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Sinje jezero

Po skrivnostnih hodnikih podzemlja so si vode poiskale poti; napolnile so velike temne dvorane, drvele so mimo kamnitih 
dreves in mimo, z lesketajočim se kamenjem, okrašenih sten. Zgodilo se je kakor v sanjah in le samotne rože, ki so se tu in 
tam blizu bregov še dvigale iz vode, so oznanjevale, da je bila tu pred urami še neka druga pokrajina, ki je izginila zato, 
da je bilo ustvarjeno sinje jezero, v katerem so se lahko gledali vrhovi temnega Javornika in svetla barva neba. Ljudje, ki 
so se prebudili tisto jutro in pogledali skozi okna belih hiš, so strmeli: »Prezgodaj se je rodilo jezero, saj niti cvetje ni še 
zamrlo na zelenih travnikih. Težka in dolga bo zima in burja bo tulila neprestano od Snežnika.« Ob ovenelih nageljnih je 
slonelo dekle in strmelo po trepetajočem vodovju. Zgodaj je prišlo jezero, sinje jezero, in jesen z njim. Zemlja je bobnela 
še vedno in bruhala iz sebe vodo. Od ure do ure se je jezero večalo in se dvigalo čez svoje bregove. Sončni žar se je igral 

v tisočerih pregibih valov.

Nekje tam sredi ravnine se je dvignila meglica in bedela nepremično nad jezerom kakor prečudna bela misel, rojena z 
gladine, osvetljena od sonca in vendar tiha, nepremična, neslišna. Meglica, rojena z vodami iz osrčja zemlje same.

Bogomir Magajna,
Graničarji, 1934

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

Izdal in  založil: Notranjski regijski park • Uredniški  odbor: Irena Likar, Saša  Drobnič, Tina  Petras  Sackl,  Tanja  
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CERKNIŠKO JEZERO – MOKRIŠČE MEDNARODNEGA POMENA

Mokrišča so neprecenljivega pomena za našo prihodnost. Zadržujejo in oddajajo vodo v vodni krog in s tem omogočajo 
življenje rastlinam, živalim in ljudem na širšem območju. Cerkniško jezero je bilo leta 2006 imenovano za mokrišče 
mednarodnega pomena. Zanj je značilna izjemna biotska raznovrstnost. Na jezeru najdemo številne habitatne tipe – od 
vodnih in prehodnih pa do popolnoma kopnih. Najpomembnejše in značilno za jezero je, da se zaradi presihanja ta življenjska 
okolja nenehno spreminjajo, pravzaprav je presihanje njihova lastnost. Jezero je znamenito po svojem podzemeljskem 
vodnem sistemu pritekanja in odtekanja vode. Na površini se kaže v številnih slikovitih kraških pojavih: izvirih, bruhalnikih, 
estavelah, ponorih in ponornih jamah. Velik nacionalni in mednarodni pomen ima tudi kot gnezdišče vodnih in predvsem 
močvirnih ptic.

Mokrišča so območja, na katerih narava zbira vodo. Ker zadržujejo vodo, nas varujejo pred poplavami, jo čistijo ter nudijo 
zatočišča številnim rastlinam in živalim. Čeprav so mokrišča pomemben ekosistem, ena od glavnih postaj pri kroženju vode 
ter bogat vir hrane in pitne vode, so v Sloveniji marsikje ogrožena. Slovenija je sicer bogata z vodnimi viri, vendar je v 
preteklosti z regulacijami vodotokov in osuševanjem zemljišč voda hitro odtekla iz pokrajine. Ena od posledic posegov 
človeka v naravno okolje je znižana sposobnost zadrževanja vode.  Za zadrževanje vode so pomembna obraščena rečna 
korita, mrtvice in rečni rokavi, poplavni logi in druga rahlo ugreznjena zemljišča, ki so občasno poplavljena. Če bi pri 
načrtovanju posegov ohranjali ali obnovili takšna območja, bi naravi pomagali zadržati vodo v pokrajini in tako znižali 
konice visokih voda, pri čemer bi se odtok vode enakomerno porazdelil na daljše obdobje.

Notranjski regijski park je leta 2006 pridobil projekt LIFE 06 NAT/SLO/000069 »Presihajoče Cerkniško jezero«. Eden 
pomembnejših ciljev projekta je renaturacija nekdanjih vodotokov, ki so jih izravnali v prejšnjem stoletju. V sklopu tega 
projekta smo pripravili projektno dokumentacijo za renaturacijo nekdaj izravnanih vodotokov na Cerkniškem jezeru 
ter izdelali akcijski plan. Renaturacija vseh nekdanjih vodotokov bo trajala najmanj do leta 2027, z njo pa bomo začeli 
v letošnjem letu in sicer s pilotnim posegom na Goriškem Brežičku ter Tresencu. Namen renaturacije je podaljšati čas 
odtekanja in zadrževanja vode v najbolj suhih poletnih mesecih in s tem dvigniti nivo podtalnice predvsem na barjih in v 
okolici strug ter vodotokov. 

Poplave, suše, izginjanje ledenikov in zelo spremenjeni padavinski vzorci nas opozarjajo na to, da moramo naravo ohranjati 
ter upoštevati neprecenljiv pomen mokrišč.

Pred vami je peta številka Novic Notranjskega regijskega parka, v kateri vam želimo predstaviti še ne tako poznani del 
Cerkniškega jezera – ponore v Nartah ter nekatere redke in ogrožene rastlinske vrste ter kačje pastirje.

