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CERKNIŠKO JEZERO IN NATURA 2000
Ob izhodu iz prostranih mešanih gozdov Notranjske se razprostira veliko kraško polje s presihajočim 
Cerkniškim jezerom. Kadar je jezero polno vode, ga zlahka najdete, saj meri do 29 km² in je največje 
v Sloveniji. Nenehno menjavanje mokrih in sušnih obdobij je gonilna sila procesov na Cerkniškem 
jezeru. Izoblikovale so se posebne naravne razmere, ki omogočajo veliko raznolikost rastlin in živali 
ter njihovih habitatov. Cerkniško jezero je izjemnega mednarodnega pomena, kar potrjuje tudi 
njegova vključitev v omrežje območij Natura 2000, ki predstavlja pravno osnovo in strokovni okvir 
evropskega varstva narave. Jezero je opredeljeno kot območje Natura 2000 tako na podlagi Direktive o 
ohranjanju naravnih habitatov ter prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst kot tudi na podlagi Direktive 
o ohranjanju prostoživečih ptic. 

CILJI PROJEKTA
S projektom želimo zagotoviti ugodne življenjske pogoje živalskim in rastlinskim vrstam na projektnem 
območju. Glavni cilj projekta je izboljšati hidrološke razmere na vodotokih, ki so bili v preteklosti 
spremenjeni z osuševalnimi posegi. Omiliti želimo problem zaraščanja opuščenih kmetijskih površin. 
Velik del naših naporov je usmerjen v izobraževanje mladih in ozaveščanje javnosti o pomenu projekta 
in varstva narave.

Cerkniško jezero Močvirski cekinček



OBNOVA STRUG VODOTOKOV
Na podlagi geoloških in geodetskih raziskav bomo izdelali načrt obnove vodotokov, ki so bili v preteklosti 
spremenjeni v osuševalnih posegih. Na podlagi načrtov bomo pilotsko obnovili odseka potokov Goriški 
Brežiček in Tresenc ter ju tako vrnili v stare meandre. Načrtovane obnove starih strug vodotokov bodo 
prispevale k dvigu nivoja talne vode in daljšemu zadrževanju vode na Cerkniškem jezeru.

NAČRT UPRAVLJANJA
V projektu bomo pripravili načrt upravljanja kot podlago za urejanje območja Cerkniškega jezera. 
Namen izdelave načrta upravljanja je ohranjanje naravnih in kulturnih značilnosti presihajočega 
Cerkniškega jezera. Cilji načrta so usmeritve za vzdržen razvoj, s poudarkom na ustrezni kmetijski 
obdelavi območja, in ukrepih za ohranitev ugodnega stanja vrst in habitatov.

CONIRANJE HABITATNIH TIPOV
Na Cerkniškem jezeru je veliko ogroženih habitatov. Za ohranjanje in varovanje takšnih habitatov 
moramo vedeti, kje so, in vedeti, kako z njimi ravnati. Zato coniramo habitatne tipe. Celovit pregled 
rastlinskih združb je predpogoj za pripravo načrta upravljanja projektnega območja in obnovo strug 
vodotokov. 

Kosec Srednja rosika



UPRAVLJANJE Z ZEMLJIŠČI
Večina zemljišč na območju Cerkniškega jezera je danes v zasebni lasti. Zaradi presihajoče narave 
jezera travniki niso primerni za komercialno košnjo, zato jo lastniki postopoma opuščajo. Za trajno 
ohranjanje narave projekt vključuje odkup 250 ha zemljišč na poplavnem območju. Pozna košnja in 
odstranjevanje zarasti sta izjemnega pomena za ohranjanje narave in kulturne krajine. Košnja poteka 
po prvem avgustu, ko travniške ptice končajo z gnezdenjem. Na robnih delih jezera je opazno hitro 
zaraščanje vlažnih travnikov, zato bomo v času projekta odstranili grmovno zarast na 15 ha zemljišč. 
Posebno pozornost posvečamo prehodnemu barju Dujce, ki se zaradi preteklih osuševalnih posegov 
zarašča. Odstranitev zarasti bomo opravili pozimi, ko nam zamrznjena tla omogočajo lažje gibanje. 

POPULARIZACIJA PROJEKTA IN IZOBRAŽEVANJE MLADIH
Rdeča nit naših prizadevanj je naravovarstveno ozaveščanje vseh prebivalcev, s poudarkom na mladih. 
V času projekta bomo pripravili spletno stran, zgoščenko in potujočo razstavo o projektu, dvakrat 
letno poslali na vsa gospodinjstva v parku bilten ter izdali knjižni vodnik o rastlinah in živalih na 
Cerkniškem jezeru. S predavanji, z delavnicami, naravoslovnimi ekskurzijami, nagradnimi ugankami 
in raziskovalnimi tabori bomo približali naravo mladim. Sporočilo vseh naših prizadevanj je, da je 
narava nekaj, kar nam ni podarjeno, ampak nekaj, kar živi z nami. 

Pozna košnja Odstranjevanje zarasti na barju Dujce
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S projektom LIFE06NAT/SI/000069 Presihajoče Cerkniško jezero želimo ohraniti veliko 
raznolikost rastlinskih in živalskih vrst ter njihovih habitatov na projektnem območju 
presihajočega Cerkniškega jezera. Z naravovarstvenimi akcijami, kot so obnova strug vodotokov, 
coniranje habitatnih tipov, košnja, odstranjevanje zarasti, obveščanje in ozaveščanje želimo 
poskrbeti, da bo dediščina naših prednikov ostala neokrnjena tudi našim zanamcem.

Zgibanka je bila izdana v okviru projekta LIFE06 NAT/SI/000069 »Presihajoče Cerkniško jezero«. 
Besedilo: dr. Gregor Torkar. Fotografije: Arhiv Notranjskega regijskega parka. Marec, 2008.




