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»Valvasor je pisal, kar so ljudje takrat govorili: da je vrh Slivnice nad Cerkniškim jezerom velika luknja, od 
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ZA NAMI JE PRVO LETO

Na svetu morda ni jezera, ki bi se tako spreminjalo in nudilo toliko različnih vtisov kakor ravno Cerkniško 
jezero. Ta košček narave si zasluži, da je v zavesti vseh nas spoznan kot neprecenljiva naravna dediščina. Koren 
besede dediščina priča o vrednosti, ki presega posameznikovo obstajanje od rojstva do smrti in povezuje pretekle 
generacije s sedanjostjo in prihodnostjo. S projektom LIFE 06 NAT/SI/000069 Presihajoče Cerkniško jezero 
želimo našim zanamcem ohraniti nekaj, kar so cenili že naši dedje in pradedje. Minilo je prvo leto projekta, v 
katerem so bile končane geološke in geodetske raziskave jezera, pripravili smo načrt obnove strug vodotokov, 
kartirali habitatne tipe na 35 % Cerkniškega jezera, kupili 100 ha in pokosili 40 ha kmetijskih zemljišč, izdelali 
spletno stran projekta, ustanovili Naravovarstveno mrežo šol in vrtcev, izpeljali poletni raziskovalni tabor, izdali 
dve številki Novic Notranjskega regijskega parka in še bi lahko našteval. Ne želim se več zadrževati v preteklosti, 
da mi le-ta ne bo odnesla sedanjosti in prihodnosti. Doseženo me navdaja z optimizmom, da bomo tudi v prihodnje 
uspešno ohranjali Cerkniško jezero.

Pred vami je že tretja številka Novic Notranjskega regijskega parka, ki je tokrat posvečena ogroženim rastlinam 
Cerkniškega jezera in njihovemu varstvu. Vsebinsko bogata in izčrpna besedila so podprta z nazornimi 
fotografijami. Upam, da boste te sestavke z zanimanjem prebrali in se kdaj pa kdaj podali na jezero opazovat 
pisane cvetove, ki so očarali že mnoge, tudi mene. 

Dr. Gregor Torkar
Vodja projekta
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RASTLINE CERKNIŠKEGA JEZERA

Cerkniško jezero je pravi magnet za ljubitelje rastlin. Tu 
rastejo tudi cvetlice, ki so drugod po Sloveniji zelo redke. 
Takšne kot je na primer bleščeči mleček, ki raste v velikih 
sestojih raztreseno po jezeru, bi zaman iskali drugje po 
Sloveniji. Ko spomladanske travnike zapusti površinska 
voda, jih poplavijo rožnato obarvana socvetja navadnih, 
rahlocvetnih in močvirskih kukavic, mesnordečih in majskih 
prstastih kukavic ter močvirskih ušivcev. Poletni travniki si 
nadenejo rumeno barvo močvirskih grintov, ki jo dopolnjuje 
bela barva brestovolistnega oslada. Na višku poletja se med 
rjastim in črnikastim sitovcem na prehodnem barju Dujce 
skrivajo majhne rastline, ki so velika redkost. Takšni sta mala 
mešinka in srednja rosika, ki dopolnjujeta svojo prehrano 
z živalskimi beljakovinami. Ob njima raste simbol prave 
ljubezni  močvirna samoperka. Vsa ta pisanost nas kar kliče, 
da si jo pogledamo od blizu. 

Muhavost jezera
Prav muhavost presihanja Cerkniškega jezera je tista, ki vsako 
leto privlači mnoge radovedneže. Nobeno leto tu ni enako 
prejšnjemu in nikoli se pravzaprav ne ve, kje se bodo pojavile 
določene rastline in kdaj bodo začele cveteti. Začetek cvetenja 

poletnega velikega zvončka in kalužnice na osrednjem delu 
jezera je lahko zamaknjen za dober mesec, v primerjavi z 
robnimi deli. Pogosta so množična pojavljanja posameznih 
vrst v enem letu, medtem ko jih v naslednjih skoraj ni najti. 
Tako se je v letu 2003 za območje ob strugi Stržena pojavil 
izraz »botanični vrt«. Tisto leto je tam rasla množica ježkov 
in porečnikov, med njimi pa rožnato obarvane kobulaste 
vodoljube ter navadne streluše. Že naslednje leto teh rastlin 
tam skorajda ni bilo. Velika spremenljivost razmer na jezeru 
nas vedno pusti ugibati, kaj nam bo prineslo naslednje leto.

