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JANEZ VAJKARD VALVASOR O RIBOLOVU NA CERKNIŠKEM JEZERU

Najpopolnejši opis nekdanjega ribolova na Cerkniškem jezeru je podal slovenski 
polihistor Janez Vajkard Valvasor v Slavi Vojvodine Kranjske, daljnega leta 1689. 
Vrnimo se za trenutek v preteklost in poglejmo, kako je ribolov potekal pred več 
kot tristo leti. 

Kdo ima pravico loviti ribe, kako v požiralnih jamah zapovrstjo vržejo mreže 
in katera nepisana pravila morajo ljudje upoštevati. V jezeru sme šest graščin 
loviti: Planinski grad, Šteberk, Turjak, Lož, Snežnik in Stiški samostan. Vendar 
pa ne lovijo vse graščine kjerkoli, temveč tako, kot je bilo pred davnimi časi 
dogovorjeno. Jama Ponikva namreč loči sodstvo Planinskega gradu in Loško 
sodstvo nad jezerom. Kar leži od Ponikve proti Obrhu sodi pod loško deželno 
sodišče, kar pa je od Ponikve do Karlovice je pod deželnim sodiščem Planinskega 
gradu. 

Cerkniško jezero ima mnoge jame in luknje skozi katere voda odteka v podzemlje. 
Prvo usahne jama Kamenje pri Svinjski jami, eno uro zatem Svinjska jama, 
Vodonos pet dni za Svinjsko jamo, Lovrečka jama dan in pol zatem, Karlovica 
pol dneva zatem, Rešeto čez tri dni, dve uri za tem usahne Retje, Sitarica eno uro 

zatem, Lipovica čez  pet ali šest ur, Gebno tri dni po Rešetu, Kotel čez dva dni, Ajnce čez štiri ali pet ur, Češljenica čez tri ure, 
Ponikev dva dni za Kotlom, Levišča pri Otoku pa po treh dneh. Tako se vse dno izsuši v petindvajsetih dneh, zakaj medtem 
se ne izpraznijo le naštete jame, temveč tudi ostale luknje.

V jami Kamenje pri Nartah love samo sakarji, pa še to le tisti, ki plačajo 1 goldinar deželnosodnemu gospodu v Planinskem 
gradu. Kdor da goldinar, sme s sakom zase loviti. Iz te jame dobe tudi velike ribe, pogosti pa so tudi prav pusti raki v silnih 
množinah. Sakarji love tudi v Svinjski jami, v kateri ulove prav tako veliko količino velikih, a pustih in neokusnih rakov. 
V jami Vodonos se v jami nahaja skala, imenovana Ribiški kamen. Brž ko se prikaže iz vode, mora mreže vreči knez Eggenburški 
s Planinskega gradu, za njim grof Turjaški in tako naprej. Pri ribolovu pa ne smeta drug drugega prehitevati, ker bi takoj 
nastala sodnijska tožba in pravdanje, katerih je često že dovolj bilo. Dostikrat pa nastane med obema graščinama prepir, ker 
voda v tej jami prehitro usahne in graščini ne moreta tolikokrat vreči in potegniti mrež polnih rib, kot je zgoraj opisano. 

Pomembno vlogo pri začetku ribolova imajo vaščani Gornjega Jezera, ki budno spremljajo upadanje vode v strugi Stržena. Ko 
opazijo, da voda upada, to sporočijo ribičem iz vasi okrog jezera. Ti nato naznanijo sosednjim graščinam, ki imajo ribolovno 
pravico v jezeru, naj se pripravijo na ribolov. Kmetom iz Gornjega Jezera je že od nekdaj naložena dolžnost, da morajo paziti 
na jezero in preprečevati ribolov, kadar je polno. Postavljeni so torej za nekakšne čuvaje. Ko začne voda hitreje upadati in 
tako naznani, da jezero odteka, mora cerkovnik pri Sv. Kocijanu na Gornjem Jezeru pozvoniti s cerkvenim zvonom in z 
zvonjenjem naznaniti začetek ribolova. Ko zadoni zvonjenje in ga ljudje zaslišijo, popuste delo na polju, se naglo zbero s saki, 
vržejo obleko in sramežljivost s sebe in hite k jezeru čisto nagi in goli, kakor so iz materinega telesa na svet prišli. Vse se meša  
neovirano in čisto brez sramu, popolnoma nago, staro in mlado, moški in ženske, poročeni in neporočeni. Nihče se ne briga 
za figove liste, zakaj nihče ne gleda nagih ljudi, temveč ribe, ki jih s saki marljivo zasledujejo.

