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… »Zdaj pa moramo povedati še to in ono o odtoku jezera. Vedeti je treba, da se ne odteče prav vsako leto. Včasih se 
zgodi, vendar zelo poredkoma, da izgine v treh, štirih ali celo petih letih samo enkrat. Toda često se tudi primeri, da 
odteče v enem letu dvakrat ali celo trikrat, nikoli pa ne ostane vse leto suho. Leta 1685 je odteklo v januarju in še v 

avgustu; 15. avgusta je začelo odtekati, 8. septembra je bilo čisto prazno in suho. Sicer pa odteče navadno le enkrat v 
letu, namreč okrog sv. Ivana ali Jakoba.«

Od kod ta čudna imena….

»Te dve jami, Mala in Velika Bobnarica, pa nimata brez vzroka tako čudnega imena, zakaj, če na nebu grmi, se sliši v 
obeh tako bobnanje, kakor bi bobnar bobnal po velikem starem bobnu.

Star ribič iz Dolenje vasi z imenom Jernej Roženta, mož nad 80 let, ki je tudi bil z menoj, mi je za resnico povedal, da se 
da z dna te jame iti nekaj sežnjev pod zemljo. Ko se je voda odtekla, da je z majhnim sakom sam šel dol in dobil spodaj 

veliko lepih rib. Ko pa se je leta 1655 spustil nekaj sežnjev v globino, da bi pod zemljo kaj s sakom ujel, je zaslišal čudno 
vpitje in vreščanje, ki se je strašno močno in grdo glasilo, a nekaj – tako se mu je zdelo – mu je hotelo vzeti sak. Od 

samega strahu je pustil sak in pobegnil iz luknje. Zunaj je spoznal, da je na nebu kar naprej grmelo. Drugi ljudje pa, ki so 
stali okrog luknje, so prav razločno slišali, kako je notri donelo in bobnelo. In tako se sliši zmeraj, kadar koli se bliska in 

grmi in kadar jezero nima vse vode.

Omenjeni Roženta je naslednjega dne, kakor mi je dalje pripovedoval, spet šel v jamo po sak. Našel ga je sicer, toda bil 
je ves raztrgan in les na njem polomljen. Domneval je, da mu ga je kak strah raztrgal in polomil. Jaz pa menim, da ga 

je sam zlomil, ko je prestrašen bežal iz jame; zakaj, ko bi mu bil strah ponagajal, bi pač češče o njem kaj slišali, vendar 
nisem mogel ničesar izvedeti, četudi sem prav pridno izpraševal.«

Janez Vajkard Valvasor, 
Slava vojvodine Kranjske, 1689

Notranjski regijski park
Tabor 42, 

SI-1380 Cerknica
Slovenija

Telefon: +386 (0) 590 91 612
E-mail: info@notranjski-park.si

http://www.notranjski-park.si
http://life.notranjski-park.si
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Petras Sackl, Tanja Vasilevska, Meta Vončina Gnezda, Valentin Schein • Fotografije: Valentin 
Schein • Lektoriranje: Marija Hribar • Tisk: Abakos • Naklada: 6000 izvodov • Cerknica, 2008.
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SPOZNAVAJMO NARAVNO IN KULTURNO DEDIŠČINO PRESIHAJOČEGA CERKNIŠKEGA  JEZERA

Cerkniško jezero je slikovito čarobna pokrajina Notranjske, pokrajina tisočerih obrazov narave, ki se iz dneva v dan 
spreminja. Dan na jezeru ni enak dnevu. Voda, ki ponika v prepustnih apnenčastih tleh, spreminja podobo jezera. 

Jutranje meglice se lagoma vzdigujejo nad jezersko gladino, ki valovi v jutranji zarji. Voda odteka in iz dneva v dan razgalja 
jezersko dno, dokler se ne umakne v vijugaste rečne meandre. Poletno sonce žge jezersko dno, zadnja voda odteka skozi 
požiralnike v dnu jezera. Pred meseci prostrano mogočno jezero se umika v podzemlje. Voda popolnoma odteče. Nastopi 
čas košnje in spravilo sena z jezerskega dna. 
Črni oblaki nad Snežnikom in grmenje za Slivnico naznanjajo čas jesenskih neviht. Dež polagoma namoči presušeno 
jezersko dno. Voda priteka iz mnogih izvirov in prvo napolni jezerske struge. Požiralniki so spet polni vode. Voda se hitro 
prelije čez travnato jezersko dno in vidno narašča. 
Jezero je zopet pred našimi očmi, kot pred enim letom. Tako se življenje jezera povrne vsako jesen, že tisočletja, iz leta v 
leto enako, vendar vsako leto nekoliko drugače. Zimski mraz zaledeni jezersko površino. Nastopi čas miru in tišine, ki jo 
reže zimska burja. 
Prihaja čas pomladi. Prve bukve v Javornikih zelenijo, zelenijo vsako leto in prinašajo novo življenje na jezersko obalo.
Táko je naše jezero, in mi nočemo, da bi bilo drugačno. Jezero živi in umira in z njim živijo in umirajo tudi ljudje ob 
njem.

Projekt LIFE 06 NAT/SLO/000069 »Presihajoče Cerkniško jezero«, ki ga sofinancira Evropska skupnost, nam omogoča 
naše delo in boljše poznavanje naravne dediščine presihajočega Cerkniškega jezera. 