Ni nenavadno, če se na istem območju jezera izmenja več 
vrst rastlin, ki imajo zelo različne zahteve. Rešeto je že eno 
izmed takšnih območij. Ko je popolnoma pod vodo, na dnu 
požiralnika rastejo alge parožnice. Ko se nivo vode zniža, in 
se voda nekoliko segreje, se pojavijo tako imenovane rastline 
»dvoživke« oziroma amfibijske rastline. Te so še ena izmed 
mnogih posebnosti Cerkniškega jezera. S prilagoditvami na 
spreminjajoče se okolje so si te rastline zagotovile obstanek 
na vedno menjajoči se sliki Cerkniškega jezera. Če voda 
presahne prezgodaj, pričnejo na suhih brežinah požiralnika 
Rešeta rasti celo suholjubne vrste. 
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Skupaj z Biotehniško fakulteto smo opravljali botanično 
conacijo na različnih območjih Cerkniškega jezera. V 
vnaprej pripravljene zemljevide smo vrisovali natančne 
meje habitatnih tipov. V letu 2007 smo tako raziskali 
območje med Rešetom in Tresencem ter območje v okolici 
Goriškega Brežička, kar skupaj predstavlja dobro tretjino 
površine Cerkniškega jezera.

Zakaj popisovati rastline?
Če želimo naravo učinkovito varovati, moramo vedeti, kaj 
imamo, in kje je to. Vrisovanje habitatnih tipov na zemljevid 
oziroma botanična conacija se izvaja s pomočjo popisa 
rastlin. Le-ta je zelo pomembna dejavnost Notranjskega 
regijskega parka v okviru projekta Life Narava. Izvajamo 
jo v sodelovanju s strokovnjaki Katedre za ekologijo rastlin 
Oddelka za biologijo Biotehniške fakultete. S pomočjo 
tako pridobljenih podatkov bomo lahko ugotovili, kje 
so vlažni travniki, na katerih prevladuje posebna vrsta 
trave, modra stožka, in kje so ogrožene rastlinske vrste, 
kot sta močvirska in rahlocvetna kukavica. Znanje o 
prisotnosti habitatnih tipov nam bo v pomoč pri oceni 
količine primernih območij za gnezdenje redkih vrst ptic 
kot sta kosec in kozica. Znanje, pridobljeno z botanično 
conacijo, nam bo osnova za sestavo učinkovitega načrta 
upravljanja. Pri tem je najbolj pomembno ugotavljanje 
trendov spreminjanja posameznih habitatnih tipov, ki so 
posledica opuščanja kmetijske rabe in posegov v struge 
vodotokov.
                                                                 
                                                               Dejan Bordjan
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KUKAVIČNICE Orchidaceae

Kukavičnice so vsem bolj znane pod imenom orhideje. 
Večina izmed dvaindvajset tisoč vrst na svetu uspeva v 
tropskih gozdovih južne Amerike in JV Azije. Od tam tudi 
izvirajo orhideje, ki jih lahko kupimo v trgovinah. Izmed 
tristo evropskih vrst jih v Sloveniji najdemo 72. To število 
sicer ni dokončno, saj različni viri navajajo različno 
število vrst. Medtem ko se v tropskem pasu pojavljajo 
predvsem orhideje, ki rastejo na drevesih, to so epifiti, 
pri nas najdemo le vrste, ki rastejo iz tal. Kukavičnice 
imajo ene najmanjših semen med rastlinami. Te se lahko 
razvijejo v rastlino samo ob stiku s simbiontsko glivo. 
Kukavičnice z vonjavami privabljajo svoje opraševalce 
na medeno ustno, to je največji list v cvetu. Mačja ušesa 
so prav posebna skupina kukavičnic, pri katerih medena 
ustna posnema samice določenih vrst žuželk. Samci teh 
vrst jih oprašijo, misleč da gre za samico. Prava posebnost 
orhidej je križanje med posameznimi vrstami, kar zelo 
otežuje njihovo pravilno določanje. Križanje pri orhidejah 
je posebnost zato, ker se lahko križajo celo predstavniki 
različnih družin. Na območju Notranjskega regijskega parka 
raste štiriintrideset vrst kukavičnic, kar je skoraj polovica 
vseh slovenskih vrst. Najdemo jih lahko v različnih tipih 