V jami Retje ima pravico lova samo knez Eggenburški s Planinskega gradu. Za to jamo pravijo, da da najmanj rib med vsemi 
jamami, presahne pa kmalu po tem, ko v Svinjski jami ribe polove. Če kaže, da bodo jame presahnile ponoči, lovijo tudi 
ponoči ob prižganih baklah, trsju ali dračju. 

Ko so tako polovili v zadnji jami, da cerkovnik pri cerkvi sv. Janeza Krstnika blizu Cerknice znamenje z zvonom. Tedaj 
pritečejo ljudje iz omenjenega trga Cerknice in vseh okolnih vasi, moški in ženske, stari in mladi, s saki, koški, vrečami in 
drugo posodo, da bi pobrali ostanke. Vsakdo išče, kjer hoče, in kar najde, je njegovo.
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PRETEKLI POSEGI NA CERKNIŠKEM JEZERU

Zaradi svoje izjemnosti je Cerkniško jezero v preteklosti 
vzbudilo zanimanje mnogih naravoslovcev, o čemer priča 
bogata zbirka raziskav in literature. Njegov nestalen 
značaj so skušali krotiti na različne načine, odvisno od 
zgodovinskih razmer in interesov, v katerih so pobude 
nastale. Tako je bila v agrarni dobi prisotna ideja o njegovi 
izsušitvi, v času industrijskega napredka pa sledimo težnjam 
po stalni ojezeritvi in pridobivanju električne energije. 
Ideje o zaščiti in ohranitvi jezera se pojavljajo predvsem v 
zadnjem času, čeprav se ljudje, ki z jezerom živijo, vseskozi 
zavedajo dragocenosti njegove izjemne narave. 

Osuševalni posegi 
Že v 18. stoletju so se pojavile prve zapisane ideje o 
osuševanju, saj so kmetje zaradi zastajanja vode na poljih 
vladajočo oblast prosili za pomoč. T. Gruber se je v tistem 
času trudil z osuševanjem Ljubljanskega barja in podobno 
razmišljal tudi o Cerkniškem jezeru. 

Dermelj je v 19. stoletju zapisal, da je »Cerkniško jezero 
krasno, imenitno, posebno sloveče daleč naokrog. In 
vendar bi bilo stokrat bolje za vso okolico, ko bi ga ne bilo, 

ker kaj pomaga ljudem naturna lepota, če pa zraven nje 
pomanjkanje trpe. Ko bi se jezero posušilo ali vsaj njegov 
hitrejši odtok pospešil, koliko njiv in travnikov bi bilo lahko 
ondi, kjer raste zdaj sama pusta trava ali nič vredno bičje.«

V prvi polovici 19. stoletja sta načrte za melioracijo izdelala 
A. Schaffenrath in A. Schmidl. Pobudo za osuševanje 
je izrazil tudi domačin G. Kebe, saj je zaradi poplav, 
visokih davkov in slabih letin, revščina med prebivalstvom 
močno naraščala. Delno so poglobili nekatere višje ležeče 
požiralnike, jih očistili, razstrelili del vhoda v Malo Karlovico 
in postavili grablje na vhodu v Malo in Veliko Karlovico. Po 
pričevanju Kebeta so se po izvedenih posegih razmere za 
kmetijstvo izboljšale, saj je »namesto bičja in tršce pričelo 
dobro seno rasti« (Kebe, 1844). Domačini so enajst let 
čistili vhode jam. Vseh načrtovanih izsuševalnih posegov 
pa vendar le niso uspeli uresničiti, saj niso dobili finančne 
podpore. Tudi čiščenje  so nato opustili. Tako Kebe, kot tudi 
Žirovnik (1898) govorita o posledicah osuševalnih posegov, 
saj je bil opazno manjši ulov rib in zmanjšano število ptic.
V drugi polovici 19. stoletja je kmetijsko ministrstvo na 
Dunaju nalogo za izdelavo načrtov melioracij na kraških 
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poljih zaupalo hidrotehniku Vicentiniju iz Trsta. Ta je leta 
1875 izdelal načrt »Melioracije loške, cerkniške, planinske 
in ljubljanske doline«. Ker hidrografskih podatkov še 
ni imel, se je opiral na lastna opazovanja in pripovedi 
domačinov. Izdelal je načrt za osuševanje jezera, vendar pa 
je bil mnenja, da popolne izsušitve ne bi bilo mogoče izvesti 
brez posledic za nižje ležeča kraška polja. Načrti zaradi 
pomanjkanja sredstev niso bili izvedeni. 