Del te dediščine so spoznali udeleženci letošnjega raziskovalnega tabora v Rakovem Škocjanu, vam pa želimo pričarati 
delček le-te v biltenu, ki je pred vami. 

Valentin Schein
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RAZISKOVALNI TABOR »RAKOV ŠKOCJAN 2008«

Notranjski regijski park je v okviru projekta LIFE 06/NAT/
SLO/000069 "Presihajoče Cerkniško jezero" od 28. junija do 
4. julija 2008 organiziral raziskovalni tabor za osnovnošolce 
in srednješolce. Tabora se je udeležilo 20 mladih, predvsem iz 
okolice Cerknice, pa tudi iz Ljubljane, Celja, Novega mesta in 
Izole. Nastanjeni smo bili v Rakovem Škocjanu v domu Rak, 
raziskovalno delo pa je potekalo na območju Cerkniškega 
jezera.
Glavni namen tabora je bil raziskati območje jezera iz 
različnih naravoslovnih vidikov in mladim čim bolje 
približati Cerkniško jezero, da bi ga čim bolje doživeli in 
znali ceniti njegovo edinstvenost. To je pravzaprav največ, 
kar lahko storimo v prid njegovemu varovanju. Na osnovi 
pozitivnih izkušenj in boljšega poznavanja območja jezera 
bodo mladi v prihodnosti morda znali pravilno ravnati z njim 
in se zoperstaviti morebitnim uničujočim idejam za škodljive 
posege vanj. Čutili bodo, da je jezero najlepše in največ 
vredno, če ostane tako, kot je že stoletja.
Na taboru smo delali v petih delovnih skupinah, udeleženci 
pa so vsak dan zamenjali skupino in mentorja. 
V skupini za popis rastišč ogroženih rastlinskih vrst smo iskali 
rastišča močvirske kukavice, mesnordeče prstaste kukavice, 

navadne božje milosti, močvirskega grinta, ilirskega mečka 
ter srednje rosike. Med raziskovanjem vlažnih travnikov 
smo našli tudi rastišča močvirskega ušivca, ki doslej še niso 
bila znana. Na težko prehodnem terenu na barju Dujce smo 
se morali kar precej potruditi, da smo končno našli znano 
mesojedo rastlino, srednjo rosiko. Ugotovili smo, da se večina 
iskanih vrst na območju Cerkniškega jezera na primernih 
rastiščih lahko pojavlja razmeroma pogosto, kljub temu, da 
so uvrščene na Rdeči seznam v Sloveniji ogroženih vrst. Če 
bi se na teh rastiščih spremenili pogoji zaradi izsuševanja 
tal, gnojenja, prezgodnje košnje ali zaraščanja travnikov, bi 
izgubili velike populacije teh vrst.
Bleščeči mleček je uvrščen v kategorijo prizadetih rastlinskih 
vrst in v Sloveniji verjetno raste samo na območju Cerkniškega 
jezera. V primeru dejavnikov ogrožanja bi se zato hitro lahko 
zgodilo, da bi propadla cela slovenska populacija. Prav zato 
smo se v okviru skupine za popis rastišč bleščečega mlečka 
posvetili samo tej vrsti, da bi našli in popisali čim več njegovih 
rastišč. Ugotovili smo, da se bleščeči mleček pojavlja 
izrazito gručasto, njegova populacija pa je na območju jezera 
razmeroma velika. Uspeva na močno vlažnih tleh ob robu 
jezera, pogosto pod grmi vrbovja.
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V okviru skupine za kemijsko in biološko analizo vodotokov 
smo na osnovi analiz ugotavljali kakovost nekaterih vodotokov 
na območju Cerkniškega jezera. Merili smo prisotnost 
amonija, nitratov, nitritov in fosfatov ter rezultate primerjali s 
priporočenimi vrednostmi za pitno vodo. Ugotavljali smo tudi 
prisotnost bioindikatorskih organizmov, to je organizmov, ki 
s svojo prisotnostjo kažejo na kakovost vodotoka. Na osnovi 
prisotnosti bioindikatorjev v posameznih vodotokih jezera smo 
ocenili njihovo kakovost. Večino vodotokov smo uvrstili v 2. 
kakovostni razred, kar pomeni, da je voda v njih še razmeroma 
čista. Po pričakovanjih so bili zgornji deli vodotokov manj 
onesnaženi kot spodnji.
Pri zeliščarski skupini smo spoznavali zdravilne in užitne 
rastline ter iz njih vsak dan pripravili napitek ali jed. Iz 
bezgovih cvetov smo pripravili omleto, iz kopriv okusno 
“špinačo”, teknila nam je tudi regratova solata. Iz kopriv, 
rmana in trpotca smo pripravili okusen zeliščni čaj “KRT”, iz 
bezgovih cvetov pa šabeso.
V okviru fotografske skupine smo jezero spoznavali preko 
naravoslovne fotografije. Fotografirali smo pokrajino, rastline, 
živali in njihove sledi ter se v praksi učili osnovnih zakonitosti 
fotografiranja. Ker je Tine zelo dober poznavalec Cerkniškega 

jezera, smo z njim raziskali še posebno skrite kotičke.
Ob večerih smo poslušali predavanja različnih strokovnjakov 
o Notranjskem regijskem parku ter projektu LIFE, velikih 
zvereh v Sloveniji, nočnih metuljih in o naravoslovni 
fotografiji, nastavljali pa smo tudi svetlobne vabe za nočne 
metulje.
Podatke s terena smo vsak dan zbrali in oblikovali delna 
poročila. Zadnji dan tabora smo izdelali končna poročila 
skupin in plakate z rezultati ter se pripravili na predstavitev 
dela staršem in povabljenim gostom.