gozdov, na suhih in vlažnih travnikih. V skupino gozdnih 
vrst, kjer najdemo šestnajst predstavnikov, spadajo naglavke, 
muhovniki, gnezdovnica, močvirnice in po nekaj vrst 
kukavic in prstastih kukavic. Redkejši vrsti med gozdnimi 
predstavniki kukavičnic sta bleda kukavica Orchis pallens, 
ki raste v svetlih toplih gozdovih, in müllerjeva močvirnica 
Epipactis muelleri, ki raste po gozdnih robovih mešanih 
gozdov. Ostalih osemnajst vrst raste na travnikih parka. 
Tri vrste uspevajo tako na suhih kot na vlažnih travnikih. 
Samo na suhih pa uspeva osem vrst. Zanimivi sta čeladasta 
kukavica Orchis militaris in muholiko mačje uho Ophrys 
insectifera. Cvet prve spominja na majhnega možiclja z 
velikim prekrivalom. Cvet druge pa je še najbolj podoben 
muhi, ki so tudi najpogostejše obiskovalke njenih cvetov. 
Obe vrsti redko naseljujeta zelo suhe in osončene, negnojene 
travnike. Vseh sedem vrst, vezanih na vlažna travišča, je v 
slovenskem merilu ogroženih. Največja grožnja jim preti 
zaradi osuševanja mokrišč. Nekatere vrste sicer ponekod 
uspevajo v  velikih  množinah, vendar so takšna mesta 
danes že prava redkost. Značilni vrsti za vlažne travnike 
Cerkniškega polja sta rahlocvetna Orchis laxiflora in 
močvirska kukavica O. palustris. Njune rožnato rdeče 
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NARCISOVKE Amaryllidaceae

cvetove je med seboj težko ločiti. Obe uspevata na 
travnikih z nizko vegetacijo in visoko talno vodo. Med 
tema kukavicama rasteta prav tako ogroženi majska 
Dactylorhiza majalis in mesnordeča prstasta kukavica 
D. incarnata. Da je zmeda popolna, lahko vse štiri vrste 
najdemo na istem travniku, poleg njih pa pogosto raste 
še navadna kukavica Orchis morio. Navadna močvirnica 
Epipactis palustris je edina vrsta močvirnic, ki dejansko 
raste v močvirju in je edina, ki ima bele cvetove. Najdemo 
jo na območjih nizkega barja ponekod na Cerkniškem 
jezeru, ob Bloščici na Bloški planoti, ob Cerkniščici in 
njenih pritokih ter na samem robu parka, ob Borovniščici. 
Na prehodnem barju Dujce raste zelo redka Loeselijeva 
grezovka Liparis loeslii. Ta uspeva posamično ali v 
majhnih skupinah samo na kislih barjanskih tleh, kjer je 
visoka talna voda in zelo malo hranil. Ima neopazne zelene 
cvetove, ki pa vseeno kažejo vse značilnosti kukavičnic. 
Le-te so zelo pestra in skrivnostna skupina rastlin. Kljub 
velikemu številu v parku najdenih vrst, lahko upravičeno 
pričakujemo še kakšno.

Narcisovke so raznolika skupina z osemsto vrstami povečini 
zelnatih trajnic, ki jih lahko najdemo na vseh kontinentih, 
razen na Antarktiki. Najraje imajo toplejšo in vlažno klimo. 
V tleh imajo razvito čebulico. Ob imenu narcisa najprej 
pomislimo na lepe vrtne narcise in na bele spomladanske 
poljane na Golici. Vendar je beli narcis Narcissus poeticus 
ena izmed štirih vrst narcisovk, ki rastejo tudi v Notranjskem 
regijskem parku. V Sloveniji jih sicer uspeva sedem vrst. Na 
Cerkniškem jezeru je zelo pogost poletni veliki zvonček ali 
poletna kronica Leucojum aestivum. Najdemo ga lahko na 
vseh vlažnih travnikih, kjer uspeva nekoliko višje in redkejše 
rastje. Od spomladanskega sorodnika se razlikuje po večjem 
številu cvetov, višji rasti in rastišču. Prilagojen je tudi na 
poplave in na jezeru lahko pogosto opazujemo, kako iz vode 
gledajo beli cvetovi. Poleg teh dveh vrst najdemo tukaj še dve 
znanilki pomladi – pomladanski veliki zvonček Leucojum 
vernum in navadni mali zvonček Galanthus nivalis. Obe vrsti 
sta značilni predvsem za gozdove. Veliki zvonček raje raste 
na vlažnih gozdnih tleh, predvsem ob potokih. Mali zvonček 
pa raje izbira osončene in suhe predele gozdov.
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LOKVANJEVKE Nymphalidae