Zaradi izredno visokih voda na Notranjskem je leta 1881 
F. Kraus s spomenico predlagal izvedbo hidrografskih 
opazovanj, na podlagi katerih se je pet let kasneje dunajska 
vlada odločila za pripravo načrta za osuševanje. Delo so 
poverili V. Puticku, ki je po enoletnih raziskavah izdelal 
projekt. Kljub temu, da ga je zaradi pritožb in ugovorov 
domačinov kasneje skrčil, pa načrt, z izjemo razširitve in 
znižanja vhoda v ponorno jamo Golobino na Loškem polju 
in čiščenja ter znižanja nekaterih ponorov na Cerkniškem 
polju, ni bil izveden. Kljub uspešnim poskusom je voda na dnu 
polja še vedno zastajala in domačini, iz Dolenjega Jezera, pod 
vodstvom M. Martinčiča, so nadaljevali z deli. Prizadevanja 
za osušitev je nato začasno prekinila prva svetovna vojna.V 

začetku prejšnjega stoletja je izpostava okrajnega glavarstva 
v Cerknici, zaradi pogostega poplavljanja in zamočvirjanja 
polj, zaprosila za pomoč Poverjeništvo za kmetijstvo v 
Ljubljani. To je izdalo soglasje za melioracije in leta 1921 
so v Cerknici ustanovili Vodno zadrugo. Do druge svetovne 
vojne so se posvetili predvsem izboljševanju razmer na 
Cerkniškem in Loškem polju. Znižali so ponore v Veliki 
in Mali Karlovici, odstrelili nekaj sifonov, delno razširili in 
znižali podzemeljske struge, vgradili grablje pred vhodom, 
očistili in poglobili ponore Rakovski mostek, Svinjsko 
jamo, Kamenje in Narte. Regulirali so Stržen v dolžini 
763 m, uredili dotok v Svinjsko jamo in z odvodnimi jarki 
povezali Stržen z ostalimi bližnjimi ponikvami in ponori. 
Z delnimi regulacijami vodotokov Žerovniščice (2000 m), 
Lipsenjščice (1074 m), Tresenca (1146 m) in Goriškega 
potoka (1143 m) so osuševali močvirni svet. Uredili so 
osuševalne jarke pri Lipsenju (758 m), strugo Stržena pa 
so izravnali s prekopom pri Ključih (534 m). Omenjeni 
posegi so povzročili, da se je skupna dolžina strug bistveno 
zmanjšala, novo izkopane struge so bile plitvejše, ob suši pa 
je voda iz vodotokov popolnoma izginila. 
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S tem so dosegli omilitev katastrofalnih poplav, srednje 
in visoke vode so hitreje odtekale, na izsušenih območjih 
so začele rasti sladke trave (Kranjc, 1986). Spreminjati 
se je začel življenjski prostor, zmanjšala se je pestrost 
živali in rastlin, nekdaj močvirno območje pa se je začelo 
zaraščati. 

Rudolf Badjura (1930) je kritično ocenil prizadevanja 
za osušitev Cerkniškega jezera. Spraševal se je o učinkih 
izsuševalnih posegov na turizem in se čudil posegom, ki 
uničujejo naravne znamenitosti: »Cerknica z okolico je ena 
tistih naših redkih pokrajin, ki jim je narava dala ugodne 
pogoje, da bi jo mogli tujci obiskovati v celi sezoni in bi 
prinesla tolikšne dohodke, da bi odpravili revščino … «. 
Malo pred drugo svetovno vojno sta Hočevar in Tortolino 
(1940) izdelala nove načrte za melioracijo Cerkniškega 
jezera. Leta 1958 je Vodna skupnost Cerknica še dodatno 
regulirala vodotoka Žerovniščico ter Lipsenjščico. Prišel je 
čas, da jezeru povrnemo tisto, kar je včasih bilo njegovo; da 
mu damo nazaj tisto, kar smo mu skozi stoletja odvzeli.

Posegi za zadrževanje vode v sušnem obdobju
Po koncu druge svetovne vojne je zahodni del jezera 
upravljalo Ribiško društvo Ljubljana (RDL), ki si je 
prizadevalo preprečiti katastrofalne pogine rib ob presihanju 
Cerkniškega jezera. V ta namen so že leta 1946 cerkniški 
ribiči in vaščani Dolenjega Jezera zgradili manjši jez pred 
Rešetom, ki pa se je čez nekaj let podrl. Leta 1956 je RDL 
pripravila predlog ribogojne sanacije Cerkniškega jezera, 
v okviru katerega naj bi zgradili manjši zadrževalnik v 
velikosti 9 ha in jez pred Veliko Ponikvo, Malo Ponikvo ter 
Retjem. S temi posegi bi lahko zadržali vodo tudi v sušnem 
obdobju, koristili pa bi jo tudi za zalivanje kmetijskih 
površin in napajanje živine. Člani Ribiške družine Cerknica 
(RDC) so nato pričeli graditi jezove v Rešetu, Ponikvi 
(Stržen), Retju (Lipsenjščica) in Sitarici (Žerovniščica). 
Uredili so umetne jezove iz blata, skal, vej in desk, da bi 
preprečili odtekanje vode. Nasip je voda kmalu razdrla, leta 
1969 pa so nasip obnovili in ga povišali, ob strani pa skopali 
prelivne varovalne jarke. Kljub temu, da je jarek zadržal 
prvo poplavo, je voda kmalu našla novo pot in odtekla iz 
zajezene struge.  
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Od takrat dalje so zgradili številne manjše jezove, s katerimi 
pa so dosegli le manjše in kratkotrajne učinke (Habič, 
1972). 