Na taboru je bilo tudi dovolj časa za medsebojna druženja in 
sklepanja novih prijateljstev. Glede na zbrane zelo pozitivne 
vtise udeležencev ter pozitivne povratne informacije s strani 
staršev, smo prepričani, da so udeleženci tabora domov odšli 
z lepimi spomini na tabor in Cerkniško jezero ter da se bodo 
z veseljem vračali na jezero in gledali nanj v drugačni luči 
kot doslej.

Meta Vončina Gnezda
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NAVADNA MOČVIRNICA 
(Epipactis palustris)

Navadna močvirnica (Epipactis palustris) je od 20 do 
60 cm visoka orhideja, ki jo uvrščamo v rod močvirnic 
(Epipactis). Ta zajema 20 vrst, ki so razširjene v zmerno 
toplih območjih severne poloble. Znanstveno vrstno ime 
navadne močvirnice izhaja iz latinske besede »palus«, kar 
pomeni močvirje. Prepoznamo jo po kimastem grozdastem 
socvetju z rožnatobelimi cvetovi ter z zaokroženim in 
valovito nazobčanim sprednjim delom medene ustne. 
Steblo, ki je v zgornjem delu puhastodlakavo, zraste 
tudi do pol metra ali več visoko. Razširjena je v Evropi 
in Aziji vse do Bajkalskega jezera na vlažnih krajih: na 
močvirjih in vlažnih travnikih z apnenčasto oziroma 
bazično podlago. Je edina evropska orhideja, ki preživi 
tudi v poplavljenih habitatih. Najdemo jo predvsem na 
mokrotnih travnikih združb modre stožke (zveze Molinion 
caeruleae) in na bazičnih nizkih barjih zveze Caricion 
davallianae. V Sloveniji raste od nižin do gorskih predelov. 
Največjo nevarnost ji predstavljata gnojenje in izsuševanje 
travnikov. Ker navadna močvirnica cveti relativno pozno 
(od junija do avgusta), jo ogroža tudi prezgodnja košnja. 
Na Cerkniškem jezeru raste v Retju in  Dolenjskih blatah. 

MOČVIRSKI UŠIVEC 
(Pedicularis palustris)  

Močvirski ušivec (Pedicularis palustris) je od 10 do 70 
cm velik polzajedalec, ki zajeda zlasti vrste iz družin 
ostričevk (Cyperaceae) ter iz njihovih korenin črpa vodo 
in rudninske snovi, medtem ko ogljikove hidrate proizvaja 
sam. Znanstveno poimenovanje rodu Pedicularis (lat. 
»pediculus« = uš) se verjetno nanaša na kodravost pernatih 
listov, ki dajejo vtis, da so ušivi, ali na pridobivanje 
izvlečka močvirskega ušivca proti ušivosti. Njegovi 1-2 
cm dolgi, svetlo vijoličastordeči do temno rožnati cvetovi 
so sprva v zgoščenih, glavičasto klasastih, kasneje pa v 
raztegnjenih grozdih. Značilni so pernato deljeni listi, 
steblo pa je razvejano in golo. Meseca junija in julija ga 
lahko vidimo na vlažnih travnikih, nizkih in prehodnih 
barjih, predvsem na nekoliko bazičnih tleh z malo 
dušikovih spojin, od nižin do gorskih predelov. Prenaša 
tudi poplave. Močvirski ušivec je ranljiva vrsta, katero 
ogroža predvsem izginjanje vlažnih in mokrotnih habitatov 
zaradi izsuševanja zemljišč in intenzivne kmetijske  rabe 
tal. Na poplavnem območju Cerkniškega jezera je to edina 
vrsta iz rodu ušivcev (Pedicularis), najdemo pa ga od 
Žerovniščice do Lipsenjščice in v Dolenjskih blatah.
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VODNA META 
(Mentha aquatica)

NAVADNA PIJAVČNICA 
(Lysimachia vulgaris)

Do 50 cm visoka trajnica (redki primerki zrastejo tudi 
do 100 cm) spada v družino ustnatic (Lamiaceae), ki 
zajema številne aromatične vrste. Aromatične snovi 
izločajo številne dlakaste žleze, ki pokrivajo steblo, liste 
in cvetove rastlin. Za vodno meto (Mentha aquatica) so 
značilni rožnati do svetlo modrovijolični cvetovi, združeni 
v oblasta socvetja, cveti pa od julija do oktobra. Steblo je 
oglato. Razširjena je po celotnem območju Cerkniškega 
jezera na mokrotnih tleh: ob izvirih, na vlažnih travnikih, 
na bregovih voda, v jarkih in nizkih barjih. Ko rastline 
rastejo v vodi, se povzpnejo nad vodno površino. Načeloma 
se pojavljajo v rahlo kislih do bazičnih tleh. Za mete, tudi 
za vodno meto, je značilno medsebojno križanje, kar 
otežuje njihovo prepoznavanje. S križanjem vodne mete z 
njivsko meto je nastal križanec vretenčasta meta (Mentha 
x verticillata), s križanjem s klasasto meto pa je nastala 
poprova meta (Mentha x piperita), ki jo gojijo v vrtovih 
kot začimbo, njene liste pa uporabljajo tudi za pridobivanje 
metinega olja – mentola. Sveže ali suhe liste vodne mete 
lahko uporabljamo kot začimbo ali za pripravo čajev. 