         Irena Likar
Vir: Hudoklin A., Vogrin M. in drugi, 2009: Zgibanka o mokriščih: Mokrišča nas povezujejo, Ministrstvo za okolje in prostor
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KAČJI PASTIRJI

Očarljivi kačji pastirji sodijo med največje in najbolj 
nenavadne danes živeče žuželke. Na svetu je znanih 
skoraj 6000 vrst. Večina jih živi v tropskih predelih, 130 
vrst v Evropi, v Sloveniji pa se pojavlja 73 različnih 
vrst »kačcev«. V Notranjskem regijskem parku smo do 
danes zabeležili okoli 45 različnih vrst, od tega 36 na 
območju Cerkniškega jezera. Med zadnjimi so najbolj 
zastopani obvodna zverca (Lestes sponsa), sinji presličar 
(Platycnemis pennipes), veliki rdečeokec (Erythromma 
najas), travniški škratec (Coenagrion puella), veliki 
spremljevalec (Anax imperator), bleščeči zmotec 
(Enallagma cyathigerum), modri kresničar (Ischnura 
elegans), lisasti lesketnik (Somatochlora flavomaculata), 
navadni kamenjak (Sympetrum vulgatum), malinovordeči 
kamenjak (Sympetrum fonscolombii) ter krvavordeči 
kamenjak (Sympetrum sanguineum).

Kačje pastirje delimo v tri razrede; od tega se predstavniki 
dveh pojavljajo na našem območju. To so enakokrili 
(Zygoptera) in raznokrili (Anisoptera) kačji pastirji. 
Enakokrili kačji pastirji so manjše in nežne žuželke 
s kladivasto oblikovano glavo, na kateri so oči dobro 

ločene, paličastim zadkom ter enakima paroma kril, ki 
jih pri počitku zlagajo nad zadkom. Raznokrili kačji 
pastirji so praviloma večji in bolj robustni od enakokrilih 
predstavnikov. So hitri letalci. Velike oči imajo združene 
skupaj in so poveznjene skoraj preko cele glave. Zadnji 
par močnih kril, ki jih med počitkom držijo široko razprte, 
je na bazi precej razširjen.

Vsi kačji pastirji so znani po raznolikih, barvno pestrih 
telesnih vzorcih, ki nimajo le estetske vrednosti, pač pa 
so tudi določevalni znak, tako da se jih že z opazovanjem 
razloči na relativno lahek način.

Kačji pastirji so amfibijske žuželke; večji del življenja preživijo 
kot ličinke v sladki vodi, krajši del pa kot odrasle živali na 
kopnem oziroma v zraku. Odrasli osebki se pri večini vrst 
pojavljajo le enkrat na leto, pri redkih dvakrat. Opazujemo jih 
lahko od pozne pomladi do zgodnje jeseni (odvisno od vrste) 
ob svetlih, odprtih vodnih površinah, kot so jezera, ribniki, 
reke in potoki. Najbolj jim prijajo dobro osončena mokrišča 
z bujnim in raznolikim rastlinjem. Srečamo jih lahko tudi na 
travnikih in gozdnih obronkih, saj se tudi tam prehranjujejo.
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Parjenje kačjih pastirjev je nekaj posebnega in skorajda 
brez primere v svetu žuželk. Ko samec najde ustrezno 
samico, jo z okončinami na koncu zadka zgrabi za vrat, 
samica pa pri tem izpodvije zadek in se s konico oprime 
samčevega sekundarnega spolnega organa, kamor se 
pred parjenjem prenese seme. Temu položaju pravimo 
koleselj. Par lahko v tem položaju leti, mnoge vrste pa 
v tandemu tudi odlagajo jajčeca. Iz jajčec se v vodi ali 
na obvodnem rastlinju razvijejo ličinke, ki se v enem 
do nekaj letih večkrat levijo. Ličinke enakokrilih kačjih 
pastirjev imajo vitko, vretenasto telo, na koncu zadka 
pa tri, veslom podobne izrastke. Telo ličink raznokrilih 
kačjih pastirjev je večje in bolj čokato, na koncu zadka 
pa imajo pet manjših trnjev. Dolžina stadija ličinke je v 
veliki meri odvisna od temperature vode in dostopnosti 
hranil. Ličinke so plenilke; prehranjujejo se z vodnimi 
nevretenčarji, žabjimi paglavci in celo majhnimi ribami. 
Plen ujamejo s pomočjo preoblikovane spodnje ustne – 
lovilne krinke. Tik pred zadnjo levitvijo se ličinka splazi 
na kopno in začne življenje odraslega osebka.

Tako kot ličinke so tudi odrasli kačji pastirji plenilci. 
Prehranjujejo se s komarji in z drugimi dvokrilci, 
enodnevnicami, mladoletnicami in metulji. So pa kačji 
pastirji hkrati tudi plen, saj se z njihovimi ličinkami 
prehranjujejo ribe, z odraslimi osebki pa ptice, žabe in 
pajki.

Nekatere vrste kačjih pastirjev so danes ogrožene, 
predvsem zaradi degradacije njihovih naravnih habitatov. 
Tako se je med 73 vrstami, ki smo jih doslej zabeležili 
v Sloveniji, na Rdečem seznamu znašlo kar 3/5 vrst. Še 
bolj zaskrbljujoč je podatek, da pojavljanje 4 vrst kačjih 
pastirjev v zadnjih desetletjih nismo uspeli potrditi in 
veljajo v Sloveniji za izumrle.