Lokvanjevke so s sedemdesetimi vrstami majhna skupina 
rastlin. Razširjene so po celem svetu in so pogosto gojene 
kot okrasne rastline na vrtnih ribnikih in mlakah. Neredko 
se takšni gojenci znajdejo tudi kot ‘obogatitev’ naravnih 
mokrišč. V splošnem so to večje vodne rastline z velikimi 
plavajočimi listi. Ti lahko dosežejo nepredstavljive 
razsežnosti pri vrsti viktorije, ki raste v reki Amazonki. Na 
videz je tej skupini podoben lotus, ki raste v Aziji, vendar 
si skupini nista sorodni. V Sloveniji rasteta dve vrsti 
lokvanjevk, obe je moč najti tudi na Cerkniškem jezeru. 
Zakoreninjeni sta v blatnem dnu stoječih ali počasi tekočih 
voda, bogatih s hranili. Korenina je v obliki dolge valjaste 
korenike, ki je lahko dolga tudi do deset metrov. Rastline 
v korenike nalagajo rezervne snovi v obliki škroba. Zato 
so jih ljudje v preteklosti izkoriščali za prašičjo krmo, 
občasno pa tudi za lastno prehrano. Iz korenike izraščajo 
listi, ki so v spomladanskih dneh mehki in globoko pod 
vodno gladino. Kasneje v sezoni se pojavijo plavajoči listi, 
ki so s korenino povezani z do več metrov dolgimi stebelci. 
Listi in stebelca vsebujejo mnoge povezane prostorčke, 
v katerih se zadržuje zrak. Ta jim omogoča, da se listi 
ne potopijo, in da kisik pride do korenin. Za razliko od 

kopenskih rastlin imajo lokvanjevke listne reže na zgornji 
strani lista. Cvetovi lokvanjevk se odpro nad vodo, kjer 
jih oplodijo muhe. Po oploditvi se cvet spusti pod vodo, 
kjer semena dozorijo. Lokvanjevke igrajo pomembno 
vlogo v močvirjih. Služijo kot skrivališča ribam in 
ostalim vodnim živalim. So dobri čistilci voda, saj vežejo 
ogromne količine hranil. Listi lahko služijo tudi kot mesto 
gnezdenja za čopaste ponirke ali belolične čigre. Beli 
lokvanj Nymphaea alba je ranljiva vodna rastlina. Med 
slovenskimi avtohtonimi rastlinami ima ta vrsta največje 
cvetove. V Sloveniji se pogosteje kot v naravi pojavlja kot 
sajena rastlina. Cerkniško jezero je eno redkih naravnih 
rastišč te vrste v Sloveniji. Raste tam, kjer se voda zadrži 
najdlje. Rumeni blatnik Nuphar luteum lahko preživi tudi 
začasno izsušitev, zato ga štejemo med rastline dvoživke. 
V Sloveniji razpršeno naseljuje močvirja, plitve ribnike 
in počasi tekoče reke. V parku ga najdemo predvsem v 
strugah Stržena, Lipsenjščice in Žerovniščice. Ogrožen 
je zaradi zasipavanja in osuševanja močvirij ter zaradi 
urejanja bregov.



7

PERUNIKOVKE Iridaceae

Perunikovke so zelo lepe in cenjene rastline. Po vsem 
svetu je znanih tisoč petsto vrst, največ jih raste v južni 
Afriki. V Sloveniji jih uspeva štirinajst vrst. Najbolj znani 
med njimi pa so: žafrani, irisi in gladiole. Iz pravega 
žafrana, ki je sorodnik naših žafranov, se pridobiva ena 
najdražjih dišav – saffron. V Notranjskem regijskem parku 
rastejo: ena vrsta žafrana, tri vrste perunik in dve vrsti 
mečka. Značilnost nunke ali belega žafrana Crocus vernus 
albiflorus je bela barva cvetov. Spomladi pokriva velike 
površine travnikov. Vodna perunika Iris pseudacorus 
je edina rumena predstavnica med našimi perunikami in 
je od vseh najbolj prilagojena na vodno okolje. Nekoliko 
manj vode za rast potrebuje sibirska perunika Iris sibirica, 
ki se na Cerkniškem jezeru pojavlja samo na območju 
Dolenjskih blat. Je sicer redka vrsta, lahko pa tvori 
obsežne sestoje. Na videz je podobna nemški peruniki, 
ki je priljubljena vrtna cvetnica. Zelo pogost na vlažnih 
travnikih Cerkniškega jezera je ilirski meček Gladiolus 
illyricus, divji sorodnik vrtnih gladiol. Uspeva lahko tako 
na suhih kot na vlažnih tleh. Od podobnega močvirskega 
mečka G.palustris ga je praktično nemogoče ločiti.