Na vlažnih travnikih, nizkih barjih, v jarkih in na drugih 
vlažnih mestih od junija do avgusta lahko precej pogosto 
opazimo do 150 cm visoko rastlino s piramidasto grozdastim 
socvetjem in z zlatorumenimi cvetovi, velikimi 7 do 12 
mm: navadno pijavčnico (Lysimachia vulgaris). Ta je 
razširjena po celotnem Cerkniškem jezeru. Rod pijavčnic, 
ki obsega 150 vrst, pretežno iz zmernih klimatskih predelov, 
so botaniki sprva uvrstili med jegličevke (Primulaceae), 
vendar je po novejših molekularnih raziskavah sistematsko 
bliže družini Myrsinaceae, kamor med drugimi uvrščamo 
tudi ciklamo (Cyclamen). Znanstveno ime rodu Lysimachia 
se imenuje po grškem generalu Lysimachosu, enemu od 
naslednikov Alexandra Velikega. Po legendi naj bi prav on 
odkril to rastlino. Naše poimenovanje tega rodu se verjetno 
nanaša na vlažna rastišča te rastline ali na njeno uporabo pri 
zdravljenju ran. Nekdaj se je uporabljala navadna pijavčnica 
v ljudskem zdravilstvu proti skorbutu, diareji in vročini, v 
antiki pa za pripravo kadila proti kačam in muham. Vrste iz 
rodu pijavčnic so hrana mnogim ličinkam metuljev, kot so 
na primer Melanchra persicariae, Eupithecia subfuscata, 
Eupithecia centaureata in Euplexia lucipara.
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OZKOLISTNI MUNEC  
(Eriophorum angustifolium)

Munci (Eriophorum) so ostričevke (Cyperaceae), travam 
podobne zelnate trajnice. Njihova socvetja so sestavljena iz 
enega ali večih mnogocvetnih klaskov, glavice s semeni pa 
so prekrite z belimi koprenami, ki spominjajo na bombaž 
oziroma volno. Od tod izhaja tudi znanstveno ime za ta 
rod: gr. »érion« – volna, »phoréein« – nositi. Semena se 
raznašajo z vetrom, kar imenujemo anemohorija. Munci 
rastejo predvsem na barjanskih in močvirnatih rastiščih. 
Nekateri med njimi so pomembni pri nastajanju šote. 
V Sloveniji uspeva pet vrst tega rodu. Najpogostejša 
med njimi sta ozkolistni (Eriophorum angustifolium) 
in širokolistni munec (E. latifolium), ki sta razširjena 
po celotnem našem ozemlju od nižin do subalpinskega 
pasu. Od drugih vrst muncev se razlikujeta po tem, da 
nosita na steblu več pecljatih, deloma previsnih klaskov, 
s tem, da so za ozkolistni munec značilni okroglo steblo 
in podzemeljske živice, širokolistni munec pa je brez 
njih, njegovo steblo pa je trirobo. Ozkolistni munec je 
značilnica vegetacije nizkih barij razreda Scheuchzerio-
Caricetea fuscae. Na Cerkniškem jezeru se pojavljajo 
munci predvsem na njegovem obrobnem delu.

MOČVIRSKI GRINT
(Senecio paludosus)

Močvirski grint (Senecio paludosus) se pogosto pojavlja v 
nekaterih amfibijskih združbah Cerkniškega jezera, katerih 
razvoj se prične v vodi in nadaljuje s kopensko fazo, ki 
se začne po nekaj mesecih, ko voda odteče. Najdemo ga 
lahko predvsem v asociaciji prave potočarke in iglaste 
site (Rorippo amphiboae-Eleocharitetum acicularis) in 
v združbi s širokolistno koščico (Sium latifolium). Do 
2 m visoko trajnico iz družine radičevk (Cichoriaceae) 
prepoznamo po rumenih koških s cevastimi in jezičastimi 
cvetovi ter črtalasto suličastih, koničasto nazobčanih listih, 
ki so po spodnji strani volnatodlakavi. Cveti od junija do 
avgusta. Rodovno znanstveno ime izhaja iz latinskega 
izraza »senex«, kar pomeni starec, saj plodovi zaradi belih 
laskov spominjajo na starčevsko brado. Za rod so značilni 
alkaloidi pirolicidinalkaloidi, ki lahko povzročajo okvaro 
jeter, so pa tudi povzročitelji rakavih obolenj. Po novejših 
podatkih je močvirski grint razširjen predvsem v dinarskem 
fitogeografskem območju: na območju Cerkniškega jezera 
in Blok. Spada med ranljive vrste, njegov obstoj pa ogrožajo 
predvsem izsuševanje, intenzivna raba zemljišč in regulacije 
vodotokov. 
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BLEŠČEČI DRISTAVEC 
(Potamogeton lucens)

