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Jezero

Jesenski mir se je naselil v lepo pokrajino in zdi se, da vsa ta narava pričakuje nekaj velikega…  Tedaj zapiha…  Konec 
je tihih, lepih jesenskih dni. Težki oblaki ležejo na gore okrog in okrog Cerkniške kotline in začne deževati. Iz izvirov in 
razpok v skalnatih bregovih začne dreti voda. Ponekod je, kakor da bi tekla skozi sito. Kjer vre voda iz kotlov, se dviga 

kakor širok klobuk nad vrelci v dnu. Voda hitro raste.
Svet se je hitro spremenil. Iz suhe kotline je v dveh, treh dneh, včasih pa celo v enem dnevu, nastalo veliko lepo jezero.

Pavel Kunaver,
Cerkniško jezero, 1961

Notranjski regijski park
Tabor 42, 

SI-1380 Cerknica
Slovenija

Telefon: +386 (0) 590 91 612
E-mail: info@notranjski-park.si
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AKTIVNOSTI ZA OHRANJANJE NARAVE: ZAVIRANJE ALI RAZVOJ OBČINE
Jasna Zalar

Projekt LIFE06 NAT/SLO 000069 »Presihajoče Cerkniško jezero« se z letošnjim letom končuje. Z njim se je Notranjski regijski 
park leta 2005 prijavil na razpis LIFE NATURA III 2006 in Evropa je takrat ocenila, da so cilji parka začrtani v tem projektu 
strokovni in še kako vredni evropske podpore. Glavni cilji k ozaveščanju ljudi in varstvu narave, ki so bili zastavljeni, bodo 
uspešno zaključeni. 

Območje presihajočega Cerkniškega jezera spada v območje Natura 2000, opredeljeno po habitatni direktivi1 v območje Notranjski tri-
kotnik SI3000232 in območje opredeljeno po ptičji direktivi 2 SI5000015 Cerkniško jezero. Človeku se ob tem nehote pojavi vprašanje 
ali so ti varstveni režimi za taka območja prednost ali ovira. 

Območja Natura 2000 s svojimi značilnostmi prispevajo k ohranjanju kulturne krajine in nakazujejo možne razvojne potenciale 
(primerjalna prednost) predvsem tistih lokalnih skupnosti, ki imajo razmeroma velik delež površine v Naturi 2000. Z ustrezno 
politiko regionalnega razvoja na takih območjih se lahko pomembno vpliva na kakovosten razvoj regij, kar nenazadnje potrjujejo 
številni primeri praks na ozemlju celotne EU. (Program upravljanja območij Natura 2000; 2007-2013: operativni program,17)

Prav dejstvo, da je Cerkniško jezero v območju Natura 2000 je bila priložnost ali bolje rečeno pogoj, da se je Notranjski regijski park v 
letu 2005 lahko prijavil na evropski razpis LIFE III NATURA in si tako pridobil finančna sredstva. Zaustavitev upadanja biotske razno-
vrstnosti je eden glavnih ciljev evropske politike na področju varstva narave in prav cilji projekta, kot so ohranitev pestrosti rastlinskih 
in živalskih vrst ter njihovih habitatov na ozemlju jezera, obnova nekdanjih meandrov vseh vodotokov na Cerkniškem jezeru, pozna 
košnja mokrotnih travnikov ter obveščanje in ozaveščanje okoliških prebivalcev, so bili tisti, ki so komisijo prepričali, da je projekt 
vreden podpore. 

Naš planet se spreminja, to je dejstvo, ki ga trdijo znanstveniki in je znano vsemu človeštvu. Spreminja se zaradi človeka, bodisi po-
sredno ali neposredno. V preteklosti so se pojavile različne pobude za »krotitev« vodnega režima na Cerkniškem jezeru, od regulacij 
in izsuševanja do poskusa poplavljanja dela Cerkniškega polja. Renaturacija vodotokov je predstavitveni interdisciplinarni projekt 
sonaravnega ravnanja z vodotoki, katerega glavni namen je spodbujati ohranjanje naravnih razmer na območju presihajočega jezera, 
ki je bilo leta 2006 uvrščeno tudi med svetovno pomembna mokrišča Ramsarske konvencije3.