Stalna ojezeritev Cerkniškega jezera
Že zgodaj so se pojavile tudi zamisli o načinih izkoriščanja 
vode Cerkniškega jezera. Pred prvo svetovno vojno je 
nameraval dunajski bogataš Kuppelwiesser spremeniti 
Cerkniško jezero v svetovno letovišče, vendar so bila 
pogajanja z domačini neuspešna. Dunajski veljak je nato 
uredil Brionske otoke in jih spremenil v eno od znamenitih 
jadranskih letovišč (Kunaver, 1961). 

Med prvimi, ki je predlagal trajno ojezeritev je bil Schenkel 
z Dunaja (leta 1912), ki je v delu »Kras in njegove vodne 
sile« v porečju Ljubljanice predvidel dve stopnji: Planinsko 
polje– Barje in Lož–Cerknica–Borovnica. Akumulacija na 
Cerkniškem polju se mu je zaradi ponikev zdela nezanesljiva. 
Leta 1943 sta Jagodic in Mlejnik na Tehniški fakulteti v 
Ljubljani izdelala dve nalogi za energetsko izkoriščanje 
Cerkniškega polja, kjer sta predvidela akumulacijo s površino 
1100 ha. Kmalu po vojni je Šlebinger pripravil študijo 

»Vodne sile v Sloveniji«, v kateri med drugim predvideva 
tudi ureditev Cerkniškega polja. Na Gorenjem Jezeru 
je predvidel manjšo hidroelektrarno, ki bi bila z rovom 
povezana z akumulacijskim bazenom na Loškem polju. 
Vode, ki ponikajo v Rešeto, bi zajezili in jih preusmerili v 
Karlovico. Na jugozahodnem delu Cerkniškega polja bi 
uredili manjši akumulacijski bazen, regulirali podzemeljski 
tok proti Raku in tako vse vode usmerili proti Rakovemu 
Škocjanu (Smrekar, 2002). 

Leta 1954 se je v okviru »Vodnogospodarskih osnov 
porečja Ljubljanice« predvidelo izgradnjo HE Cerknica, 
več akumulacij ter izvedbo melioracij na 2400 ha površin 
(Korošec, 2002). Leta 1965 je Franc Jenko izdelal projekt 
stalne ojezeritve Cerkniškega polja v treh variantah. Prva 
možnost bi bila nepopolna stabilizacija jezera, kjer bi 
presahnitev omogočili za en mesec enkrat na pet let. 
Druga možnost bi bila nepopolna stabilizacija jezera brez 
presahnitve, kjer bi bila izpraznitev možna izjemoma enkrat 
na 30 let. Tretja možnost pa je popolna stabilizacija jezera. 
Zaradi številnih neznank so projekt spremenili v »triletno 
poskusno zajezitev ponorov«. Zaprli so vhod v Malo 
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Karlovico in naredili jez pred vhodom v Veliko Karlovico. 
Pri Rakovskem mostku so izkopali 30 m dolg predor s 
premerom 3.7 m, nanj postavili zapornico in zabetonirali 
vrsto manjših ponorov. Leta 1969 so zazidali pet jamskih 
vhodov v Narteh in tako onemogočili dostop do nekaj 
deset metrov dolgih jam. Poskus je pokazal, da se je odtok 
v resnici zmanjšal, v običajnih okoliščinah je voda jezera 
ostala dlje časa, ob suši pa je jezero še vedno presahnilo 
(Habič, 1973). 

Obljube, da bodo v primeru neuspešnosti prizadevanj 
vzpostavili »prvotno« stanje, niso uresničili. Lokalno 
prebivalstvo je nato iz »naravovarstvenih« nagibov znižalo 
jez pred Veliko Karlovico, odmašilo nekaj ponorov in 
zopet začelo čistiti ter poglabljati nekatere struge (Kranjc, 
1987). Zadnji projekt za večje spremembe vodnega režima 
z naslovom »Večnamenska akumulacija Cerkniško jezero« 
je izdelal Breznik (1983). Projekt predvideva izgradnjo 
tesnilnega nasipa med Marofom in Goričico, s čemer bi 
ločili jezero na dva dela: ponorni suhi del in akumulacijski 
del jezera. Obsežna akumulacija bi merila 17 km2, gladina 
vode bi bila na koti 562 m, v izrednih okoliščinah pa bi se 

