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Izvleček

Speleobiologija je veda o podzemeljskih habitatih in organizmih. Odkrivanje prvih jamskih živali 
sega v 18. in 19. stoletje, ko sta bila opisana človeška ribica (Proteus anguinus) in hrošč 
drobnovratnik (Leptodirus hochenwartii), oba s slovenskega ozemlja. Troglobionti (vrste, ki živijo 
izključno v podzemlju), imajo majhna območja razširjenosti in so izziv za biogeografske in 
biodiverzitetne študije. Kras zahodnega Balkana in dela sosednjih Alp sicer velja za svetovno
vročo točko v številu troglobiontov, prostorska razporeditev biodiverzitete znotraj tega ozemlja 
pa je slabo raziskana in nepojasnjena. Uporaba prostorsko eksaktnih metod in analiz omogoča 
svež in poglobljen pristop tako k razumevanju razporeditve podzemeljskega živalstva, kot tudi k 
varstvu te edinstvene naravne dediščine. 

Ključne besede: speleobiologija, podzemeljska biodiverziteta, jamske živali, Dinarski kras
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Inspiring diversity of life in the subterranean world

Abstract

Speleobiology is the scientific discipline about subterranean habitats and organisms. First 
discoveries of cave animal species began in 18th and 19th century, with scientific descriptions of 
the olm (Proteus anguinus) and a »slenderneck« beetle (Leptodirus hochenwartii), both from 
Slovenian territory. Troglobionts (species, living exclusively in subterranean habitats) have small 
distribution areas and present a challenge for biogeographical and biodiversity studies. Karst of 
western Balkans and parts of neighboring Alps is a global hotspot in numbers of troglobionts, yet 
the spatial patterns of biodiversity are poorly known and unexplained. The use of spatially exact 
methods and analyses enables a fresh approach toward understanding the distribution of 
subterranean animals and toward conservation of this unique natural heritage. 

Key words: speleobiology, subterranean biodiversity, cave animals, Dinaric karst

Odkrivanje živali v podzemlju se je pričelo v Sloveniji

Speleobiologija se ukvarja z raziskovanjem podzemeljskih habitatov in organizmov, ki jih
naseljujejo. Podzemeljska okolja so naravne pa tudi umetne podzemeljske votline različnih 
velikosti (od kraških jam do sistema špranj v skali in prostorčkov med prodniki), katerim je 
skupna popolna odsotnost svetlobe, s tem pa tudi odsotnost primarnih producentov (rastlin). To 
so večinoma s hranili revna okolja, kjer se okoljske razmere le malo spreminjajo (npr. dnevna in 
sezonska nihanja temperature so manjša kot na površju). Do odkritja, da v takih razmerah živijo 
številne specializirane živalske vrste je prišlo relativno pozno, opisi prvih jamskih živali pa 
izvirajo prav iz slovenskega ozemlja.

Že v 17. stoletju je Janez Vajkard Valvasor v svojem znamenitem delu omenjal človeško ribico, 
sicer le kot ''navadno golazen'', medtem ko so domačini v njej videli zmajevega mladiča. Šele 
stoletje kasneje je bila znanstveno opisana z latinskim imenom Proteus anguinus in pravilno 
prepoznana za dvoživko. V naslednjem stoletju, 1831, je Luka Čeč, svetilničar v Postojnski jami, 
iz jame prinesel hrošča nenavadne oblike. Preko grofa Hochenwarta je žival prišla v roke 
naravoslovcu Ferdinandu Schmidtu, ki je v njej prepoznal ne le za znanost novo živalsko vrsto, 
temveč tudi vrsto, specializirano na življenje izključno v jamah. Leta 1832 je v ljubljanskem 
časopisu Illyrisches Blatt izšel znanstveni opis te živali, ki ji je Schmidt poleg znanstvenega 
imena Leptodirus hochenwartii, dal tudi lepo slovensko ime - drobnovratnik. Šele to odkritje je 
pozornost naravoslovcev usmerilo na dotlej povsem prezrto življenjsko okolje. Začeli so z 
iskanjem živali v jamah, sledila so nova odkritja, sprva na slovenskem krasu, kmalu pa tudi po 
kraških območjih drugod po svetu.
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Slika 1. Preslikava podobe o strašljivem življenju v jamah, kot ga je v 17. stoletju upodobil Janez 
Vajkard Valvasor v Slavi Vojvodine Kranjske. Slika je natisnjena na informativnem panoju v 
razstavnem središču pred vhodom v turistično jamo v jugozahodni Avstraliji (foto: M. 
Zagmajster). 