SIBIRSKA PERUNIKA 
(Iris sibirica)

Sibirska perunika je od 30 do 90 cm visoka trajnica z do 6 
cm velikimi modrovijoličastimi cvetovi. Na nizkih barjih, 
močvirnih travnikih in na občasno poplavljenih tleh raste 
pogosto v združbi z modro stožko. Razširjena je na severni 
polobli: v vzhodni in srednji Evropi ter severni Aziji, vse 
do Sibirije (od tod tudi ime). Cveti od maja do junija. 
Rod perunik (Iris) zajema okrog 300 vrst, medtem ko je v 
Sloveniji samoniklih sedem vrst. Slovensko ime perunika 
izhaja iz imena staroslovanskega boga strele, groma ter 
ognja, dežja in kmetijstva Peruna in njegove žene Perunike. 
Latinsko ime Iris pa je  poimenovano po starogrški boginji 
mavrice Iris, prenašalke Zeusovih sporočil bogovom 
in ljudem. Verjeli so, da je zrasel iris, kjer se je boginja 
dotaknila tal ali kjer je strela udarila na zemljo. V starem 
Egiptu je perunika predstavljala kraljevski in božanski 
simbol moči in vzvišenosti. Zaradi njenih atraktivnih 
cvetov, raznolikosti barv in oblik jo danes imenujemo 
»orhideja severa«. Z izsuševanjem mokrotnih travnikov 
in barij ter s prezgodnjo košnjo postaja tudi pojavljanje 
sibirske perunike vse redkejše. Na območju Cerkniškega 
jezera jo lahko najdemo le na območju Dolenjskih blat.

Bleščeči dristavec spada v družino vodnih zelišč 
dristavčevk (Potamogetonaceae). Rod Potamogeton je 
z okoli sto vrstami največji vodni rod cvetnic. Za vse 
dristavce je značilno, da nase vežejo hranila ter izločajo 
alkaloide, ki onemogočajo rast alg. Pojavu, ko ena rastlina 
izloča v svojo okolico snovi, ki zavirajo rast drugih rastlin, 
pravimo alelopatija. Dristavčevke so sladkovodne rastline, 
ki so pretežno potopljene, le zgornji deli včasih plavajo na 
vodi. Cvetovi bleščečega dristavca so v 2-3 cm dolgem 
klasu in nimajo ne čašnih ne venčnih listov. Oprašujejo 
se po zraku. Listi so premenjalno nameščeni, podolgovati 
in na vrhu priostreni. Potopljeni so v vodi in bleščeči, le 
pri večjih rastlinah plavajo na gladini. Bleščeči dristavec 
se pojavlja na različnih vodnih rastiščih, največkrat v 
stoječih ali počasi tekočih vodah. Ustreza mu bazična, z 
dušikom bogata voda. Med sestoji dristavca se pogosto 
skrivajo mlade ribice, prav tako tudi manjše ščuke. Na 
Rdečem seznamu ogroženih vrst je uvrščen med ranljive 
vrste. Na Cerkniškem jezeru ga najdemo v pritoku Stržen 
in v globljih delih jezera, kjer voda ostaja dalj časa, na 
primer v Zadnjem kraju in Rešetu.
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KLASASTI RMANEC 
(Myriophyllum spicatum)

Spada v družino rmančevk (Haloragaceae), ki je razširjena 
predvsem na južni polobli, pri nas pa uspeva le rod rmanca 
z dvema vrstama, in sicer vretenčasti in klasasti rmanec. 
Klasasti rmanec je razvejana, do 2 m visoka potopljena 
ali prosto plavajoča rastlina. Ima drobne rožnate cvetove, 
združene v pokončno klasasto socvetje, poleti pa požene 
neopazne zelenobele in rdečkaste cvetove. Listi so 
nameščeni v vretencih, pernato deljeni in so rdečkasto rjave 
barve. Cveti nad vodo, od junija do septembra. Cvetove 
oprašuje veter, plodove pa raznaša voda. Sestoji klasastega 
rmanca ustvarjajo značilno plavajočo rastlinsko združbo v 
vodah, bogatimi s karbonati. Gost preplet stebel in listov 
nudi skrivališče ribam med drstenjem in je hkrati njihova 
hrana. Najdemo ga v stoječih in počasi tekočih vodah, 
bogatimi s hranili, običajno na apnenčasti podlagi do 
globine 6 m. Korenine klasastega rmanca so v preteklosti 
nekatera severnoameriška indijanska plemena uporabljala 
kot hrano. Klasasti rmanec je na Rdečem seznamu ogroženih 
vrst uvrščen med ranljive vrste. Na Cerkniškem jezeru ga 
najdemo na sredini vodnih strug, na območju Sitarice ter v 
Cerkniščici na koncu Dolenje vasi. 