Zaskrbljujoče stanje tako kar kliče po ukrepih. 
Naravovarstveni cilji z namenom zaščite kačjih pastirjev 
morajo biti tako usmerjeni predvsem v ohranitev njihovih 
naravnih habitatov oziroma v zagotovitev ustreznih 
ekoloških razmer v vodnih sistemih in ob njih.

Saša Drobnič
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NAVADNA STRELUŠA 
(Sagittaria sagittifolia)

Navadna streluša spada v družino porečnikovk 
(Alismataceae). Rodovno ime (Sagittaria) izhaja iz oblike 
listov, ki spominjajo na sulico. Za to vrsto je značilna 
heterofilija, saj ima tri oblike listov: spodnji listi so 
potopljeni in trakasti do jermenasti, srednji so plavajoči in 
ovalni do puščičasti, zgornji pa segajo nad vodno gladino 
in so izrazito puščičasti. Cveti od junija do konca avgusta. 
Beli cvetovi so v vretenčastem do grozdastem socvetju. 
Jeseni rastlina  razvije gomolje, ki prezimijo v blatu. Bogati 
so s hranili, kuhani pa po okusu spominjajo na orehe. V 
preteklosti so se z njimi prehranjevali prebivalci nekaterih 
evropskih držav, sicer pa so gomolji vir hrane za divje race. 
V ljudski medicini so gomolje uporabljali za zdravljenje 
ran, pomagali pa naj bi tudi proti fobiji pred vodo. Rastlina 
uspeva med trstičjem ob bregovih stoječih voda, mrtvic, pa 
tudi ob rekah in jarkih. Razmeroma pogosta je na občasno 
poplavljenih tleh. Streluši ne ustreza neposredna sončna 
svetloba, zato takrat svoje listne ploskve obrne v smeri 
sever-jug in nam lahko služi kot »rastlinski kompas«. 
Uvrščena je na Rdeči seznam kot ranljiva vrsta. 

Hara je tipičen predstavnik alg parožnic (Charophyceae), 
ki spadajo med zelene alge (Chlorophyta). Rod Chara 
vsebuje okrog 300 sladkovodnih vrst, ki uspevajo v 
nekoliko bazičnih vodah. Nekatere prenesejo tudi toplejšo 
vodo in jih najdemo v toplih izvirih celo pri 50 °C. Hare 
po obliki steljke spominjajo na preslice. Steljka je visoka 
do nekaj decimetrov  in je celovito grajena. Razčlenjena 
je v členke in kolenca. Močno je obdana z apnencem, zato 
hare ponekod prispevajo k nastajanju lehnjaka. Rastejo v 
stoječih in mirno tekočih vodah na blatnem ali peščenem 
dnu in se včasih razrastejo v cele podvodne travnike. 
Lahko zrastejo do 1,2 metra visoko. Na Cerkniškem jezeru 
pokrivajo razmeroma velike površine. Njihova pogostnost 
in velika biomasa kažeta na ugodne življenjske pogoje in 
sicer ustrezno svetlobo in veliko množino raztopljenega 
kalcijevega karbonata, ki se ob intenzivni fotosintezi 
odlaga na steljke. Ko jezero presahne, lahko po njegovem 
dnu opazujemo posušene in z apnencem obdane steljke. 
Znano je, da lahko hara nase veže tudi radiokativne izotope, 
katerih vsebnosti so lahko od 100 do 1000-krat večje kot v 
okolici. Je bioindikator organske onesnaženosti voda.  

HARA
(Chara sp.)
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NAVADNA SMREČICA 
(Hippuris vulgaris)

Navadna smrečica spada v družino dvokaličnic smrečičevk 
(Hippuridaceae). Prepoznamo jo po njenih votlih steblih, ki 
se navpično dvigajo iz vode in nosijo vretenca iz črtalastih 
listov. Slovensko ime se nanaša na značilen videz rastline, 
ki spominja na mlado smrekovo drevesce. Znanstveno 
ime pa se nanaša na njeno podobnost s konjskim repom 
(»hippos« = konj, »oura« = rep). Cvetovi so drobni, 
skoraj neopazni, zelenkaste barve in brez venčnih listov. 
Oprašuje jih veter, semena pa raznašajo vodni tok in ptice. 
Cveti od maja do avgusta. Spada med amfibijske rastline, 
saj preživi tudi krajše presušitve. Večinoma raste v večjih 
skupinah, v stoječih in počasi tekočih vodah do globine 2 
m. Raste tudi na obrežju voda. Ustrezajo ji bistre, hladne, 
s hranili bogate vode. Zelo pogosto jo sadijo v ribnikih, 
saj vodo dobro oskrbuje s kisikom. Občutljiva je na 
onesnaževanje voda. Iz onesnaženih vod kmalu izgine. 
Navadna smrečica pokriva v plavajoči potopljeni obliki 
znatne površine območja Cerkniškega jezera. Najdemo jo 
v pritokih Cerkniškega jezera, v Strženu in Lipsenjščici 
ter v nekaterih slepih strugah na blatni podlagi. Navadna 
smrečica je uvrščena na Rdeči seznam kot ranljiva vrsta. 

