajster et al., 2017). Pretok skozi sediment se zmanjša oz. celo ustavi, fini sedimenti pa zamašijo medzrnske prostore, kar imenujemo kolmatacija. Kolmatacija je prepoznan pojav s škodljivimi učinki na intersticialno združbo,
a le redko raziskan (Descloux et al., 2013).
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Akumulacijsko jezero na Mostu na Soči je nastalo zaradi gradnje dolvodnih hidroelektrarn leta
1939. Zaradi varne obnove opreme na jezu hidroelektrarne Doblar je podjetje Soške elektrarne akumulacijo 5. januarja 2018 začelo prazniti. Pred tem so akumulacijo izpraznili leta
2000, kar pomeni, da je dogodek omogočil redko priložnost vpogleda v intersticialne združbe
pod debelimi plastmi sedimentov (Slika 5). Po treh tednih je Soča odnesla zadostne količine
sedimentov in odstrla dostop do prodišč pod sedimenti. To je omogočilo vzorčenje favne v
neposredni bližini jezu, kjer je sedimentacija domnevno najizrazitejša. Cilj naše raziskave je
bil raziskati učinke akumulacije na fizikalno-kemijske razmere in združbe nevretenčarjev v
intersticialni vodi.

3.1	Opis raziskovanega območja in metodologija vzorčenja
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Vzorčili smo 24. in 25. januarja 2018. V območje vzorčenja smo vključili po dve lokaciji na
Idrijci in Soči nad akumulacijo, eno lokacijo v zgornjem delu akumulacije, eno lokacijo v akumulaciji v neposredni bližini jezu ter eno lokacijo dolvodno na Soči (Slika 6).
Živali smo vzorčili z uporabo vzorčevalnika Bou-Rouch (Slika 1). Na vsaki lokaciji smo izčrpali
šestkrat po 30 L vzorcev iz dveh globin: tri vzorce iz globine 30 do 60 cm in tri vzorce iz globine 60 do 90 cm. Izčrpano vodo smo filtrirali skozi mrežice z velikostjo okenc 100 µm. Ker
je identifikacija nevretenčarjev do vrst taksonomsko zahtevna in še v teku, smo v tej analizi
upoštevali živali, določene le do višjih taksonomskih skupin. V prvih 10 L načrpane vode smo
na vsaki točki in globini izmerili temperaturo, pH, vsebnost kisika ter prevodnost.
V analizah fizikalno-kemijskih parametrov smo za vsako lokaliteto izračunali povprečne vrednosti parametrov vseh šestih vzorcev. Za analize združb smo vsaki lokaliteti pripisali živalske
skupine, ki smo jih skupaj nabrali v vseh šestih vzorcih. Upoštevali smo le prisotnost (prisoten-odsoten), ne pa tudi številčnosti posameznih skupin. Strukturo združbe in podobnost
lokacij glede na fizikalno-kemijske dejavnike smo primerjali z dvema ločenima klastrskima
analizama. V obeh primerih smo podobnost lokacij ovrednotili s kvadratnimi evklidskimi razdaljami, prirejenimi za binarne in zvezne spremenljivke. Klastre smo rekonstruirali z aglomeracijskim algoritmom UPGMA (Sokal, 1958).

Slika 5: Ostanki usedlin v območju akumulacije Most na Soči med izpraznitvijo (zgoraj) in s sedimentom onesnažena reka Soča dolvodno od akumulacije Podselo (spodaj) približno tri tedne po
odprtju jezu Most na Soči prve dni januarja 2018. Naplavine so obsegale več metrov debelo
plast, sedimente pa je nosilo daleč po toku reke, kjer so se odlagali na rečne bregove. (Foto: M.
Zagmajster, T. Delić)

110

Slika 6: Lokacije vzorčenja intersticialnega živalstva in merjenja fizikalno-kemijskih parametrov
na sedmih lokacijah ob rekah Soči in Idrijci januarja 2018. Na karti je označena akumulacija na
Mostu na Soči (A), ki pa je bila januarja 2018 izpraznjena (brez vode). Osnovna karta: OpenTopoMap.
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3.2 Rezultati z razpravo
V vseh vzorcih skupaj smo našteli 13 višjih skupin nevretenčarjev (Nematoda, Oligochaeta,
Gastropoda, Bivalvia, Acarina, Amphipoda, Isopoda, Chironomidae, drugi Diptera, Trichoptera, Ephemeroptera, Plecoptera, Coleoptera). Število skupin na posamezni lokaciji je bilo od 5
do 12. Najvišje število taksonov smo našteli pod akumulacijo, najnižje pa v območju akumulacijskega jezera tik za jezom. Nizka pestrost v tem območju je presenečenje, saj leži jezero
na sotočju Idrijce in Soče, kjer bi, zaradi stičišča različnih vodonosnikov, pričakovali najvišjo
pestrost (Altermatt et al., 2013; Carrara et al., 2012).
Abiotski dejavniki se med vzorci na lokaliteti in med lokalitetami razlikujejo (Slika 7). Po
značaju izstopa lokacija v območju akumulacije tik pod jezom. V tem območju je imela voda
znatno nižjo vsebnost kisika, nižji pH (navkljub karbonatni podlagi) ter občutno povečano
prevodnost, kar je kazalec povečanega števila delcev in onesnaženja. Ob črpanju smo zaznali
značilen vonj po H2S, kar skupaj z nizko koncentracijo kisika kaže na procese gnitja.
Kot kažejo rezultati klastrske analize, združbe vzdolž Soče in Idrijce niso občutljive na izmerjene
razlike v abiotskih pogojih, saj struktura lokalnih združb ni bila povezana z merjenimi fizikalno-kemijskimi lastnostmi vode. Edina izjema je združba pod naplavljenimi sedimenti (Slika 7). Kot
kaže, soško-idrijska prodišča predstavljajo enovit življenjski prostor, ki ga naseljuje enovita
združba. Akumulacija na Mostu na Soči ta prostor prekine.