Mlečkovke so zelo raznolika skupina rastlin. Večina vrst 
raste v Afriki, od koder tudi izvirajo. Mnoge rastline iz 
te skupine gojimo kot lončnice, na primer kristusov trn. 
Za mlečkovke je značilen bel izcedek, ki se izloča iz rane 
rastline. Po tem izcedku, ki se imenuje mleček, je skupina 
dobila ime. Je strupen in ga rastlina uporablja za obrambo 
pred objedanjem in za celjenje ran. Mleček so v preteklosti 
uporabljali za odstranjevanje bradavic s kože. Za to skupino 
rastlin je značilen kompleksno zgrajen cvet. Na Cerkniškem 
jezeru rastejo štiri vrste mlečkov. Najznamenitejši med njimi 
je bleščeči mleček Euphorbia lucida. Ta v Sloveniji verjetno 
raste samo tu. Je eden najvišjih predstavnikov te skupine 
pri nas, saj zraste do metra in pol visoko. Raste na bregovih 
Cerkniškega jezera, kjer voda odlaga odmrla stebla trsta in 
bička. Cveti od konca maja do julija in lahko tvori zelo goste 
sestoje. Ostale tri vrste, ki se pojavljajo na in v okolici jezera, 
so precej manjše in bolj splošno razširjene. Mandljevolistni mleček 
E. amygdaloides je vezan na gozdove, sončni E. helioscopia 
na suhe travnike, cipresastega E. cypariassias pa pogosto 
najdemo v naseljih, ob cestah in železniških progah.

MLEČKOVKE Euphorbiaceae
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ZLATIČEVKE Ranunculaceae

Zlatičevke so po vsem svetu razširjena skupina rastlin z več 
kot dva tisoč petsto vrstami. Mnoge vsebujejo strupene snovi, 
redko tudi zdravilne. V Sloveniji je bilo do sedaj najdenih 
več kot devetdeset vrst. Sroboti, telohi, preobjede, vetrnice, 
kosmatinci in orlice se pogosto znajdejo na lepo urejenih 
vrtovih. V Notranjskem regijskem parku lahko najdemo več 
kot trideset vrst zlatičevk. Na suhih travnikih Menišije raste 
redek gorski kosmatinec Pulsatilla montana, ki je temnejši 
sorodnik bolj znane velikonočnice. Na Cerkniškem jezeru, 
na spomladi še poplavljenih travnikih, zacvetijo kalužnice 
Caltha palustris. Na bolj suhih in s hranili bogatih travnikih 
jim sledita ripeča Ranunculus acris in plazeča zlatica R. 
repens. Prav majhne cvetove imata zlatici, ki rasteta poleti 
na poplavljenih kolovozih in manjših kotanjah, napolnjenih 
z vodo. To sta žgoča R. flammula in obrežna zlatica R. 
reptans. To izmenjavo vrst zaključita velika zlatica R. 
lingua in rumeni talin Thalictrum flavum. Na osončenih 
jasah raste redkejši mali talin T. minus. V počasi tekočih 
vodah dna Cerkniškega jezera rasteta dve med seboj težje 
ločljivi redkosti. To sta razkrečenolistna R. circinatus in 
lasastolistna vodna zlatica R. trichophyllus, ki imata bele 
cvetove, rasteta v vodi in imata značilnosti rastlin dvoživk.

Mrzličevke so majhna skupina rastlin, ki šteje okoli 
sedemdeset vrst. Za rast izbirajo močvirja, barja in topla 
plitva jezera. Najdemo jih lahko na vseh kontinentih, razen 
na Antarktiki. V Sloveniji se pojavljata samo dve vrsti iz 
te skupine. Obe sta razmeroma redki. Zanju je značilna 
plazeča korenika, iz katere rastejo listi. Ščitolistna močvirka 
Nymphoides peltata je edina predstavnica svojega rodu v 
Evropi. V Sloveniji velja za ranljivo vrsto, ki uspeva le 
na redkih ribnikih v severovzhodnem delu naše države. 
Na videz je podobna blatniku, le da ima manjše liste in 
drugače oblikovane cvetove. Močvirka je skupaj s trstičjem 
pomembna za gnezdenje nekaterih izredno redkih vrst ptic. 
V Notranjskem regijskem parku uspeva iz te skupine samo 
navadni mrzličnik Menyanthes trifoliata, ki je redka 
rastlina močvirij, barij in poplavljenih travnikov. Najdemo 
ga predvsem na Cerkniškem jezeru. Najpogosteje raste 
v poplavljenih ulekninah prehodnega barja Dujce in 
na območju Dolenjskih blat. Drugod po parku je redek. 
Njegovi beli cvetovi se pojavijo v maju in lahko cvetijo še 
julija. Vrsta je poznana po svojih zdravilnih učinkovinah 
in se kot čaj uporablja za krepitev organizma.