NAVADNA MEŠINKA 
(Utricularia vulgaris)

Navadna mešinka je mesojeda vodna rastlina iz družine 
mešinkovk (Utriculariaceae). Prosto plavajočo rastlino 
ponavadi opazimo šele takrat, ko nad vodno gladino požene 
cvetno steblo z rumenimi cvetovi. Le-ti so združeni v 
grozdasta socvetja, ki jih oprašujejo muhe trepetavke in 
čebele, lahko pa pride tudi do samooprašitve. Cveti od junija 
do avgusta. V vodi potopljeni listi so deljeni v ozke roglje, 
z 20-200 lovilnimi mešički za lovljenje hrane. Mešički so 
preobraženi listni roglji, s čutnimi dlačicami in z ovalnim 
pokrovčkom. Napolnjeni so z vodo in delujejo kot past za 
drobne vodne živali (žuželke, rakce), s katerimi se rastlina 
prehranjuje. Ko se žival dotakne posebne ščetine, se loputa 
sunkovito zapre in onemogoči, da bi pobegnila iz pasti. 
Laski v notranjosti mešička izločajo prebavne encime, ki 
razgradijo žrtev. Prebavljene snovi nato rastlina vsrka. 
Navadno mešinko najdemo v stoječih in počasi tekočih 
vodah, bogatimi s hranili ter v močvirjih, jarkih, ribnikih 
in kotanjah na nizkih barjih. Uvrščena je na Rdeči seznam 
kot ranljiva vrsta. Na Cerkniškem jezeru ni tako pogosta, 
najdemo jo na območju Zadnjega kraja. 
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PRAVA POTOČARKA 
(Rorippa amphibia)

VODNA DRESEN 
(Polygonum amphibium)

Prava potočarka spada v družino križnic (Brassicaceae/
Cruciferaceae), ki ima velik gospodarski pomen. Družina 
vsebuje veliko prehrambenih, začimbnih in okrasnih vrtnih 
rastlin, kot so hren, repa, oljna repica, gorčica in redkev. 
Vrste lahko določimo le na osnovi razvitih cvetov in plodov. 
Zvezdasti cvetovi imajo po štiri venčne liste, ki so razvrščeni 
v obliki križa (kruciformni); od tod tudi nekdanje ime družine. 
Prava potočarka ima rumene cvetove, združene v grozdasto 
socvetje. Oprašujejo jih čebele in muhe. Cveti od junija do 
avgusta. Spodnji listi so enostavni ali pernato deljeni, zgornji 
suličasti. Če raste pod vodo, je njen videz drugačen. Tedaj ima 
krpate ali nedeljene liste, stebla pa debela in votla. Na ta dva 
različna načina rasti se nanaša tudi znanstveno ime vrste: lat. 
»amphi« = obojestransko. Raste v stoječih ali počasi tekočih 
vodah ter na močvirnih in vlažnih travnikih. Na Cerkniškem 
jezeru uspeva na mestih, kjer se voda zadržuje najdlje, pa 
tudi v različnih depresijah in v jamah-požiralnikih, kjer voda 
povsem odteče, na primer v Zadnjem kraju. Raste tudi ob 
bregu trajne vodne površine, ki je nastala z zajezitvijo predela 
blizu sistema požiralnikov Rešeto. 

Dresnovke (Polygonaceae) so splošno razširjena družina 
zelišč, grmov in manjšega števila dreves, s številnimi 
gojenimi okrasnimi rastlinami in tistimi z užitnimi semeni 
(ajda), peclji (rabarbara), listi (kislica) ali jagodami. Vodna 
dresen je do 1 m visoka amfibijska rastlina. Njeni cvetovi so 
rožnati in združeni v klasasta socvetja, ki poženejo nad vodno 
gladino. Oprašujejo jih žuželke. Listi so običajno enostavni, 
z značilno škornjico, ki združuje priliste. Plodove, trikotne 
oreške, raznaša voda, vendar se le redkokdaj razvijejo. 
Cveti od junija do septembra. Na isti rastlini se razvijeta 
dva tipa listov: vodni so gladki in bleščeči, kopenski listi pa 
podolgovato suličasti in dlakavi. Če raste na kopnem, je to 
znamenje vlage v tleh. Če se kopna oblika pojavi na njivah, 
je to znak za podtalnico. Uspeva na vlažnih njivah, mokrih 
in poplavnih travnikih, v mlakah, jarkih ter stoječih in počasi 
tekočih vodah, pogosto v družbi z lokvanjem. Uvrščena je 
na Rdeči seznam kot ranljiva vrsta. Najdemo jo na območju 
celotnega Cerkniškega jezera, največkrat na robovih strug in 
požiralnikov.

Tina Petras Sackl, Tanja Vasilevska
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PRETEKLI POSEGI PRI VELIKI IN MALI KARLOVICI

Gregor Kebe, domačin iz Dolenjega Jezera, je že leta 1844 
začel z deli, ki bi pomagala k večjemu odtoku vode pri 
Veliki in Mali Karlovici. Zavedal se je, da lahko odtok 
vode skozi dve največji podzemski jami na zahodnem 
delu Cerkniškega jezera poveča s tem, da jih očisti vsega 
nanesenega plovja, ki ga voda vsako leto prinese v jami ter 
z znižanjem vhodnega dela pred Veliko in Malo Karlovico. 
Pri ogledu notranjih delov jam je ugotovil, da se voda 
zaradi nanesenega plovja in dveh višjih kamnitih pregrad v 
notranjosti Velike Karlovice le stežka pretaka skozi jamsko 
podzemlje v do tedaj še neraziskano podzemlje. V poletnih 
mesecih leta 1844 so domačini iz vasi Dolenje jezero začeli 
z očiščevalnimi deli v Veliki in Mali Karlovici.