Slika 7: Rezultati klastrske analize združb in fizikalno-kemijskih parametrov na sedmih lokacijah
ob rekah Soči in Idrijci. V obeh analizah izstopa lokacija v območju akumulacije pod jezom na
Mostu na Soči (oznaka A). Ostale združbe ne odražajo ne fizikalno-kemijskih razmer ne geografske oddaljenosti. Črke označujejo lokacije, kot jih tudi na sliki 6: A: lokacija v območju akumulacije pod jezom; B: lokacija dolvodno pod jezom; C, D: lokaciji na Idrijci; E, F, G: lokacije na
Soči nad jezom.

Izsledki te sicer kratke raziskave na reki Soči so poučni in odpirajo več pomembnih vprašanj.
Potrdili smo, da akumulacija in posledična sedimentacija medrznatih prostorov prekinjata stik
med reko in podzemno vodo. Tik pod sedimenti je voda izrazito slabše kakovosti in revna z vrstami. Taki jezovi prekinjajo enovit prodiščni prostor ter preprečujejo disperzijo in obnavljanje
podzemne favne. Kot taki negativno vplivajo na intersticialno favno.

Vzdrževanje jezov zahteva letno čiščenje akumulacij in tudi odvoz mulja. V letu 2018 so izvajalci del na Mostu na Soči izvedli le spust vode in s tem povzročili spiranje mulja s pomočjo
toka reke. Odpeljali so le prod, deli naplavin pa so ostali neodvoženi. Spiranje sedimenta
prenese problem dolvodno. Zamuljena reka negativno vpliva na živalstvo, z odlaganjem sedimenta dolvodno pa nastajajo nove zaplate neustreznega habitata, ki izzovejo nove lokalne
pomore sicer izjemno redke in nacionalno pomembne favne.

Vertikalnega obsega poslabšanja vodnih razmer ne poznamo, saj smo z razpoložljivo opremo
lahko vzorčili le zgornji meter intersticija. Ugotavljamo, da smo lahko že z enkratnim vzorčenjem na dnu nekdanje zajezitve in okoliških prodišč zaznali izrazito izstopanje značaja lokacije, ki je sicer pod jezom. Iz tega lahko potrdimo, da akumulacija in posledična sedimentacija
vplivata na podzemno favno.

Predvidevamo lahko, da so pojavi zamuljevanja in gnitja v nižinskih in počasi tekočih rekah
izpostavljeni podobnim razmeram, kot je Soča, ter verjetno precej obsežnejši kot v tej alpski
reki. Razumevanje obsega teh procesov je pomembno za upravljanje z rekami in varovanjem
podzemnih vrst ter ne nazadnje za upravljanje in varovanje virov pitne vode, ki se obnavljajo
iz rek.

4. ZAKLJUČKI
Slovenija je bogata s podzemnim živalstvom, ki naseljuje globlje aluvialne vodonosnike kot
tudi prodišča in omočena dna rečnih strug. Zaradi težke dostopnosti do teh habitatov vemo
zelo malo o medzrnski (oz. intersticialni) biodiverziteti. Zagotovo pa vemo, da so ohranjena
prodišča, neonesnažene reke in morfološko nespremenjene rečne struge, ki so v dobri hidrološki povezavi z obsežnejšimi aluvialnimi kot tudi kraškimi, razpoklinskimi vodonosniki,
potencialna območja z visoko podzemno biodiverziteto in številnimi, še neodkritimi endemnimi vrstami. V prispevku smo pokazali, da je tako kot za bentoške nevretenčarje tudi za podzemne vrste v plitvem vodonosniku pomembna raba prostora v porečju, hkrati pa opozorili,
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da spreminjanje hidromorfologije strug, kot so zajezitve in akumulacije, negativno vpliva na
prisotnost podzemnih vrst oz. celotnih združb. Na podlagi obstoječega znanja o geološki zgodovini, trenutni razporejenosti vodonosnikov in ekološkem stanju rek bi v prihodnje morali
identificirati potencialna »vroča« območja, kjer lahko pričakujemo visoko število podzemnih
vrst. Te napovedi bi morali testirati z izvedbo raziskovalnih monitoringov. Pridobljeni podatki
bi bili osnova za pripravo varstvenih režimov, ki bi zagotavljali ohranjanje te redke, prostorsko
zelo ozko razširjene in zato zelo ranljive favne v Sloveniji.
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