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Podzemna biodiverziteta celinskih voda 



Človek in biodiverziteta 

 

 

 

Človekovo preživetje 

PITNA VODA, HRANA, KISIK 

Ugodno okolje za človeka 

EKOSISTEMSKI PROCESI 

 

Ponovna oživitev narave je ključnega pomena 
za naše fizično in duševno počutje in je 
zaveznik v boju proti podnebnim spremembam 
in izbruhom bolezni. Je v središču naše 
strategije rasti, evropske zelene ponudbe, in je 

del evropskega okrevanja, ki daje več nazaj 
planetu, kot ga odvzame. "  
 

Ursula von der Leyen, predsednica Evropske komisije 

Evropska strategija za biodiverziteto do 

2030 



Podzemna biodiverziteta v različnih 
vodnih okoljih 

 

 

 



Podzemni življenjski prostor rečnih 
nanosov je težko dostopen 

• Ni svetlobe 

• Manj hrane – ni rastlin 

• Omejen življenjski prostor 
in slaba povezljivost 

 

• AMPAK! 

 

• Stalna temperatura 

• Počasnejši pretoki 
 



A vseeno naseljen…. 
Najbolj pogosti nevretenčarji so 
različni raki, ki drobijo in požirajo 
organske delce. 

• Mikroorganizmi (bakterije, 

glive, enoceličarji) 
• Razni črvi (gliste, 

maloščetinci) 
• Polži 
• Občasni obiskovalci iz 

površinskih voda (ličinke 
žuželk) 

Ključni pa tudi: 



Slovenija je vroča točka podzemne 
biodiverzitete 1 



Slovenija je vroča točka podzemne 
biodiverzitete 2 

Število podzemnih rakov na 100x100 km 

Prirejeno iz Zagmajster et al (2014):  



Podzemna biodiverziteta in človek 

Vir: Sacco et al. 2019. Science of The Total Environment 662: 

963-977 

 



Pomen biodiverzitete v hiporeku – 

plitvem intersticialu 

PHREATIC ZONE

HYPORHEIC ZONE

reka 

podzemna voda  

HIPOREIK 

=> JETRA VODOTOKA 

Battin et al. (2016). 
Nat Rev Micro, 14(4), 

251-263. 



Raba prostora & hidromorfološki posegi  

 

sestava podzemnega intersticialnega 

živalstva 



1. Vpliv rabe prostora  



1. Vpliv rabe prostora  



1. Vpliv rabe prostora  



2. Vpliv akumulacij na pestrost 

instersticialnih živali - primer Most na 

Soči 

A: 

B: 

Vzorčene lokacije 



2. Vpliv akumulacij na pestrost 

instersticialnih živali - primer Most na 

Soči 



2. Vpliv akumulacij na pestrost 

instersticialnih živali - primer Mosta na 

Soči 
A 



Zaključki 

• Slovenija je izredno bogata s podzemnim 

živalstvom, ki naseljuje prodišča, omočena dna 

rečnih strug in globje vodonosnike. 

• Ključna vloga intersticialne favne pri 

samoočiščevalnih procesih. 
• Sprememba rabe prostora in posegi v strugi imajo 

negativen učinek na intersticialno biodiverziteto. 



Pogled v prihodnost 

 

• Metodologija za identifikacijo potencialnih 

»vročih biodiverzitetnih« območij v porečjih. 
• Varstveni režimi za ohranjanje te redke, 

prostorsko zelo ozko razširjene in zato zelo 
ranljive favne v Sloveniji. 

 

 



Najlepša hvala 

za pozornost! 