Namen projekta je ohraniti presihajoče Cerkniško jezero kot primer ohranjene narave ter dobrega in preudarnega ravnanja s kmetijskimi 
zemljišči. Ena izmed akcij projekta je bila odkup 250 ha zemljišč na jezeru. Akcija se bo končala v skladu s terminom, park pa bo po 
končanem projektu lastnik 400 ha zemljišč, na katerih z ročnim odstranjevanjem lesne zarasti in z izvajanjem naravi prijazne košnje 
prispevajo k preprečitvi vse hitrejšega zaraščanja ter tako k trajnemu varstvu tega občutljivega območja.

Ohranjena narava, kulturna dediščina in prepoznavna krajina so prav gotovo primerjalna prednost Slovenije z vidika razvoja turizma 
in so vir razvoja turističnih dejavnosti, odgovoren turizem pa pomembno orodje za ohranjanje tega vira. Predpogoj pa je, da je razvoj 
turizma usmerjen tako, da ne ogroža tistih vrednot, zaradi katerih je neko območje izjemno. Varovana in zavarovana območja ohranjene 
narave so zato skupna izhodišča varstva narave in turizma. (Hladnik,1) 

Dolgoročno gospodarsko uspešnost varovanih območij je možno dosegati le z varovalnim gospodarskim razvojem turističnega 
gospodarstva. Sonaraven razvoj pomeni varovanje okolja, ohranjanje kulturne pokrajine ter omogočanje razvoja turizma.

Z namenom zagotavljanja nadaljevanja varovanja tako naravne kot kulturne dediščine je park v projektu usmeril velik del aktivnosti 
v osveščanje občanov ter izobraževanje mladih, ki naj bi v njih pomagale vzpodbuditi zanimanje za naravo ter omogočile razvoj pozi-
tivnega, odgovornega odnosa in potrebe po varovanju le-te. Ustanovitev Naravovarstvene mreže šol in vrtcev Notranjskega regijskega 
parka, organizacija predavanj, delavnic, ekskurzij, vodenih izletov kakor tudi organiziranje poletnih raziskovalnih taborov v Rakovem 
Škocjanu so zagotovo načini, ki so pri mladih poželi odobravanje in navdušenje, kar je pomemben uspeh ter zagotovilo, da se bodo 
aktivnosti nadaljevale v pravi smeri, da se bo dediščina zapustila v varne roke.

Projekt LIFE06 NAT/SLO 000069 »Presihajoče Cerkniško jezero« je začetek dolgoletnih procesov renaturacije vodotokov, raziskav 
in spremljanja naravnih procesov ter prepletanja narave in človeka, ki je na tem prostoru prisotno že več tisočletij. Zavarovana ob-
močja narave ponujajo snovalcem razvoja turizma poseben izziv. Po rezultatih ankete, ki jo je Slovenska turistična organizacija na-
pravila v letu 2005 obstaja dejstvo, da se število ljubiteljev narave veča in veliko turistov prihaja v Slovenijo predvsem zaradi ohra-
njene narave in naravnih znamenitosti. In v naši občini je še veliko neizkoriščenih potencialov. Obsežna naravno ohranjena območja 
pomenijo za Slovenijo razvojno priložnost, ki omogoča sodobnemu človeku uresničevanje potreb po miru, sprostitvi, doživljanju 
krajine, spoznavanju rastlinskih in živalskih vrst ipd. Tudi zato pomeni projekt Notranjskega regijskega parka razvojno možnost. Je 
investicija v prihodnost ter zato priložnost za nas in naše zanamce.
1. Direktiva o ohranjanju naravnih habitatov ter prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst – Habitatna direktiva, katere cilj je zavarovati najpomembnejša območja 
neokrnjene narave v Evropi.
2. Direktiva o ohranjanju prostoživečih vrst ptic - Ptičja direktiva, katere osnovni namen je varovanje vseh prostoživečih ptic na ozemlju EU.
3. Konvencija, ki povezuje mokrišča po vsem svetu in spodbuja k njihovemu ohranjanju. Ime je dobila po iranskem mestu Ramsar, kjer je bila podpisana.