Navadna božja milost je edina pri nas živeča vrsta iz rodu 
Gratiola. Pokončna trajnica, ki zraste v višino do 40 cm, 
spada v družino črnobinovk (Scrophulariaceae). Steblo 
je enostavno ali razraslo, votlo in golo. Listi so nasprotni, 
sedeči, suličasti in ostro nazobčani. Cvetovi so pecljati 
in posamični v zalistjih. Junija se pojavijo svetlo rožnati 
cvetovi, ki jih lahko opazujemo vse do septembra. Rastlina 
se širi z živicami. Dobro prenaša globino vode do 10 cm. 
Ponavadi zapolnjuje prazna mesta, saj sta generativno 
razmnoževanje in kalitev verjetno možni le na golih tleh. 
Ker izloča snovi, ki preprečujejo rast drugih rastlin, ni 
primerna za vodne vrtičke v posodah. Vsebuje strupene 
alkaloide in je zelo škodljiva za domače živali. Uspeva na 
nadmorski višini do 1300 metrov, na močvirnatih travnikih, 
ob jarkih in mlakah. Ustrezajo ji bazična do nevtralna ali 
rahlo kisla tla. Je nizko rasla amfibijska vrsta, ki uspeva 
na poplavnem območju Cerkniškega jezera. Njen razvoj 
se prične v vodi, kopenska faza razvoja pa se nadaljuje, ko 
voda odteče. Uporabljajo jo tudi v zdravilstvu. Navadna 
božja milost je uvrščena na Rdeči seznam kot ranljiva vrsta.

NAVADNA BOŽJA MILOST 
(Gratiola officinalis) 
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BRESTOVOLISTNI OSLAD   
(Filipendula ulmaria)

Brestovolistni oslad je trajno zelišče s členasto koreniko, 
ki spada med rožnice (Rosaceae). Pokončno steblo 
zraste tudi do dva metra visoko. Listi so pernato deljeni 
in sestavljeni iz 3 do 11 krp. Rumenkastobeli cvetovi 
so združeni v razvejano socvetje in imajo izrazit vonj 
po mandljih. Cvetove oprašujejo žuželke, saj je oslad 
pelodna rastlina z veliko količino cvetnega prahu. 
Semena raznašajo voda in veter. Je zdravilna rastlina in 
jo kot aromatičen dodatek dodajajo različnim pijačam. 
Vsebuje eterična olja, ki so jih včasih dodajali medici; od 
tod verjetno tudi izvira slovensko ime rastline. Posušeni 
cvetovi so uporabni za čaj proti prehladu, revmatizmu in 
za čiščenje krvi. V ljudskem zdravilstvu so osladov čaj 
uporabljali za zbijanje povišane telesne temperature in za 
zdravljenje glist. Vsebuje podobne učinkovine kot aspirin, 
katerega ime izhaja iz latinskega imena Spiraea ulmaria, 
ki je staro znanstveno ime za brestovolistni oslad. Pogosto 
raste v večjih sestojih na gojenih, vlažnih in močvirnatih 
travnikih, med grmovjem, ob jarkih in na bregovih voda, 
logih ter sončnejših predelih. Na območju Cerkniškega 
jezera je pogosta rastlina med visokim steblikovjem. 

NAVADNA KRVENKA
(Lythrum salicaria)

Navadna krvenka spada med krvenkovke (Lythraceae) 
in lahko doseže velikost do 2 m. Klasasta socvetja 
sestavljajo številni škrlatnovijolični cvetovi. Včasih se 
razvije obstranski cvetni klas. Steblo je pokončno, pri dnu 
olesenelo. Listi pri dnu so srčasti in suličasto priostreni ter 
spominjajo na vrbove liste, stebelni listi pa so razvrščeni 
nasprotno. Visoko invazivna navadna krvenka se gosto in 
homogeno razrašča in tako onemogoča drugim močvirskim 
rastlinskim vrstam, da bi zasedale določene površine. 
Samonikla je v Evropi in Aziji, medtem ko jo v Ameriki in 
na Novi Zelandiji označujejo za plevel in invazivno vrsto, 
ki so jo tja zanesli kot okrasno ali zdravilno rastlino. Uspeva 
na nadmorski višini do 1000 m, na vlažnih in močvirnatih 
travnikih, med trstičjem, ob rekah in potokih, dobro 
pa prenaša tudi sušnejše razmere. Navadna krvenka je 
zdravilna, saj vsebuje čreslovine, ki učinkujejo proti diareji 
in griži. Njene zdravilne učinke so poznali že zdravilci v 
antiki, ki so jo uporabljali za ustavljanje krvavitev. V 19. 
stoletju so v Angliji množično uporabljali korenike te 
rastline za zdravljenje kolere. 

Tanja Vasilevska
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MOČVIRSKA SPOMINČICA  
(Myosotis scorpioides)   

MOČVIRSKA SAMOPERKA  
(Parnassia palustris)  

Močvirska samoperka je pri nas edina vrsta iz rodu 
samoperkovk (Parnassia), ki sicer združuje 70 vrst. Je 
zelnata trajnica s srčastimi dolgopecljatimi pritličnimi 
listi v rozeti in z enim samim sedečim stebelnim listom. 
Na vrhu stebla se razvije belkast cvet s petimi venčnimi 
in čašnimi listi, petimi plodnimi prašniki ter številnimi 
jalovimi prašniki (staminodiji), združenimi v pet skupin. 
Ob vsaki skupini prašnikov je še medovna luska. 
Rastlina je dobila znanstveno rodovno ime po grški gori 
Parnas, vrstno ime »palustris« pa pomeni močvirje in 
se nanaša na vlažna rastišča, na katerih uspeva. Vrsta se 
najpogosteje pojavlja v arktični tundri, najdemo pa jo tudi 
v vlažnih gorskih predelih. Pri nas je razširjena od nižin 
do subalpinskega pasu na vlažnih travnikih in močvirjih. 
Najpogosteje uspeva na apnenčastih tleh. Je karakteristična 
vrsta v združbah s šaši (Parnassio-Caricetum fuscae), ki 
predstavlja vmesni stadij med nizkimi barji na apnenčastih 
in silikatnih tleh. Na Cerkniškem jezeru lahko močvirsko 
samoperko opazujemo v poznopoletnih in jesenskih 
mesecih na travnikih z modro stožko ter v sestojih 
črnikastega in rjastega sitovca. 

