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Operacija: »DOŽIVLJAJSKE TOČKE NOTRANJSKE (Doživljaj. No)- 

NOVE STORITVE ZA ZELENA DELOVNA MESTA« 

JAMSKE ŽIVALI V LOŠKI DOLINI - Tudi pod zemljo se skriva življenje. 

 
S svojevrstnim okoljem pod zemljo marsikdo nima stika in tako niti ne 
razmišlja, da tam spodaj živijo različne živali v zelo posebnih 
pogojih. To okolje od obiskovalca zahteva še posebno pozornost, da 
jih opazi v ozkih špranjah, za kamenjem, pod vodo. Prav ti pogoji so 
jih naredili drugačne, saj so razmere v podzemlju zelo posebne, v 
mnogih pogledih skrajne. Popolna tema in posledično malo hranil, 
visoka vlažnost, skoraj nespremenljive nizke temperature. Takšnemu 
okolju so se te živali prilagodile in kot take postale privlačne tudi 
za nelegalen lov, za različne zbiratelje. Poleg tega je njihov 
življenjski prostor obremenjen z odpadki in onesnaženo vodo, ki jih 
prebivalci nemalokrat odložijo oziroma izpuščajo v jame. 
Društvo Modro nebo, Podružnica Zeleno polje, je  13. 7. 18, v okviru 
izvajanja operacije Doživljajske točke Notranjske – Doživljaj. No, 
organizirala brezplačno izobraževalno delavnico za otroke in mladino 
prav na temo jamskih živali v Loški dolini. 
Z dogodkom smo začeli z izvajanjem ozaveščevalnih aktivnosti, saj je 
stalno obveščanje strokovne in ostale javnosti, posebno poučevanje 
mladih, pomemben doprinos k razumevanju dogajanja v podzemlju, 
soodvisnosti življenja nad in pod zemljo, predvsem pa varovanju 
okolja. Kar se dogaja v jamah se prej ali slej zgodi tudi zunaj in 
ima posledice na ljudeh (uničevanje pitne vode, okolja). Raziskovanje 
jamskih živali je pomembno tudi z vidika prepoznavanja lokalnih 
posebnosti na območju Notranjske. 
Slovenija je po biotski pestrosti jamskih organizmov na vrhu v 
svetovnem merilu. Tudi v jami Golobina v Loški dolini živijo prave 
jamske živali. 
Z otroki in mladostniki smo se najprej sprehodili po strugi kraškega 
potoka Obrha, spoznavali kraško pokrajino in njene zakonitosti. 
Poseben poudarek smo namenili načinom, s katerimi lahko ljudje 
ogrožamo jame. Pogovarjali smo se o onesnaženosti voda, odpadkih, ki 
se nemalokrat znajdejo v jamah, človekovemu spreminjanju jamskih 
prostorov, o turistični rabi jam, skratka o vsem tistem pomembnem, 
kar vpliva tudi na življenje živali v jamah. Sledilo je raziskovanje 
jame Golobina, kjer smo s pomočjo biologinj in z zanimivimi napravami 
preizkusili oblike raziskovanja, dokumentiranja in evidentiranja 
jamskih in ostalih živali, ki občasno zahajajo v jame. Po poti po 
jami smo pobrali predmete, ki vanjo ne sodijo. Na koncu druženja smo 
se kot pravi jamski ljudje pogreli in se okrepčali ob ognju. 

 