Viri in literatura:
Bibič Andrej. 2007. Program upravljanja območij Natura 2000: 2007-2013 : operativni program, 17. Ljubljana. Ministrstvo za okolje in prostor
Interni akti Notranjskega regijskega parka
www.ff.uni-lj.si/oddelki/geo/publikacije/dela/files/Dela_13/08_Dusan_Plut.pdf
www.turisticna-zveza.si/referati/HLADNIK.doc 
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METULJI
Metulji (Lepidoptera) so ena najštevilčnejših, najpestrejših 
in tudi najlepših skupin žuželk (Insecta). V red metuljev 
uvrščamo preko 160 000 opisanih vrst. Znanstveno ime 
redu izhaja iz grških besed »lepido« (luskast) in »pteron« 
(krilo) in se nanaša na poraščenost kril z drobnimi 
luskicami. Po tem se metulji jasno ločijo od vseh ostalih 
skupin žuželk. Na splošno metulje delimo v dve skupini, 
in sicer na »nočne« in »dnevne« metulje. Nočni metulji 
so aktivni predvsem ponoči, so navadno manj vpadljivih 
barv ter imajo čokato, zelo poraščeno telo. Dnevni metulji 
pa so aktivni podnevi, imajo vitko telo ter živopisana krila. 
Ta delitev je sicer precej umetna, saj ne odraža dejanskih 
sorodstvenih odnosov. Številne vrste nočnih skupin 
metuljev so namreč prešle tudi na dnevni način življenja.

Metulji imajo kot vse žuželke telo deljeno na tri segmente 
- glavo, oprsje in zadek. Velik del glave predstavljajo 
sestavljene oči, poleg njih pa ima večina metuljev tudi 
par pikčastih očesc. Oblika tipalnic se med vrstami zelo 
razlikuje, od kratkih izrastkov do ogromnih peresastih 
tipalnic. S sesalom, ki je lahko dolgo tudi 15 cm in 
več, odrasli metulji srkajo razne hranilne tekočine, 

najpogosteje nektar iz cvetov. Oprsje je iz treh med 
seboj podobnih členov in nosi dva ali tri pare nog. Krila 
izraščajo iz sredoprsja in zaprsja. Porasla so z drobnimi 
luskami, ki so nastala s preoblikovanjem dlak. Luske 
so votle in vsebujejo pigmente, ki dajejo krilom barvo. 
Njihova posebna fina struktura vpliva na lom svetlobe, 
kar povzroča vpadljive mavrične barve, ki se spreminjajo 
glede na položaj opazovalca. Zadek je sestavljen iz več 
členov in nosi prebavne in razmnoževalne organe. 

Samec in samica se pred parjenjem najdeta s pomočjo 
vonja. Samica izloča feromone, ki jih lahko samci zaznajo 
na zelo velike razdalje, nato pa se prepoznavajo po 
barvnih vzorcih. Nekateri metulji med parjenjem izvajajo 
zapletene rituale, ki jim pravimo tudi svatbeni ples. 
Po parjenju samica odlaga jajčeca na primerno rastlinje, 
kjer se po nekaj tednih razvijejo ličinke. Ličinke metuljev 
imenujemo gosenice. Te so po večini rastlinojede in se 
izredno hitro razvijajo. Ker so počasne, so razvile številne 
obrambne mehanizme za zaščito pred plenilci. Gosenice 
nekaterih vrst metuljev se ob nevarnosti enostavno 
spustijo z lista in padejo na tla, spet druge se zaščitijo z 

Močvirski cekinček (Lycaena dispar) Škrlatni cekinček (Lycaena hippothoe)
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varovalno barvo ali obliko telesa. Nekatere gosenice imajo 
telo poraščeno s težko prebavljivimi ali celo strupenimi 
ščetinami. Ličinke metuljev so pomembni rastlinojedci v 
ekosistemu.