Močvirsko  spominčico (Myosotis scorpioides) najpogosteje 
najdemo na močvirnih travnikih, bregovih voda in v počasi 
tekočih vodah. Je trajnica s plazečo koreniko in pritlikami. 
Navidezno latasto socvetje sestavlja od 5 do 20 cvetov, ki 
so sprva rožnati, kasneje pa nebesno modri. Ti vzcvetajo 
na steblu skozi daljše obdobje, zato so verjetno spominčico 
povezovali z vedno na novo porajajočo se ljubeznijo in s 
prijateljstvom. V večini jezikov ima njeno poimenovanje 
isti pomen. Je edina od naših spominčic, ki jo najdemo 
na bregovih voda in v plitvejših delih Cerkniškega jezera. 
Rastlina je avtohtona v Evropi in Zahodni Aziji, kot 
tujerodna invazivna vrsta pa se pojavlja v Vzhodni Aziji 
in Severni Ameriki. Rod spominčic je opisal že Dioskorid. 
Dlakavi listi teh rastlin so ga verjetno spominjali na ušesa 
miši, od koder izhaja tudi poimenovanje za ta rod: v grškem 
jeziku pomeni izraz »mys« oziroma »myos« miš, »otos« pa 
uho. Vrsta spada v družino srhkolistnic (Boraginaceae), ki 
združuje večinoma enoletnice ter zelnate trajnice, katerih 
listi in stebla so povečini porasli s togimi dlačicami. Po tej 
lastnosti je družina dobila tudi slovensko ime.
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TRPOTČASTI POREČNIK 
(Alisma plantago-aquatica)  

Rod porečnikov (Alisma) se pojavlja na vseh kontinentih v 
zmernotoplih in tropskih območjih. V Sloveniji je zastopan s 
tremi vrstami, od katerih je najpogostejši trpotčasti porečnik. 
To je 20-100 cm visoka vodna rastlina, ki izrašča večinoma 
iz vode. Njegovi belkasti cvetovi z rdečkastim prelivom so 
združeni v rahle piramidaste late. Vrat pestiča je ukrivljen in 
krajši od plodnice. Listi so jajčastosuličasti ter pecljati in so 
najvidnejši razpoznavni znak pri ločevanju vrst porečnikov 
med seboj. Pri suličastolistnem porečniku (A. lanceolatum) 
so listi ozkosuličasti, medtem ko so za travnolistni porečnik 
(A. gramineum) značilni črtalasti do širokosuličasti listi 
in za razliko od prejšnjih dveh vrst raven vrat pestiča, ki 
je nekoliko daljši od plodnice. Znanstveno poimenovanje 
rodu Alisma je keltski izraz za vodo in se nanaša na habitat, 
v katerem uspeva. Najdemo ga na poplavljenih obrežjih, 
v vodnih jarkih, kanalih in počasi tekočih plitvih vodah. 
Redko raste na predelih, višjih od 1.500 metrov. Rastišča, 
na katerih uspeva, so praviloma bogata z dušičnatimi 
spojinami. Je značilna vrsta v asociaciji močvirske site 
(Eleocharitetum palustris).

ČRNIKASTI SITOVEC  
(Schoenus nigricans)   

Črnikasti sitovec je pionirska rastlina, ki naseljuje začetne 
stadije odprtih močvirnatih  predelov, hkrati pa je tudi glavni 
graditelj poznejših sukcesijskih faz, saj druge rastline težje 
prodrejo v njegove razmeroma goste sestoje. Precej dobro 
prenaša požare in košnjo. Je karakteristična vrsta močvirnih 
združb Srednje Evrope, tolerira pa tudi poletne sušnejše 
razmere kontinentalnih in (sub)mediteranskih predelov 
Evrope. Uspeva predvsem na bazičnih tleh. Ta so spomladi 
in jeseni poplavljena, poleti pa ponavadi suha. Vrstno ime je 
dobil po črnorjavih klaskih (le-teh je 5 do 10), ki sestavljajo 
glavičasto socvetje. Pogosto se pojavlja v združbi z rjastim 
sitovcem (S. ferrugineus), za katerega pa so značilni od 
dva do trije cvetoči rjastorjavi klaski. V nasprotju s sestoji 
rjastega sitovca so sestoji črnikastega sitovca bistveno 
revnejši. Od pogostejših vrst, ki jih srečamo v njih, so: 
navadna močvirnica (Epipactis palustris), močvirska 
samoperka (Parnassia palustris), pokončni petoprstnik 
(Potentilla erecta), širokolistni munec (Eriophorum 
latifolium), malocvetna sita (Eleocharis quinqueflora) in 
alpska mastnica (Pinguicula alpina). 
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JEZERSKI BIČEK 
(Schoenoplectus lacustris)   