ta lahko dvignila do 563,5 m. Najnižja vodna gladina bi 
zagotavljala, da v pretežnem delu akumulacije ne bi bilo 
večjih plitvin ali otočkov. Projekt je obljubljal električno 
energijo, velike količine pitne vode, preprečitev poplav na 
Ljubljanskem barju, razvoj turizma na vzhodu in jugu in 
osušene kmetijske površine na zahodu. V primeru izvedbe 
bi bile stalno poplavljene nekatere obdelovalne površine, 
vas Otok bi bila odrezana od kopnega, Cerkniško jezero 
pa bi izgubilo svojo značilno nestalnost. Popolnoma bi 
se spremenila podoba kraškega polja, spremenjene bi bile 
edinstvene naravne značilnosti. Dodaten pomislek glede 
projekta je bilo slabo poznavanje kraškega polja. To se je 
izkazalo pri ponesrečenem poskusu ojezeritve med letoma 
1965–1968, ko so se vedno znova odpirali novi požiralniki. 
Za izvedbo projekta bi bile potrebne dodatne raziskave in 
izgradnja še več manjših akumulacij vzvodno in nizvodno 
sistemu Kraške Ljubljanice. Vse skupaj bi terjalo visoke 
denarne stroške in katastrofalne posege v naravo. Na projekt 
so se najostreje odzvali študentje Notranjskega študentskega 
kluba (Raztresen, 1983). Kranjc (1988) je zapisal, da so bili 
»naravovarstvena zavest, zamisel o Notranjskem regijskem 
parku in morda tudi drugačni pogledi na izkoriščanje 
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naravnih virov verjetno tista ovira, da je tudi ta projekt 
zamrl«. 

Dvojna narava presihajočega jezera, njegova nepredvidljivost 
in muhavost je tista, ki vselej trmasto kljubuje različnim 
pobudam za njegovo uničenje. In prav ta ista narava vsakič 
znova navdihuje številne umetnike in fotografe, privlači 
strokovnjake in očara obiskovalca v vseh letnih časih.

Maja Bidovec 
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CERKNIŠKA ŠOLA IN NOTRANJSKI REGIJSKI PARK NA OTROŠKEM BAZARJU 

Od 13. 9. do 16. 9. 2007 je na Gospodarskem razstavišču 
v Ljubljani potekal Otroški bazar, na katerem je sodelovala 
tudi Osnovna šola Notranjski odred Cerknica, ki je 
predstavila svoje sodelovanje z Notranjskim regijskim 
parkom. Šola posveča veliko skrbi ohranjanju naravne in 
kulturne dediščine ter odgovornemu odnosu do varstva 
narave. Na Otroškem bazarju so razstavili izdelke učencev, 
ki so nastali v okviru omenjenega sodelovanja pri učnih 
urah, naravoslovnih dnevih, taborih in drugih dejavnostih. 
Obiskovalci so si lahko ogledali plakate na temo rib, ptičev, 
ekologije in varstva narave ter prehranjevalne splete s 
Cerkniškega jezera. Pozornost so pritegnili tudi likovni 
izdelki in raziskovalne naloge s področja zgodovine, 
etnologije in varstva narave. S projekcijo so predstavili še 
ostale dejavnosti, ki so potekale v okviru sodelovanja s 
parkom. 

Predstavili so tudi didaktični igri Zakladi Cerkniškega 
jezera in Spoznavam jezero, nastalih pri urah, v katerih 
so sodelovali delavci Notranjskega regijskega parka. K igri 
so povabili tudi obiskovalce in jim na ta način predstavili, 
kako učenci preko igre širijo in nadgrajujejo znanja o 

naravni in kulturni dediščini svojega kraja. Skupaj s 
parkom na šoli pripravljajo tudi nagradne zvočne uganke 
za učence. Na sejmu so eno izmed zvočnih ugank ponudili 
tudi obiskovalcem, ki so se z navdušenjem preizkusili v 
poznavanju oglašanja živali. Reševanje glasovne uganke je 
nekaterim povzročalo precejšnje preglavice, kar kaže na vse 
večjo odtujenost ljudi od narave. 

Na razstavnem prostoru šole sta sodelovala tudi 
predstavnika parka, ki sta obiskovalcem predstavila zeleno 
žabo in krastačo. Pri njima so se pomudile številne skupine 
otrok iz vrtcev in šol ter individualni obiskovalci. 

Ves trud, ki so ga vsi skupaj vložili v pripravo in izpeljavo 
predstavitve na sejmu, je bil poplačan z odzivom 
obiskovalcev, saj je presegel vsa pričakovanja. Prejeli so 
veliko pohval, kar jim je v spodbudo in zagon za nove izzive 
in nadaljnje uspešno sodelovanje z Notranjskim regijskim 
parkom.