MRZLIČEVKE Menyanthaceae
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SVIŠČEVKE Gentianaceae

Sviščevke so zelo velika in pestra skupina rastlin. Več 
kot tisoč šeststo vrst v obliki dreves, grmov ali zelnatih 
rastlin raste na vseh kontinentih, razen na Antarktiki. 
Sviščevke so pogosto poznane kot zdravilne rastline. V 
Afriki uporabljajo eno vrsto za zdravljenje malarije, v 
Južni Ameriki pa drugo za zdravljenje kačjih ugrizov. Pri 
nas je poznana uporaba rumenega svišča oziroma encijana 
Gentiana lutea za odpravo prebavnih motenj in izdelavo 
žgane pijače. Ker so svišči bogato obdarjeni z medičino, jih 
zelo rade obiskujejo čebele, muhe in metulji. V Sloveniji 
uspeva devetindvajset vrst iz te skupine. V Notranjskem 
regijskem parku na Cerkniškem jezeru raste močvirski 
svišč G. pneumonanthe. Ker je vezan na vlažne travnike, 
postaja vse redkejši. Z modrimi zvonastimi cvetovi nas 
razveseljuje v poznem poletju. Je zelo pomembna rastlina, 
na katero je vezana vrsta metulja sviščev mravljiščar, ki je 
zavarovana z Direktivo o habitatih Nature 2000. V drugih 
delih parka raste še devet vrst sviščevk. Najpogostejši 
med njimi je kokoščevolistni svišč ali svečnikovec 
G. asclepiadea, ki raste po gozdnih robovih in jasah. 
Najredkejši je navzkrižnolistni svišč G. cruciata, ki uspeva 
na gozdnih jasah višje v hribih.

Rosikovke so majhne rastline, ki praviloma rastejo na zelo 
revnih tleh. Takšna tla najdemo predvsem na barjih. Vse 
vrste iz te skupine dopolnjujejo pomanjkanje hranil v tleh 
z lovom nevretenčarjev v posebne pasti. Na svetu je bilo 
do sedaj opisanih sto pet vrst rosikovk v štirih rodovih. 
Širši javnosti je najbolj poznana venerina muholovka, ki 
jo lahko kupimo kot lončnico v cvetličarnah. V Sloveniji 
rastejo tri vrste rosik in vse tri so zelo redke in ogrožene. 
Med seboj se ločijo po obliki lista. Tako kot rosikovke so se 
tudi nekatere druge skupine rastlin revnih rastišč podobno 
prilagodile na ta način življenja. V Sloveniji so takšne še pet 
vrst mešink in dve vrsti mastnic. Prve živijo v vodi in lovijo 
predvsem vodne bolhe, druge pa najpogosteje najdemo na 
vlažnih senčnih skalah. V Notranjskem regijskem parku 
raste srednja rosika Drosera intermedia. Najdemo jo lahko 
samo na prehodnem barju Dujce. Tako kot ostale rosike 
tudi srednja rosika lovi svoj plen z lepljivimi kapljicami 
na listih. Te s pomočjo vonja privlačijo žuželke. Ko 
pa se ujamejo, jih rastlina s pomočjo kapljic zadrži in 
prebavi. Poleti srednja rosika požene socvetje majhnih 
belih cvetov.
                                                     Dejan Bordjan

ROSIKOVKE Droseraceae
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PREHODNO BARJE DUJCE