NAVADNI TRST  
(Phragmites australis)  

Bički (Schoenoplectus sp.) se z izjemo jezerskega bička 
pojavljajo v Evropi dokaj razpršeno in precej redko. Njihovi 
habitati so vlažni predeli, predvsem obrežja stoječih ali počasi 
tekočih voda. Nekatere vrste, kot je npr. sinjezeleni biček 
(S. tabernaemontani), so tolerantne na slana tla in naseljujejo 
slana rastišča tudi v bližini morske obale. Jezerski biček je pri 
nas največji biček; v višino zraste tudi do 3 m. Zanj so značilni 
debelejše okroglo steblo in črtalasti listi, ki vedno rastejo iz tal, 
in glavičasto rdečkastorjavo socvetje. Pojavlja se večinoma v 
naravnih habitatih, medtem ko je v antropogeno spremenjenih 
področjih, predvsem zaradi spremenjenega vodnega režima 
razmeroma redek. V vodi raste do globine 3.5 m. Njegovi 
sestoji so vrstno precej revni. Med drugim se v njih razpršeno 
pojavljajo beli lokvanj (Nymphea alba), mešinka (Utricularia 
sp.), bleščeči dristavec (Potamogeton lucens), plazeča šopulja 
(Agrostis stolonifera), prava potočarka (Rorippa amphibia), 
navadna pijavčnica (Lysimachia vulgaris), navadna krvenka 
(Lythrum salicaria) in velika sladika (Glyceria maxima). 
Nekdaj so biček uporabljali za gradnjo splavov in čolnov.

Navadni trst je kozmopolit, razširjen po vsem svetu in 
manjka le v redkih močvirnatih predelih (npr. v Amazoniji). 
Je od 1 do 4 m visoka trava z večjim enostranskim latastim 
socvetjem, dolgim od 20 do 40 cm, votlim steblom in do 4 
m dolgimi plazečimi pritlikami. Je pionirska rastlina, ki se 
širi z rizomi. Navadni trst se pojavlja v plitvih vodah, na 
bregovih počasi tekočih in stoječih vodah do 4 m globine, na 
barjih, močvirjih in vlažnih travnikih. Redkejši je na visokih 
in prehodnih barjih, kjer sestoji trstičja nakazujejo povezavo 
s talno vodo, posledično nižja pa je plast šotnega mahu. V 
optimalnih razmerah gradi bolj homogene, vrstno razmeroma 
revne sestoje, ki so pomemben habitat za številne ptice in 
druge živali. Navadni trst se množično pojavlja v asociaciji z 
bičkom (Scirpeto-Phragmitetum), občasno pa tudi v sestojih 
s šaši (Carex acuta, Carex rostrata). Na traviščih z modro 
stožko se navadni trst pojavlja bolj posamično in nakazuje 
zaraščajočo fazo teh travišč. Je pomemben pri preprečevanju 
erozije, zato ga pogosteje sadijo za utrjevanje bregov rek in 
jezer. Na Cerkniškem jezeru so najobsežnejši sestoji trstičja 
pri nas. 

Tina Petras Sackl
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PONORI V NARTAH

Jezerska obala med Ušivo Loko in Malo Karlovico sodi 
med najbolj neznane predele Cerkniškega jezera. Prepadne 
stene vznožja Javornikov se strmo spuščajo proti jezerski 
obali, celoten teren pa je ob visoki jezerski vodi težko 
dostopen in prehoden. Le redko kdo zaide v ta odmaknjeni 
predel jezera.
Tam, kjer se struga Stržena najbolj približa vznožju 
Javornikov najdemo ponore z imenom Narti. Ob vznožju 
prepadnih sten je pet večjih in manjših ponorov. Strugo 
Stržena so na tem mestu razširili in izravnali v času med 
obema vojnama, čeprav so prvi načrti za regulacijo struge 
Stržena in razširitev Nart stari več kot 120 let. Takrat 
je melioracije in druga gradbena dela načrtoval Viljem 
Putick. Z regulacijami in izravnavami struge Stržena in 
Cerkniščice v Jamskem zalivu se je stanje na terenu zelo 
spremenilo. Struga Stržena je bila izravnana v dolžini 600 
metrov in je bila speljana tik pod vznožjem Javornika 
vse do Svinjske jame. V tistem času so bile poglobljene 
tudi vse odtočne struge iz Stržena do vseh ponorov Nart, 
Kamenja in Svinjske jame. Pri izkopu izravnav nekdanjih 
meandrov Stržena so se na dnu nove struge pojavili manjši 
požiralniki. Voda, ki priteka do Nart ne ponika samo v 