Ko gosenice dovolj zrastejo, se zabubijo. Zabubijo se 
navadno tako, da se pritrdijo na rastlino, ali pa se zabubijo 
pod zemljo. Mnogo metuljev si ob koncu stadija ličinke 
zgradi svilen kokon, v katerem so varnejši pred plenilci. 
V na videz mirujočem stadiju bube se zgodi preobrazba iz 
ličinke v odraslega metulja.

Odrasli osebki (imagi) se pojavljajo enkrat, dvakrat ali 
večkrat v sezoni. Slednje velja predvsem za vrste, ki se 
pojavljajo v toplejših predelih. V nasprotju z gosenicami 
odrasli metulji niso škodljivi, saj se prehranjujejo večinoma 
le z nektarjem in so zato celo koristni kot opraševalci. 
Nekaj vrst sicer napada tudi sadje, vendar niso ekonomsko 
pomembne.

Metulji so bioindikatorski organizmi, ki kažejo na 
stopnjo biotske pestrosti in naravne ohranjenosti njihovih 
habitatov, zato imajo velik ekološki in naravovarstven 
pomen. Mnoge vrste metuljev so tudi zelo občutljive na 
spremembe okolja in lahko postanejo zaradi neustrezne 
rabe prostora hitro ogrožene ali pa lahko na prizadetem 
območju celo izumrejo. Ključno vlogo pri ohranjanju 
biotske raznovrstnosti ima, tako v Evropski uniji kot pri 
nas, omrežje Natura 2000, ki vključuje potrebne varstvene 
mehanizme za ohranitev ogroženih rastlinskih in živalskih 
vrst ter habitatnih tipov. V Sloveniji je ogroženih 223 
vrst metuljev, od tega jih je 13 na seznamu vrst, za katere 
so opredeljena posebna območja ohranitve ter 17 na 
seznamu strogo varovanih vrst (Direktiva o habitatih). 
Na Cerkniškem polju z obrobjem se pojavlja 16 evropsko 
ogroženih vrst.

Saša Drobnič

Strašničin mravljiščar (Maculinea teleius) Zlati cekinček (Lycaena virgaurea)
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VELIKA ZLATICA
(Ranunculus lingua) 

Zlatice (Ranunculus) so velik rod rastlin iz družine 
zlatičevk. Vse vrste so strupene za živino. Živina se 
zlaticam izogiba zaradi njihovega trpkega okusa. Do 
zastrupitve lahko pride, kadar je zlatic veliko in živalim 
zmanjka druge paše. Simptomi so krvava driska, obilno 
slinjenje, bolečine v trebuhu in močno mehurjasta sluznica 
ust in prebavil. Ob sušenju toksini razpadejo, zato seno, ki 
vsebuje posušene zlatice, ni nevarno. Ena od predstavnic, 
ki jo najdemo na Cerkniškem jezeru, je velika zlatica. 
Zlatorumeni cvetovi sestavljajo malocvetno socvetje. 
Stebelni listi so skoraj dvoredni, enako kot pritlični listi 
suličasti, včasih z jajčastimi plavajočimi listi. Rastlina ima 
podzemne živice. Visoka je od 50 do 150 cm. Cveti od 
junija do avgusta. Raste na vlažnih krajih, med trstičjem, 
v stoječih ali počasi tekočih vodah. Ustrezajo ji občasno 
poplavljena, bazična in zmerno dušičnata blatna tla. V 
nižinah je raztresena, mestoma ne raste, sicer pa je redka, 
včasih zasajena. Zaradi izsuševanja mokrotnih zemljišč v 
zadnjih desetletjih, je rastlina v Srednji Evropi izgubila 
skoraj polovico svojih rastišč. Najpogosteje se pojavlja v 
združbah visokih šašev in trstičja.