Med ljudmi velja zmotno prepričanje, da je barje 
manjvredno močvirno območje. V biologiji je to vodnato 
območje z nizko vsebnostjo hranil in kislim značajem tal. 
Poznamo visoka, nizka in prehodna barja. Razlikujejo se v 
višini talne vode, kar vpliva na vrstno sestavo organizmov. 
Največjega pomena so visoka barja, ki jih gradijo različne 
vrste šotnega mahu Sphagnum. Visoka so zato, ker so 
rastline visoko nad talno vodo. Z vodo se oskrbujejo  samo 
preko deževnice, ki je zelo revna s hranili. Na visokih 
barjih uspeva malo vrst rastlin, ki pogosto rastejo samo 
tam. Visoka barja nastanejo, ko v procesu staranja jezer 
njegove robove preraste šotni mah. Ta vzdržuje v svoji 
okolici kisla tla, ki omejuje rast drugim vrstam rastlin in 
preprečuje razkrajanje. Odmrli delci mahu pooglenijo, v 
tleh pa čedalje bolj primanjkuje hranil. Tako lahko nastane 
več deset metrov debela plast odmrlega mahu, ki se 
imenuje šota. V Sloveniji dosegajo visoka barja južno mejo 
razširjenosti in jih najdemo predvsem na Pohorju, Pokljuki 
in Jelovici. Manjši sta še pri Bevkah na Ljubljanskem barju 
in pri Logatcu. Na nizkih barjih je v nasprotju v visokimi, 
talna voda v stalnem stiku z rastlinami. Voda se zbira v 
značilnih počasi tekočih vodotokih. Na nizkih barjih je 

prisotnih več hranil in zato več vrst kot na visokem barju. 
V Sloveniji je nizkih barij več kot visokih, vendar so 
raztresena in majhna. Največje nizko barje je ob Bloščici 
na planoti Bloke. Majhne površine nizkih barij lahko 
najdemo tudi na Cerkniškem jezeru.

V Sloveniji je dvajset praviloma majhnih prehodnih barij. 
Kot že ime pove, imajo prehodna barja značilnosti tako 
visokega kot nizkega barja. Največje prehodno barje 
v Sloveniji je na vzhodnem delu Cerkniškega jezera, 
imenovanem Dujce. Ime območja »Duhitza« je bilo 
omenjeno že v Franciscejskem katastru iz leta 1823. Drugo 
prehodno barje je bilo na območju Osredka oz. Benetka. 
Na Cerkniškem jezeru sta se prehodni barji razvili zaradi 
presihajočega značaja jezera. Prvo obsega okoli 76 ha, 
drugo pa okrog 36 ha. Skupaj predstavljata 2,6 % površine 
celotnega Cerkniškega polja. Območji sta nekoliko 
dvignjeni nad najvišje poplave, obkrožajo pa ju vodotoki, 
ki zagotavljajo stalno visok vodostaj talne vode. Številne 
vrste, prisotne na Cerkniškem jezeru, so vezane prav na ta 
del jezera. Najredkejše med njimi so: mala mešinka, srednja 
rosika, loeselijeva grezovka, bela kljunka in šotni mah. 
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Žal so bila barja po vsej Evropi skozi stoletja močno 
uničevana. Zaradi izkoriščanja šote za kurjavo so velika 
območja visokih barij izginila. Posledično so vse vrste, ki 
uspevajo na teh barjih, danes močno ogrožene. Nizka barja 
se je izsuševalo za pridobivanje travnikov in pašnikov. V 
Sloveniji je tako zaradi posegov ljudi izginilo naše največje 
visoko barje, Ljubljansko barje. Tudi prehodna barja 
na Cerkniškem jezeru se niso izognila posegom. Zaradi 
regulacij na vodotokih Cerkniškega jezera in posegov v 
ponore, se je nivo talne vode znižal. Posledično prehodnega 
barja na Osredku skoraj ni več, na Dujcah pa se zarašča z 
lesnimi rastlinami. Skupaj z nižanjem talne vode se je tudi 
osrednji del prehodnega barja preselil na sam rob Dujc, kjer 
je ujet med zaraščanje in med trstičje. Zato je povrnitev rek 
v nekdanje zavite struge nujno potreben poseg za rešitev 
največjega slovenskega prehodnega barja.
                                                      
                                                      Dejan Bordjan

Na predbožično soboto, 22.12.2007, smo organizirali akcijo 
odstranjevanja borov in smrek s prehodnega barja Dujce. 
Zbralo se nas je preko sto in skupaj smo očistili skoraj 
hektar in pol najbolj zaraščenega dela Dujc. Udeleženci so 
si sami izbrali in posekali svoje božično drevo. Vseh sto petdeset 
podarjenih drevesc je bilo opremljenih s simbolnim sporočilom 
o skupnem prizadevanju za ohranjanje prehodnega barja 
Dujce.
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ZAKAJ SE CERKNIŠKO POLJE ZARAŠČA?!