podzemske jame, ampak tudi v skalnem grušču ob robu 
struge.
Ponorna jama Nart 1 se nahaja dobrih 15 metrov od struge 
Stržena in vodi nekaj več kot 20 metrov v notranjost 
hriba. Jama se konča z manjšim jezerom, ki poleg ozkih 
rovov in špranj preprečuje nadaljnje raziskovanje jame. 
Vhod v jamo je bil ob gradbenih posegih stalne ojezeritve 
popolnoma zazidan. Med vsemi Narti ima ta jama največji 
vhod. Ponorna jama Nart 2 meri v dolžino 80 metrov in 
je med vsemi Narti najdaljša. Pred vhodom so bile nekoč 
postavljene lesene grablje, ki so zadrževale naplavljeno 
trsje in les. Poleg te jame je še troje manjših požiralnih 
jam, ki pa niso prehodne. Vhod v jamo je bil ob gradbenih 
posegih stalne ojezeritve popolnoma zazidan. 
Ponorno jamo Nart 3 povezuje s Strženom 10 metrov 
dolga izkopana struga, ki se konča pod visoko previsno 
steno. Jama je bila pred gradbenimi posegi v letih od 1970 
do 1972 raziskana do dolžine 35 metrov. Vhod v jamo je 
bil zazidan ob gradbenih posegih stalne ojezeritve. 
Ponorna jama Nart 4 ima tri vhode, dva sta v višini struge 
Stržena, tretji pa je nekoliko višje v bregu, ki je po vsej 
verjetnosti nastal s podiranjem jamskega stropa. S strugo 
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povezana vhoda sta zelo ozka in se šele v notranjosti 
nekoliko razširita. Rov se konča po 20 metrih in je naprej 
neprehoden. Višje ležeči rov je verjetno odvajal vodo 
ob največjih jezerskih poplavah, ko se je gladina vode 
dvignila nad današnjo koto največjih poplav. Podorne 
skale pred vhodom nam dajo slutiti, da je to le ostanek 
nekdaj večje ponorne jame. Vhod v jamo je bil zazidan ob 
gradbenih posegih stalne ojezeritve.
Ponorna jama Nart 5 ima večji vhod, ki je 3 metre visok 
in 5 metrov širok. Ponor se konča s številnimi manjšimi in 
ožjimi špranjami, ki preprečujejo nadaljnje raziskovanje 
podzemlja. Na koncu ponora ob nizkem vodostaju sledi 
voda, ki verjetno ponikne v skalnem dnu struge Stržena. 
Vhod v jamo je zazidan do višine dveh metrov, tako da je 
danes dostop v podzemsko jamo možen.
Če sledimo strugi Stržena proti Svinjski jami, pridemo do 
požiralnika Kamne ali danes imenovanega Kamenje, kjer 
voda ponika v talnem požiralniku v obliki lijaka. Južni 
obod lijaka je obložen s skalami, ki preprečujejo podiranje 
in odplavljanje zemlje v podzemlje. Kdaj je bil kamniti 
obod zložen lahko le domnevamo. Verjetno takrat, ko so 
regulirali in izravnali strugo Stržena, torej nekje med leti 

1925 in 1940. Nad požiralnikom je na nadmorski višini 
565 metrov manjša jama, s 7 metrov širokim vhodnim 
delom 15 metrov globoke horizontalne jame, ki je lahko 
ostanek nekdanjega višje ležečega odtoka iz jezera. Med 
višje ležeče jame, ki so nekoč odvajale jezersko vodo v 
podzemlje, lahko prištevamo še zgornji jamski horizont 
Jame pod gradom, Jamo pod cesto in Obrovčo jamo. Vse 
te jame so na nadmorski višini okrog 670 metrov in so 
nekdanji ponori jezerske vode v davnih geoloških dobah.  
Pred jamo Kamenje in v strugi Stržena proti Svinjski jami 
je v dnu struge še več manjših aktivnih požiralnikov, ki so 
nastali po regulaciji struge Stržena. Vsako leto se na tem 
mestu pojavijo novi požiralniki, kar potrjuje domnevo, 
da je talna kamenina na tem delu jamskega zaliva močno 
pretrta. Pretrta kamenina omogoča jezerski vodi, da si iz 
leta v leto poišče nove odtoke v jezerskem dnu.
Dve zatrepni dolini s preko 30 metrov visokimi skalnimi 
stenami, prva nad požiralnikom Kamne, druga pa pri 
požiralniku Svinjska jama, dajo slutiti, da so bili tukaj 
nekoč največji požiralniki, ki so odvajali jezersko vodo v 
podzemlje. Z nanosom ilovice na prvotno kamnito  jezersko 
dno v zadnjih ledenih dobah, pa so se ti požiralniki zasuli in 
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danes le zatrepne doline spominjajo na nekdanje odtekanje 
vode v danes še neznano jamsko podzemlje. Tam, kjer je 
struga Stržena najnižja in se Cerkniščica najbolj približa 
previsnim stenam jezerske obale, je nekoč stal Karlovški 
grad. Svinjska jama, požiralnik v jezerskem dnu, se nahaja 
na koncu zatrepne doline. Voda na tem mestu ponika v 
jezersko dno in skalno melišče. Tu je najnižji del jezera. 
Nekdanji posegi za hitrejši odtok Cerkniškega jezera v 
preteklih stoletjih niso prizanesli niti temu delu. Med 
obema vojnama je bila do Svinjske jame poglobljena tako 
struga Cerkniščice kot struga Stržena, ki imata prav pri 
Svinjski jami svoje sotočje in skupaj ponikata v kraško 
podzemlje. Dolgo se ni vedelo kam ta voda odteka, dokler 
niso odkrili vhodni del Jame pod gradom. Omenjeno 
jamo je raziskoval že Viljem Putick, ki je hotel z izkopom 
podzemskega rova povezati vse Narte in Svinjsko jamo. 
Jamo pod gradom in njen obisk opisujejo tudi Matej Kabaj 
ter Rudolf Badjura in Bogumil Brinšek. Rudolf Badjura in 
Bogumil Brinšek sta leta 1908 obiskala Cerkniško jezero 
in Jamo pod gradom. V Planinskem vestniku sta istega leta 
objavila članek o svojih odkritjih.
 Del omenjenega članka vam predstavljamo v nadaljevanju:

»Par sto korakov od Male Karlovice v južnozapadnem kotu jezera 
se dviga položna terasa, ki jo imenujejo »Pod gradom«. Tu zgoraj 
pod visoko skalo tik malega brezna so našli kosci ob lanski košnji 
nekaj raztrganih cap, par čevljev in en cekar. To se je izvedelo v 
Dolenji vasi pri Cerknici in kmalu je krožila bajka o nesreči ob 
onem breznu. Nekateri so trdili, da se je ponesrečil mož, drugi pa 
so pripovedovali, da se je neka ženska prevrnila noter. Ekspedicija 
petih domačinov, jezerjanov pod vodstvom g. Sveta iz Dolenje vasi 
in g. Martinčiča iz Jezera, ki se zelo zanimata za svojo čudopolno 
okolico je seveda zastonj iskala ponesrečenca, pač pa razkrila 
novo, doslej neznano kraško jamo. Tri dni pozneje, v nedeljo dne 
25. avgusta, sva si jo hotela tudi midva ogledati. Vračajoč se z 
Bezuljaka, kjer sva po ekspediciji v neko jamo v bližini prenočila, 
sva pohitela zjutraj v Dolenjo vas h g. Svetu, ki naju je prijazno 
povedel v jamo, tem bolj, ker je na njegovem svetu. Med Veliko 
in Malo Karlovico smo prestopili po kamenih plitvo strugo 
Cerkniškega potoka. Do kota »Pod Gradom« smo hodili nekako 
pol ure in v par minutah smo dospeli po malo uglajeni stezi 
navkreber do zaželjenega »brezna« pod visoko steno. Vhod v jamo 
je precej ozek. Podoben je štirioglatemu, napol pokritemu koritu 
ali jarku. Globok je okrog 1 m in nagnjen izprva levo navzdol. Tu 
si moraš že prižgati luč. Konec jarka zadeneš sedaj ob glavi dveh 
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hojevih debel, ki so ju vtaknili vanj pri omenjeni ekspediciji, da 
se tem laglje splaziš nato skozi ozko, več metrov globoko grlo. Še 
par stopinj niže čez dve skalici in že si tik pod jamnim stropom. V 
veliko dvorano stopiš. Tajinstveni mir in tihoto ti moti le kakšna 
kapljica, ki pljuskne mimo tebe na tla, ali če ti zafrfota okrog glave 
netopir, kakor da bi ti hotel nekaj povedati na uho. Temno je kot v 
kozjem rogu. Radovedne oči ti zvedavo begajo za svetlim žarkom 
acetilenke in iščejo okrog skoro nestrpno, kje da se odpočijejo 
na kakem novem, doslej še neznanem, dragocenem predmetu 
divnega podzemnega kraljestva. Takoj na desni strani ob podmolu 
pod stropom ne uzreš še nič posebnega, vendar pa bi te utegnila 
zanimati bela, mokra stena, na kateri lahko opazuješ, kako se 
tvorijo kapniki in siga. Ponekod je tako mehka na površini, da 
izlahka ugrabiš kepo prhkega apnenca. Pa zavijmo levo navzdol 
proti levi steni dvorane! Pot je posuta s prodovjem, deloma pa je 
blatna in spolzka, dokler ne prideš do stene, ki se spušča v treh 
etažah navzdol in ti že nudi različne kapniške tvorbe. Prav čarobna 
je »prižnica« na dveh podbojih, pod katero stoje beli »nemi možje« 
različnih vrst in velikosti. Nekateri stalagmiti mole čez tri metre 
navzgor, so beli ali bledorjavkaste barve in bleščeče odbijajo 
žarke acetilenke. Čaroben pogled, le žal, da že tu opažaš zlo roko, 
ki ni mogla prizanesti manjšim, lepo prosojnim kapnikom. Malo 

niže pod to galerijo zija postrani ozko grlo, ki se vije v spodnjo 
večjo dvorano z vodnim rezervoarjem pod Cerkniškim jezerom. 
Pa dalje! Velike ploščate skale, ki so se v teku let utrgale s stropa, 
te pri hoji nekoliko ovirajo. Posveti dobro, poskoči čez, če si vajen 
skal, ali pa se poprimi in potegni naprej! Zopet se bližaš »belim 
možem«, bleščečim stalagmitom, ki štrle ponosno proti stropu. 
Nekaj prav krasnih, močnih in velikih stalaktitov leži tudi na tleh; 
utrgali so se bili s stropa. Kako krasno, kot da so izdolbeni in 
izklesani ali izrezljani z umetno roko! Mimo teh navzgor dospeš 
kmalu do mogočnih, okrogličastih gričev ali velikih, masivnih, 
nakapanih kupov – kot kopice mrve na polju – in še malo naprej 
do velike, nakapane pravcate gore, ki je prirasla že skoro do 
stropa. Nove raznovrstne oblike, kakor različne »skledice« s čisto 
vodo v vseh mogočih fantastnih podobah, ti vežejo oči na te griče 
in tla, da se pomudiš ob njih in se čudiš likom, ki jih ustvarja tako 
neznatna, z apnencem napojena kapljica. Ne da se ta prirodna 
umetnost popisati, treba jo je le videti! … «.

Valentin Schein, Irena Likar

Vir: Badjura R., Brinšek B., 1908: Nove jame ob Cerkniškem jezeru. 
Planinski vestnik, št. 96, str. 6 in 7
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