Prvi raziskovalci so se osredotočili na odkrivanje in opisovanje novih vrst, do današnjega dne pa 
je speleobiologija prerasla v izrazito multidisciplinarno raziskovalno področje, kjer so za
proučevanje podzemeljskega živalstva uporabljeni pristopi številnih znanstvenih panog. Poleg 
metod za natančno ugotavljanje telesnih razlik se v zadnjih letih za prepoznavo vrst upoštevajo 
tudi izsledki molekulskih raziskav. Molekulske metode so osnova sodobnih filogenetskih in 
filogeografskih študij, ki raziskujejo evolucijsko ozadje naseljevanja in razvoja podzemeljskih 
vrst. Za razumevanje sobivanja več vrst je potrebno raziskovanje njihove ekologije in medvrstnih 
odnosov. Razširjenost in raznolikost vrst sta predmet biogeografskih in biodiverzitetnih raziskav. 
Podzemeljski sistemi so večinoma manj kompleksni kot površinski, tako lahko predstavljajo 
modelno okolje za raziskovanje večine vprašanj, s katerimi se ukvarja sodobna biologija.
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Slika 2. Hrošč drobnovratnik (Leptodirus hochenwartii) in človeška ribica (Proteus anguinus) sta 
prvi podzemeljski živali, ki sta bili znanstveno opisani, najdeni pa sta bili prav na slovenskem 
krasu (foto: S. Polak, G. Aljančič).

Posebnosti raznolikosti podzemeljskega živalstva 

Živali, ki živijo izključno v podzemeljskih habitatih (imenovane troglobionti), so se okolju uspešno 
prilagodile z morfološkimi (oblikovnimi) in fiziološkimi spremembami. Tako so oči in kožni 
pigmenti bolj ali manj pokrneli, saj so v območju večne teme nekoristni. Zaznavanje informacij o 
okolju so prevzela izostrena čutila za tip, voh in okus, nameščena na pogosto podaljšanih nogah
in tipalnicah. Troglomorfoze, kot se morfološke prilagoditve imenujejo, so pri nekaterih vrstah 
bolj, pri drugih pa manj izrazite. V podzemlju najdemo tudi živali, ki,. jame uporabljajo kot 
zatočišča v določenem delu dneva ali leta, medtem ko se v površinskih habitatih prehranjujejo. 
Takšni so netopirji, ki so zato pomemben oskrbovalec podzemlja s hrano (z organskimi snovmi v 
gvanu). Nekatere vrste na podzemlje niso prilagojene, tja zaidejo povsem naključno.

Vrstna pestrost v podzemlju je resda veliko manjša kot na površju, vendar pa so troglobionti zelo 
specializirane vrste z majhnimi območji razširjenosti, številne so še vedno poznane le iz ene 
jame. Po tem, ko so se površinski predniki vselili v podzemlje in so njihove površinske populacije 
izginile, so se izolirane jamske populacije razvile v samostojne vrste. Sedanja razširjenost 
troglobiontov je rezultat dogodkov geološke zgodovine območja, a tudi ekoloških zahtev
posamezne vrste. Razporeditev podzemeljskega živalstva med kraškimi območji sveta tako 
pričakovano ni enakomerna. Iz Evrope je znanih približno 5000 troglobiotskih vrst, medtem ko jih 
v Aziji poznajo 1200, v Afriki 500 in v severni Ameriki približno 1000 vrst. 

Vzorci raznolikosti kopenske podzemeljske favne na zahodnem Balkanu

Dinarski kras je eno najzanimivejših območij za raziskave vzorcev podzemeljske raznolikosti, saj 
je bilo tu do danes najdenih blizu 1000 troglobiotskih vrst. Med kopenskimi troglobionti so 
najpestrejši hrošči, medtem ko so v vodah vrstno najbogatejši raki. Tu  živijo edini podzemeljski 
predstavniki nekaterih živalskih skupin – npr. edina jamska školjka (Congeria kusceri), jamski 
cevkar (Marifugia cavatica), jamska spužva (Eunapius subterraneus) in jamski ožigalkar 



6

(Velkovrhia enigmatica). Človeška ribica, največja troglobiotska žival (vretenčar), naseljuje jame 
skorajda celega območja. 

Podatke o raznolikosti tega območja iz številnih literaturnih virov in lastnih raziskav zbiramo v 
skupni elektronski bazi od 1980ih let, v skupini Oddelka za biologijo BF UL (pod vodstvom prof. 
dr Borisa Sketa). Ugotovitve, temelječe na seznamih vrst za države ali večja geografska 
območja, so pokazale, da se v Sloveniji nahaja območje najvišjega vrstnega bogastva vodnih 
troglobiontov, medtem ko je raznolikost kopenskih troglobiontov najvišja na jugovzhodu
Dinaridov, na tromeji Hercegovine, Dalmacije in Črne gore. V zadnjih nekaj letih smo pričeli z
urejanjem podatkov v relacijsko podatkovno zbirko, kjer so lokalitete dopolnjene z geografskimi 
koordinatami. To omogoča natančnejše prikaze razporeditve živalstva na območju, pa tudi 
kompleksne prostorske statistične analize. Prva skupina, ki smo jo vključili v tovrstne 
podrobnejše raziskave, so jamski hrošči. So najštevilčnejša skupina kopenskih troglobiontov 
(preko 370 troglobiotskih vrst v območja Dinaridov in delu Južnih Apneniških Alp), in 
predstavljajo modelno skupino za raziskave kopenske podzemeljske biodiverzitete. 