Navadna kalužnica iz družine zlatičevk je znana pod imeni 
roža sv. Jurija, jurjevka in šentjurjevka. Je edina vrsta iz 
rodu kalužnic v Srednji Evropi. Bleščeče rumeni cvetovi 
in posebni cvetni vzorci (barvne lise), ki so vidni le v 
ultravijolični svetlobi, kažejo žuželkam pot do medičine. 
Listi so srčasti do ledvičasti s temnozeleno in bleščečo 
površino. Njeno steblo je votlo. Je pomladanska trajnica, ki 
zraste do 50 cm visoko. Cveti od marca do junija. Uspeva 
na tleh, ki so vlažna zaradi talne vode ter na blatnih mestih, 
kot so močvirja, barja, vlažni gozdovi ter vlažno grmovje. 
Uspeva pa tudi visoko v planinah. V Veliki Britaniji je  
ena najstarejših avtohtonih rastlin, ki je uspešno preživela 
poledenitve. Ponekod jo kuhajo in pripravljajo na podoben 
način kot špinačo, nekateri pa uporabljajo mlade cvetne 
popke kot nadomestek za kapre. Zaradi vsebnosti strupenih 
snovi takšna raba ni priporočljiva. Cvetni listi vsebujejo 
veliko provitamina A in barvilo galun, sorodno tistemu 
v korenčku, ki so ga nekdaj dodajali maslu. Navadna 
kalužnica je pokazatelj rastišč, ki so bogata z organskimi 
in mineralnimi hranili. Ogroža jo izsuševanje tal.

NAVADNA KALUŽNICA 
(Caltha palustris) 
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CELOLISTNI SROBOT 
(Clematis integrifolia) 

Srobot (Clematis), rod iz družine zlatičevk, združuje preko 
300 vrst in več hibridov, ki so razširjeni po vsem svetu. 
Rodovno ime izhaja iz grške besede "klema", ki pomeni  
ovijalka. Rastlino je poimenoval Dioskurid, zdravnik in 
botanik iz 1. stoletja. Za razliko od večine trajnic, sroboti 
za uspevanje ne potrebujejo prostora v širino, temveč v 
višino. Najraje rastejo na svetlih sončnih mestih, kljub 
temu pa lahko uspevajo tudi na bolj senčnih legah, vendar 
ti tvorijo manj cvetov. Vzpenjavi sroboti so bolj znani od 
nizkih srobotov, ki se ne vzpenjajo. Celolistni srobot ima 
vijoličaste cvetove, le redko pa se zgodi, da so cvetovi 
beli. Ima enostavne, jajčaste in nasprotne liste. Steblo je 
enostavno, visoko do 70 cm. Cveti od junija do avgusta. 
Najdemo ga na kamnitih grmovnatih pobočjih in travnikih. 
Uspeva na rodovitnih, srednje vlažnih ter ilovnatih tleh. 
Navadni srobot (Clematis vitalba) je ena redkih ovijalk v 
Sloveniji, medtem ko sta celolistni in pokočni srobot edina 
srobota, ki nista ovijalki. Mlade poganjke celolistnega 
srobota ponekod uporabljajo kot šparglje ali pa jih vlagajo 
v kis.  

Rod sreten uvrščamo med rožnice (Rosaceae). Od drugih 
rodov omenjene družine ga med drugim ločimo po enkrat 
pernato deljenih listih z veliko končno krpo ter po manjšem 
številu cvetov, ki so pri potočni sreteni kimasti in rdečkaste 
barve. Na plodovih so močno podaljšani vratovi, na 
katerih so številne kaveljčaste dlačice, ki se oprimejo dlak 
živali. Te raznašajo plodove naokrog in tako omogočijo 
razširjanje vrste. Koreniko potočne sretene so v ljudskem 
zdravstvu uporabljali proti diareji, pri pomanjkanju apetita 
in vnetju žrela. Znanstveno ime potočne sretene izhaja iz 
izraza »rivale« in pomeni tisti, ki raste ob potoku, nanaša 
pa se na habitat, v katerem vrsta raste. Sicer je razširjena 
tudi na močvirnih travnikih, v vlažnih gozdovih in na 
obrežjih. Potočna sretena uspeva na območjih s hladnejšo 
in vlažnejšo klimo in je indikator tal, bogatih s hranili. Je 
značilnica vlažnih travnikov, predvsem gorskih predelov, 
kjer je prisotno ekstenzivno kmetovanje. Potočna sretena 
je razširjena po vsej Evropi, z izjemo Sredozemlja. Tudi v 
Sloveniji manjka le v submediteranskem fitogeografskem 
območju, sicer se pa pojavlja do subalpinskega pasu.