Gregor Kebe zapiše o tedanjih delih naslednje besede: 
»Najprej bi bilo treba vse od vode nanesene reči iz obeh 
Karlovc spraviti; potem Veliko Karlovco od potoka noter 
do prvega tolmuna pol sežnja znižati in gladko narediti, 
potem skalo pri prvem tolmunu odstreliti.«
Iz njegovih zapisov izvemo še o nekaterih drugih posegih 
pred Malo Karlovico in požiralnikom, imenovanem 
Kamne, vzhodno od Svinjske jame.

»Mala Karlovca je sicer majhna, ali zaslužila bi biti velika. 
Res je, da ob veliki vodi Velika Karlovca več vode požre; 
ali kadar velika voda mine, požira potem le malo vode, 
celo nič, zato ker je pred njo višji kamnit svet, kakor pred 
Malo Karlovco. Res je, da je njeno žrelo majhno, katero 
smo že leta 1844 razstrelili (namreč od Male Karlovce).«

Prav tako naj bi leta 1844 znižali pragove pred požiralnikom 
Kamne in verjetno tudi pred Nartami. V sklopu del so 
naredili tudi nove grablje, ki so zadrževale plovje, da 
ga ni voda odnesla v jamsko podzemlje Velike in Male 
Karlovice.

»Tu smo leta 1844 veliko delali in dobro se je povsod 
skazalo, ker smo visoke prage ponižali in grablje naredili 
pri obeh Karlovcah. Ali kaj pomaga to? Kakih pet let smo 
Jezerci, kar je velikega plovja in šare voda prinesla, proč 
spravljali; ker pa je vsaki dan voda kaj prinašala, sem jaz 
kakih šest let sam trebil, ker Jezerci niso hoteli, rekši: »Saj 
nismo sami pri jezeru, saj je tudi drugih dosti«, kar je tudi 
res. Od takrat pa je vse zapuščeno, grablje so poderte, 
luknje zamašene in noben se tega dela več ne dotakne in 
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se tudi ne bo, dokler ne bo naša kantonska gosposka se te 
reči lotila.«

Sam Gregor Kebe ugotavlja, da brez širše, tudi finančne 
pomoči, trebljenje požiralnikov in odnašanje plovja iz 
podzemskih jam in izpred grabelj pred Veliko in Malo 
Karlovico, ni mogoče.
»Kdo bo pa to delo opravljal in za vse skrbel in s čem? 
Eden za vso družbo ni dolžan, in tudi ena cela vas ne za 
vse. Najbolje bi bilo, da bi se kapital zložil od kakih 300 
goldinarjev. Obresti od tega kapitala bi bilo zadosti, vsako 
leto 15 goldinarjev za tega, ki bi grablje trebil. Kadar je 
pa dosti dela, to je takrat, kadar voda na naglo pride, bi 
bila pa tlaka. Jezerci in Otočani bi morali biti za to, ker 
čolne imajo. Če bi se ta kapital skupaj zložil, bi bile te 
dve vasi oproščene od tega, ker bi tako tlako imele. Zložiti 
bi se mogel ta kapital po partih v planinskem in loškem 
kantonu.«

Gregor Kebe je bil po letu 1844 prvi, ki se je s čolnom 
podal raziskovati do tedaj še neraziskane podzemske 
rove Velike Karlovice. Do tedaj je bila Velika Karlovica 

raziskana do dolžine 155 metrov, on pa jo je raziskal še 
nadaljnjih 220 metrov. 
»Sreča je bila, da sem prejšnji dan iz tolmuna trame 
spravil, potem čoke, veje in dosti druge šare, s katerimi je 
bil tolmun natlačen in tudi poln vode. Al prikaže se spet 
druga luknja iz vode v skali, do nje pa nismo mogli, zato 
ker je bila voda še pregloboka. Čez vodo se je le skala 
komaj vidila; zakuril sem, da se je bolje videlo. Ta luknja, 
ki se je zdaj iz vode pokazala, se je kakor črna zaplata 
videla. Nato se vrnemo po jami nazaj. Drugi dan dam 
majhen čoln lesen pripeljati in odberem od 50 ljudi, ki 
so jamo trebili, 8 fantov, da čoln v jamo spustijo. Potem 
grem v čolničku proti skali, kar zagledam luknjo; zbašem 
se skozi, pa kar zagledam novo Karlovco in en grič pred 
seboj. Čoln pustim in grem naprej po luknji s svetilnico 
83 sežnjev daleč, in spet pridem do vode; prostor je bil 
še naprej, pa čez vodo nisem mogel. Brž grem nazaj in 
prevdarjam nesrečni grič, ki je za skalo, kjer sem čolnič 
pustil, češ, kako pač more tod čez voda teči. Kar najdem, 
da ta grič nič druzga ni kot kup mnogovrstne šare, ki jo je 
voda skupaj nanašala. Pod skalo je nekaj votline, pa voda 
ne more dosti skoz, ker je pretesno.«
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Zanimivo je tudi to, da Gregor Kebe omenja tudi dva 
obiskovalca, ki sta prišla v Veliko Karlovico pogledat, kaj 
domačini iz Dolenjega Jezera delajo: »Kar zaslišim dva 
glasa na prvem kraji tolmuna, kjer sem bil ogenj prejšnji 
dan zakuril, da sem bolje po vodi videl. Ta dva glasa mene 
po imenu nazaj kličeta. Ko se nazaj skozi luknjo v skali 
zbašem, kjer sem se mogel s herbtom v skalo opirati, da 
sem čoln bolj pod vodo spravil, in ko ven pridem, zagledam 
dva gospoda, Jožefa Obreza iz Cerknice in kresijskega 
inženirja iz Postojne. Prepeljal sem oba čez to luknjo, 
da gremo naprej, koder sem sam poprej hodil. Ko vse 
ogledamo, gremo nazaj, ker sta gospoda iz Cerknice kosit 
šla. Popoldne prideta zopet nazaj in inženir prinese svoje 
inštrumente, da je to novo Karlovco zmeril in noveliral. Ta 
obris mora še v kancelji postojnske ali planinske biti.«