Ker velikost osnovnih enot za primerjave števila vrst lahko vpliva na opažen vzorec 
biodiverzitete, je vprašanje izbora primerne osnovne enote izjemno pomembno,. Ugotovili smo, 
da je moč primerno ploskev izbrati na osnovi primerjave prostorske avtokorelacije števila vrst 
znotraj kvadratov različnih velikosti. Tako smo uspeli pokazati, da je za prostorske analize 
jamskih hroščev na Dinarskem območju najprimerneje uporabiti mrežo s kvadrati velikimi 20x20 
km. To enoto smo nato uporabili za kartiranje vrstne pestrosti na Dinarskem območju in prikazali 
zanimivo razporejenost jamskih hroščev. Prvo območje z veliko vrstami je v jugovzhodnih 
Dinaridih, kar smo na podlagi predhodnih raziskav pričakovali. Drugo območje, na 
severozahodnem delu Dinaridov in delu Alp (slovenskem krasu), pa je novo odkritje. Ta vzorec 
smo skušali razložiti z razlikami v vzorčenju – če je bilo nekje preiskanih več jam, ali je bilo 
posledično najdenih tudi več hroščev (in obratno, manj raziskan jam pomeni manj vrst)? 
Ugotovili smo, da intenzivnost vzorčenja dobljeni vzorec pestrosti razloži le deloma, kar pomeni, 
da so v ozadju te razporeditve naravni vplivi (historični ali ekološki). 

Z izračuni smo pokazali, da lahko na Dinarskem območju pričakujemo odkritje velikega števila 
novih vrst hroščev, kar se že potrjuje v vsakoletnih odkrivanjih novih vrst za znanost. 
Popisovanje živalstva v jamah je zamudno delo. Jame so lahko velikih dimenzij, troglobiotske 
živali so majhne in jih je z direktnim iskanjem težko najti, pogosto je zato treba uporabljati tudi 
pasti (kar pomeni ponovljene obiske). Za obisk jam z brezni je treba obvladati jamarske vrvne 
tehnike plezanja. Za izboljšanje poznavanja razširjenosti troglobiotskih vrst je nujno potrebno 
raziskovanje novih jam . Z analizami primerjav med opaženim in pričakovanim številom vrst 
znotraj raziskovalnih kvadratov, kjer smo upoštevali tudi informacije o vrstah, znanih le iz ene
lokalitete, smo uspeli predvideti, na katera območja se bolj verjetno splača usmeriti prihodnja 
vzorčenja in iskanje neodkritih vrst. Malo verjetno in nepredstavljivo drago bi namreč bilo, če bi 
se lotili vzorčenja vsake jame na Dinarskem območju (po ocenah preko 25.000 jam). 

Lotili smo se tudi že podrobnejše analize raznolikosti jamskih hroščev. Jamski hrošči imajo zelo 
majhna območja razširjenosti, mnogi so znani tudi le iz po enega nahajališča. Medtem ko so na 
jugovzhodu Dinaridov najbogatejši hrošči iz družine mrharčkov (Cholevidae), so na 
severozahodu, v Sloveniji, najpestrejši troglobiotski hrošči iz družine krešičev (Carabidae). 
Opaženi vzorci so še nepojasnjeni in tema trenutnih raziskav.
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Slika 3. Razporeditev vrst jamskih hroščev na območju zahodnega Balkana in delu Alp v 
primerjavi z intenzivnostjo vzorčenja (številom jam, kjer so bili najdeni hrošči). Vir podatkov: 
Zbirka Oddelka za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani.

Aktualnost raziskav

Predstavljene raziskave so pomembna izhodišča za nadaljnje poglobljene študije razporeditve 
podzemeljskih vrst na Dinarskem krasu, kjer slovenski raziskovalci orjemo ledino. Poznavanje 
razporeditve vrst je ključnega pomena za načrtovanje varovanja tega edinstvenega živalstva, ki 
je zaradi nepremišljenih človeških dejanj (npr. odlaganje smeti v naravne jame, onesnaževanje 
podtalnice) močno ogroženo. Na vprašanje, kako učinkovito varovati sistem, kjer je velika 
stopnja endemizma, pa ni preprostega odgovora. 

V letu 2010 bo Slovenija prvič gostila jubilejno, 20. mednarodno konferenco o biologiji 
podzemlja, največje znanstveno srečanje speleobiologov z vsega sveta. To bo izredna 
priložnost za predstavitev slovenskega speleobiološkega »kapitala«. Poleg zgodovinskega 
pomena za začetke in razvoj te znanosti, dejstva, da je tu ena svetovnih vročih točk v bogastvu 
podzemeljske biodiverzitete, pa bomo ob tej priložnosti lahko izpostavili tudi slovenske 
znanstvene dosežke. Vrhunski rezultati slovenskih speleobiologov, ki delujejo v različnih 
inštitucijah po državi, so v mednarodnih znanstvenih krogih dobro znani in cenjeni. Vsekakor 
vredno tudi ponosa in pozornosti doma.
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