Tina Sluga in Brigita V. Hribar, koordinatorici ekošole 
na Osnovni šoli Notranjski odred Cerknica.
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PROJEKT »PO ŽABJIH SKOKIH«

Ohranjanje narave, pri čemer imamo v mislih predvsem 
spoštovanje naravnih vrednot in odgovoren odnos do narave, 
je v veliki meri stvar človekove kulture. V Notranjskem 
regijskem parku si prizadevamo, da bi naravo kot vrednoto 
otrokom čim bolj približali, da bi jo lahko doživeli in se z njo 
oplemenitili. Zelo nas je razveselila pobuda Vrtca »Martin 
Krpan« Cerknica za sodelovanje pri izvedbi projekta »Po 
žabjih skokih«. Projekt je potekal letošnjo pomlad in 
poletje. V sodelovanju z izjemno zavzetimi vzgojiteljicami 
in vzgojitelji smo otrokom predstavili presihajoče 
Cerkniško jezero kot neprecenljivo naravno dediščino, ki si 
jo prizadevamo ohraniti našim zanamcem.

Otroci so spomladi spremljali razvoj žabe. V igralnici so 
v ta namen postavili akvarij, v katerem so se iz mresta 
najprej razvili paglavci. Nato so opazovali, kako se 
paglavci postopoma preobrazijo v male žabice. Pobližje 
so spoznali tudi odraslo žabo, jo potipali, poslušali njeno 
regljanje in občudovali njene dolge skoke. Spoznali so, 
kakšen je vonj in okus vodne mete, iz česa vse so zgrajene 
hišice mladoletnic, kakšna je hišica polža mlakarja, kako 
plava belouška itd. Na enodnevni ekskurziji so spoznavali 

življenje v in ob Cerkniškem jezeru. Ogledali so si majhne 
in velike požiralnike, spoznavali vodne rastline, poslušali 
petje ptic itd..

Vrhunec projekta je bila prireditev v kulturnem domu v 
Cerknici, kjer so otroci, ob pomoči svojih vzgojiteljic in 
vzgojiteljev, na igriv in poučen način predstavili projekt. Na 
prireditvi so se zbrali predvsem starši in sorodniki otrok. V 
polurnem programu je odmevala otroška pesem, povezana 
v zgodbo o življenju na Cerkniškem jezeru, ki leži skoraj 
pred pragom vrtca. 

Sodobni življenjski ritem otroke dandanes prikrajša 
za marsikatero izkušnjo v naravi. Zato je še toliko bolj 
pomembno, da vsako ponujeno priložnost doživljanja 
narave, naj si bo to v vrtcu, šoli ali na nedeljskem izletu, 
izkoristijo za raziskovanje in spoznavanje le-te. Samo tako 
jo bodo lahko cenili. 

Dr. Gregor Torkar
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RAZISKOVALNI TABOR »RAKOV ŠKOCJAN 07«

V Rakovem Škocjanu je med 30. junijem in 7. julijem 
2007 potekal raziskovalni tabor Notranjskega regijskega 
parka. Tabor smo organizirali v sodelovanju z Društvom 
za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije. Namen 
raziskovalnega tabora je spodbujati učence in dijake k 
opazovanju in raziskovanju naravne ter kulturne dediščine, 
predvsem pa krepiti naravovarstveno zavest med mladimi. 
Tabora se je udeležilo 17 učencev in dijakov iz občine 
Cerknica. Nastanjeni so bili v Centru šolskih in obšolskih 
dejavnosti Rak. Udeleženci tabora so ob pomoči mentorjev 
spoznavali bogato zakladnico naravne in kulturne 
dediščine Notranjskega regijskega parka. Poudarek je bil na 
raziskovanju razširjenosti ogroženih rastlinskih vrst vlažnih 
travnikov, pestrosti drevesnih vrst in značilnosti kraških 
pojavov na Cerkniškem jezeru.

Botanična skupina je popisovala redke in ogrožene 
rastlinske vrste vlažnih travnikov na območju med Rešetom 
in Dolenjimi blati ter na območju Zadnjega kraja. Botanični 
popis je razkril, da so na raziskovanih predelih jezera 
nekatere ogrožene vrste, kot so: bleščeči mleček, božja 
milost  in močvirski grint, razmeroma pogoste. Odkrili smo 

tudi tri nova rastišča visoke zlatice, ki uspeva na brežinah 
Stržena in nekaterih pritokov. Prisotnost ogroženih rastlin 
na raziskovanih območjih kaže na njihovo ohranjenost in 
biotsko pestrost Cerkniškega jezera. 