Iz njegovega zapisa tako izvemo, da je bila tega dne 
izmerjena tudi Velika Karlovica in da naj bi bila skica 
jame v postojnski ali planinski pisarni. Verjetno v pisarni 
Postojnskega okrajnega glavarstva ali v pisarni gradu 
Haasberg v Planini. 

Iz teksta Gregorja Kebeta, ki je bil objavljen šele 18. 
decembra 1859, 15 let po prvih delih in raziskovanju 
Velike in Male Karlovice, izvemo tudi, da so bila vsa 
nadaljnja dela po letu 1844 opuščena, voda pa je verjetno 
odnesla tudi postavljene grablje pred požiralniki, saj v 
svoji sklepni misli pravi: »Ko bodo postavljene nove 
grablje pred Veliko in Malo Karlovco, pa jih bo potrebno 
večkrat čistiti nanesenega plovja in druge nesnage.«

Iz zapisov Gregorja Kebeta lahko povzamemo sledeče:
Kamnit prag pred Veliko Karlovico je bil ponižan za 
približno pol sežnja. V notranjosti Velike Karlovice je 
bilo razstreljenih več kamnitih pregrad, ki so zadrževale 
odtekanje vode, izkopana je bila tudi struga med Veliko 
Karlovico in Cerkniščico. Vhod v Malo Karlovico so tudi 
poglobili z miniranjem, saj je bil vhod v podzemske rove 
nad nivojem polja. Izravnali so tudi kamnito pregrado pred 
požiralnikom Kamenje in Nartami. Pred Malo in Veliko 
Karlovico so postavili grablje, ki so lovile plovje, ki bi 
lahko zamašilo njune podzemske rove. 

Vir: Kebe G., 1860: Popis Cerkniškega jezera. Gospodarske novice, 
obrtniške in narodne št.18/1860, str. 267-328
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Zaradi svoje izjemnosti je Cerkniško jezero v preteklosti 
vzbudilo zanimanje mnogih naravoslovcev, o čemer priča 
bogata zbirka raziskav in literature. Njegov nepredvidljiv 
značaj so v preteklosti skušali krotiti na različne načine. 

Pričujoči članek nudi vpogled v pretekle posege na 
Mali in Veliki Karlovici. V 19. stoletju je bila prisotna 
ideja o njegovi izsušitvi, v času industrijskega napredka 
pa sledimo težnjam po stalni ojezeritvi in pridobivanju 
električne energije. 

V prihodnosti pa bomo s postopnimi koraki vračali jezero 
v njegovo prvotno naravno stanje in si prizadevali, da 
bodo ljudje znali ceniti njegovo izjemnost ter doumeli, da 
je tako jezero, kakršno je, brez nepotrebnih in nesmiselnih 
posegov vanj, najlepše in edinstveno.

                                                     
                                                     Irena Likar, Valentin Schein

Leta 1875 je hidrotehnik Rafael Vicentini iz Trsta izdelal 
načrt melioracije Loške, Cerkniške, Planinske in Ljubljan-
ske doline. Izdelal je hidrografsko študijo pretakanja 
podzemnih in nadzemnih vod in izdelal načrt nadmorskih 
višin kraških polj med Babnim poljem in Ljubljanskim 
barjem. V svoji študiji opozarja, da ni mogoče popolnoma 
odpraviti poplav na kraških poljih in kraška polja popol-
noma osušiti. Poudari tudi, da bi lahko hitrejše odtekanje 
kraških voda povzročilo večje poplave na nižje ležečih 
kraških poljih in Ljubljanskem barju. Hitrejše odtekanje 
vode bi tako povzročalo poplave predvsem na Planin-
skem polju in Ljubljanskem barju, poplave Ljubljanskega 
barja pa bi lahko ogrozile Ljubljano in njeno okolico vse 
do sotočja s Savo. Ker je želel s svojim načrtom omiliti 
poplave na Planinskem polju in Ljubljanskem barju, je 
predvidel zajezitev Cerkniškega jezera s 4 do 8 metrov 
visoko pregrado. Predvideval je tudi regulacije, oziroma 
izravnave Stržena, Žerovniščice in  Martinjščice. Z umet-
nim vodnim kanalom bi del vode speljal do Velike in Male 
Karlovice. Do uresničitve načrtov ni prišlo zaradi bojazni 
večjih poplav na Ljubljanskem barju.
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