Zanimanje za kmetijstvo je v šestdesetih letih začelo 
močno upadati po celi Sloveniji. Opuščanje kmetovanja na 
Cerkniškem polju pa je bilo še bolj izrazito. V drugi polovici 
prejšnjega stoletja se je delež kmečkega prebivalstva 
na področju Cerkniškega polja zmanjšal na desetino. 
Z opuščanjem obdelovanja in košnje pa se je začelo 
zaraščanje nekdanjih travnikov. V slovenskih razmerah 
proces opuščanja obdelovanja zemljišč sicer vodi do polne 
zaraščenosti z gozdom, a je zaraščanje na Cerkniškem 
polju zaradi visoke talne vode močno upočasnjeno. Vendar 
pa je človek posegel tudi v vodne razmere na polju. S tem 
ko je z regulacijami vodotokov in z drugimi izsuševalnimi 
posegi pospešil odtekanje vode iz Cerkniškega jezera, 
se je znižal nivo talne vode na širšem območju polja. 
Tako spremenjen vodni režim pa pospešuje zaraščanje in 
izredno negativno vpliva na podobo Cerkniškega polja ter 
njegovega rastlinstva in živalstva, morda še celo bolj kot 
samo opuščanje košnje. Na mokriščih, kot je Cerkniško 
polje, so pomemben vzdrževalec življenjskih prostorov 
vsakoletne poplave, na katere regulacije močno vplivajo.
   Človek je z jezerom sobival dolga stoletja. Kljub 
muhavosti jezera je spoštoval in cenil, kar mu je le-to 

nudilo. Pa naj so bile to ribe, jezerina, čista voda ali čaroben 
košček narave. A v naravi človeka je imeti več. Zato si je 
človek želel jezero podrediti, z njim upravljati in pridobiti 
več obdelovalnih površin. Reguliral je vodotoke in povečal 
vhod v ponorno jamo Veliko Karlovico. Kljub vsem tem 
poskusom pa je v zadnjih desetletjih vse več kmetov 
začelo opuščati košnjo, saj se v stoletjih vzpostavljeni 
tradicionalni načini rabe vlažnih travišč, kot so pridelava 
sena in stelje, dandanes finančno ne izplačajo več. Ko 
košnjo enkrat opustimo, pride do kopičenja hranil, zaradi 
česar se nekdanji travniki začnejo postopoma zaraščati z 
lesnimi rastlinami. Postopoma se razmere spremenijo do 
te mere, da travniške vrste tu ne najdejo več ustreznega 
življenjskega prostora.

Vpliv zaraščanja na travniške prebivalce
Raziskave so pokazale negativen vpliv zaraščanja na 
nekatere travniške vrste ptic, kot sta na primer ogrožena 
kosec in veliki škurh. Vendar pa zaraščanje v zgodnjih 
fazah nima samo negativnih vplivov. Na traviščih v 
zgodnjem zaraščanju je več struktur v obliki grmičkov in 
drevesc, ki povečujejo mozaičnost krajine in omogočajo 
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večjo biodiverziteto. Dolgotrajno zaraščanje negativno 
vpliva na vse travniške prebivalce, saj le-ti izgubljajo svoj 
življenjski prostor.

Posebno zaraščanje na posebnem jezeru
Na Cerkniškem polju se odvijata dva tipa zaraščanja. 
Območja, kjer talna voda ni tako visoka in so poplave 
redkejše, se zarastejo najprej z visokimi steblikovjem, kot 
je na primer močvirski osat, in nato z lesnimi rastlinami 
kot so vrbe, jelše in krhlike. Območja, ki pa so redno 
poplavljena, se zaraščajo s trstičjem. S tem se spreminja 
življenjsko okolje mnogih ogroženih vrst ptic, metuljev in 
rastlin. Ogrožena pa so tudi redka življenjska okolja kot 
na primer prehodno barje Dujce. Da bi ohranili edinstveni 
ekosistem presihajoče Cerkniško jezero, moramo poskrbeti 
za vzpostavitev nekdanjega vodnega režima in vzpodbujati 
tradicionalne oblike kmetovanja, predvsem pozno košnjo 
jezerine. S tem bomo ohranili značilno podobo krajine, ki 
sta jo narava in človek sooblikovala skozi stoletja. 
                                                                       
                                                                      Ana Bordjan

V letu 2007 je biologinja Ana Bordjan izvedla obširno 
raziskavo z naslovom »Vplivi zaraščanja na ptice gnezdilke 
Cerkniškega jezera«. Ugotovila je, da ima zaraščanje v 
začetku ugoden vpliv na ptice kot sta repaljščica in rumena 
pastirica. Kljub temu pa se kmalu pokažejo tudi negativne 
posledice predvsem na ogrožene travniške vrste, kot sta 
kosec in veliki škurh.
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