Dendrološka skupina je opazovala razlike v številu in 
vrstni pestrosti lesnih vrst v toploljubnem gozdu na Otoku, 
hladnoljubnem gozdu na Gornjem Jezeru in vlagoljubnem 
gozdu pri Goričici. V ta namen so nabirali primerke 
lesnih vrst – vejice z listi, cvetove ali plodove. Preučevali 
in beležili so ekološke razmere: temperaturo, vlago, lego, 
količino svetlobe, količino podrasti, višino in gostoto rastja 
ter količino odpadnega materiala. Skupina je popisala 43 
lesnih vrst. 

Ugotovili so, da je v hladnoljubnem gozdu prisotnih manj 
lesnih vrst kot v toploljubnem. Skupina tudi ugotavlja, da 
je gozd izredno povezan in zapleten ekosistem, ki številnim 
živim bitjem nudi življenjski prostor. Le-ta je edinstven, 
zato ga moramo spoštovati in varovati.
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Raziskovanje kraških pojavov na Cerkniškem jezeru je 
potekalo na osnovi prej pripravljenih kartografskih podlag. 
Udeleženci tabora so preučili značilnosti kraških pojavov na 
območju Male in Velike Karlovice ter v Zadnjem kraju. Na 
terenu so analizirali njihove glavne značilnosti, jih opisali 
in fotografirali. Skupina je izdelala tudi maketo Rakovega 
Škocjana, kjer je nazorno prikazan razgiban kraški relief 
doline reke Rak.

Udeleženci tabora so se spoznavali tudi s kulturno 
dediščino. Obiskali so staro domačijo v vasi Selšček, kjer 
sta jim zakonca Košir predstavila življenje na kmetiji skozi 
vse letne čase. Spoznali so številna stara orodja, ki so jih 
kmetje uporabljali pri svojem delu na polju, v gozdu in v 
hlevu. V nadaljevanju so obiskali še kovača Hitija iz Begunj 
pri Cerknici. Predstavil jim je delo v kovačiji, katera orodja 
uporabljajo in kakšne izdelke izdelujejo kovači. Nekateri 
udeleženci so se preizkusili tudi v kovaških spretnostih.
 
Na taboru je bilo tudi veliko priložnosti za družabne igre 
in druženje. Organizirali smo različne športne aktivnosti, 
jutranjo telovadbo, ustvarjalne delavnice, naravoslovne 

uganke, večerno petje itd.. Skrbeli smo, da so bili udeleženci 
tabora ves čas aktivni.

Učenci in dijaki potrebujejo pri svojem osebnostnem 
razvoju veliko pozitivnih spodbud in vzgledov. Zato 
smo na tabor povabili goste, priznane naravoslovne in 
družboslovne znanstvenike, ki so predstavili svoje delo. 
Gostili smo etnologinjo in zgodovinarko Marjeto Keršič 
Svetel, agronoma in entomologa Staneta Gomboca ter 
naravovarstvenega ornitologa Luka Božiča.

Povzetke rezultatov raziskovalnih skupin so udeleženci 
predstavili na zaključni prireditvi, ki smo jo organizirali za 
starše, novinarje in druge obiskovalce. Sodeč po odzivih je 
raziskovalni tabor uspel, s tem pa vsem nam prinesel veliko 
zadovoljstva in spodbudo za naprej. Ob tej priložnosti bi se 
radi še enkrat zahvalili vsem, ki so kakorkoli pomagali pri 
izvedbi raziskovalnega tabora.

Dr. Gregor Torkar
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ZIMSKI GOSTJE

Zima je tisti čas, ko se v naravi najmanj dogaja. Zdi se, kot 
da je vse okoli nas zaspalo. Zgolj piš vetra prekinja tišino in 
nam poganja drget po kosteh. 

Je že res, da se pozimi mnoge živali pogreznejo v zimsko 
spanje ali otrplost in rastline ugasnejo svoje tovarne 
sladkorja, žabe se zarijejo v blatno dno jezera. Pisane 
žuželke, ki nas razveseljujejo čez poletje, prezimijo vsaka 
na svoj skrivnosten način. Med kožuharji je najbolj znan 
zaspanec polh, vendar se mu pri nežnem spancu pridružijo 
tudi mnoge druge dlakave vrste. Že v začetku zime se 
številne ptice preselijo v južne kraje, kjer jim je toplo in 
imajo obilo hrane. Odletijo na počitnice, s katerih jih 
spomladi že nestrpno pričakujemo. Vsak od nas si že konec 
zime želi zagledati svojo prvo lastovko, znanilko pomladi. 
Do takrat pa je še daleč in narava je navidez prazna. 

Pa vendar le ni vse tako pusto. Že krajši potep po zimskem 
snegu nas prepriča, da se nekaj premika po na videz pusti 
pokrajini. Sneg nam namreč razkrije vrsto sledi, ki jih živali 
puščajo za seboj. Če smo dobri zasledovalci, lahko sledimo 
previdni srni vse do njene postelje pod zasneženo smreko. 

Odkrivamo lahko skrite poti, po katerih se premikajo 
skupine divjih prašičev in jelenov na poti od spalnice 
do jedilnice in nazaj. Lisicam, kunam in podlasicam 
sledimo po njihovih vselej zavitih poteh. Z mnogo sreče 
in vztrajnosti lahko pozimi najdemo tudi sledi previdnega 
risa ali pa predramljenega medveda. Spomladi, ko sneg 
skopni, pa nas na travnikih in poljih presenetijo rovi, ki so 
jih voluharice pridno delale vso zimo, da so si tešile lakoto 
na travnatih bilkah. 

Čeprav v gozdovih ptičje petje ne odmeva več, so ptice 
še vedno tam. Združene v mešane jate domačih sinic in 
ščinkavcev ter priseljenih pinož se potikajo po gozdovih 
in iščejo hrano. Te jate lahko narastejo do neverjetnih 
razsežnosti. Predvsem jate pinož so znane po tem, da lahko 
štejejo več milijonov osebkov, vendar so takšni pojavi zelo 
redki. Na neprevidne udeležence teh jat prežijo skobci, 
kragulji in male uharice. Slednje so znane po skupinskih 
prenočiščih, na katerih se jih lahko zbere več deset. Za 
dnevno spanje si izbirajo goste sestoje borovcev, kjer so 
skoraj neopazne. Po naseljih se podijo vrabci, kosi in golobi. 
Največ dogajanja v naseljih je v okolici ptičjih krmilnic,
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kjer hrano iščejo velike sinice, plavčki, ščinkavci, zelenci,  
liščki, pinože, kosi in brinovke.

Za iskanje ptic po poljih, travnikih in sadovnjakih je 
potrebnega več potrpljenja in pozornosti. Tam se v manjših 
jatah spreletavajo poljski škrjanci, cararji, vriskarice z gora, 
travniške cipe in pepelasti lunji s severa ter postovke, kanje 
in sive čaplje. Predvsem pepelasti lunji imajo na severnem 
delu Cerkniškega polja pomembno prezimujočo populacijo, 
ki šteje do 20 osebkov. Nekaj osebkov velikega srakoperja 
prezimuje na večjih odprtih površinah, ki jih je največ 
na območju Cerkniškega polja. Kljub zelo opazni razliki 
v velikosti se ta dva plenilca podita za isto stvarjo. Oba 
oprezata za glodavci, veliki srakoper se pogumno poganja 
na njih iz vrhov grmovja, pepelasti lunj pa na svojih krilih 
lahno drsi tik nad travniki. 

Večja jezera so za ptice še posebno zanimiva. Tako se na 
Cerkniško jezero pozimi zgrne kopica zanimivih vodnih 
ptic, ki k nam priletijo z daljnega severa in se pridružijo 
domačim vrstam. Zimski izlet k nezaledenelim delom 
jezera nam razkrije večje jate mlakaric, poleg njih pa 

čofotajo še priseljene sivke in čopaste črnice. Globljo vodo 
za svoj lov izkoriščata dve severni posebnosti, mali žagar 
in zvonec. Bližino kritja s pridom izkoriščajo mali ponirek, 
liska in zelenonoga tukalica. Čopasti ponirek pa se potaplja 
na odprtem delu plitvin. V skritih kotičkih, kamor človek 
le redko zaide, se skrivajo dolgokljune kozice in kruleči 
mokoži. Obe vrsti sta odvisni od zaledenelosti in količine 
snega. V zelo ostrih zimah bi ju po Cerkniškem polju zaman 
iskali. 

Med vsemi naštetimi vrstami pa se lahko skrivajo tudi 
posebneži, ki jih po naključju zanese na jezero. Takšni so na 
primer slapniki, črnovrati ponirki, veliki žagarji, žvižgavke in 
kreheljci. Vse pernate zimske prebivalce jezera pa iz višine 
budno spremljata belorepec in sokol selec, ki katerega od 
njih z veseljem pospravita za kosilo. Tudi zimski potep v 
naravo nam torej lahko ponudi marsikaj zanimivega.

Dejan Bordjan
Vse lastnike zemljišč na območju Cerkniškega jezera, ki želite prodati svoje 
zemljišče v želji trajnega varovanja in ohranjanja tega območja vabimo, da svojo 
odločitev sporočite ga. Sonji  Tornič na tel. št.: 05 90 91 612 ali 051 421 883.   
Odkupna cena je neto 605 EUR za hektar.
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