POTOČNA SRETENA 
(Geum rivale) 
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ZDRAVILNA STRAŠNICA 
(Sanguisorba officinalis) 

Zdravilna strašnica je travniška rastlina, ki spada med 
rožnice. Zanjo je značilno temnoškrlatno cvetno odevalo, 
ki je združeno v gosta glavičasta socvetja. Opazna 
je predvsem zaradi krvavordeče barve. Latinsko ime 
sanguisorba (= krvava kroglica) se nanaša na obliko in 
barvo socvetja. Cveti od junija do septembra. Je do 150 
cm visoka trajna rastlina, ki  uspeva na ekstenzivnih 
vlažnih travnikih. Raste tudi po močvirnih travnikih, 
pašnikih in barjih, po vsej Sloveniji. Zdravilna strašnica 
je specifična hranilna rastlina dvema metuljema iz družine 
modrinov in sicer strašničnemu in temnemu mravljiščarju. 
Razširjena je po osrednji Evropi, Aziji in Severni Ameriki. 
Uspeva tudi do sredogorja na zmerno gnojenih tleh. Vrsta 
je uporabna tudi za pripravo jedi. Iz mladih listov in 
poganjkov pripravljajo na Kavkazu mešane solate. Sveže 
iztisnjen sok so v ljudskem zdravilstvu uporabljali kot 
sredstvo proti tuberkulozi, krvavitvam in diareji, koreniko, 
steblo in liste pa so uporabljali za ustavljanje krvavitev. 
Dandanes jo uporabljajo v kitajskem in tibetanskem 
ljudskem zdravilstvu kot sredstvo, ki pomaga pri krčnih 
žilah in diareji. 

VODNI JETIČNIK 
(Veronica anagallis-aquatica)

Jetičniki (Veronica) so rod iz družine črnobinovk, ki zajema 
okrog 300 vrst. Ena izmed vrst tega rodu je tudi vodni jetičnik. 
Zanj so značilni svetlovijolični cvetovi z vijoličastimi žilami, 
združeni v grozdih. Steblo je votlo. Spodnji listi so nasprotni 
in kratkopecljati, zgornji pa sedeči, suličasti in celorobi. 
Vodni jetičnik je visok od 40 do 120 cm. Gre za vrsto, ki 
tvori v vodi pogosto bolj bujne sestoje kot na kopnem. Cveti 
od junija do septembra. Raste ob vodnih jarkih, potokih, 
mlakah in nabrežjih ter na močvirnatih travnikih. Vodnemu 
jetičniku ustrezajo dušičnata, prodnata do peščena ali blatna 
tla. Dobro prenaša poplave. V hribovitih predelih z milim 
podnebjem in mokrotnimi tlemi raste vodni jetičnik zelo 
raztreseno, drugače pa je precej redek. Zamenjamo ga lahko 
za njegovega bližnjega sorodnika, studenčnega jetičnika, ki 
se od vodnega loči po nižji rasti, temnejših modrih cvetovih 
in polnem steblu. Vodni in studenčni jetičnik sta poleg vodne 
kreše najpogostejši vrsti divje zelenjave. Ponekod v Evropi 
ju gojijo in uporabljajo za pripravo prvih spomladanskih 
solat. Liste rastline uporabljajo v ljudskem zdravilstvu proti 
skorbutu in za čiščenje krvi. 
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NAVADNA TAVŽENTROŽA 
(Centaurium erythraea)

ILIRSKI MEČEK     
(Gladiolus illyricus)

Ilirski meček (Gladiolus illyricus) je do 50 cm visoka 
trajnica. Njegovi trištevni cvetovi so somerni in sestavljajo 
rahlo socvetje. Je geofit, saj ima v zemlji razvit gomolj 
kot prezimni organ. Uspeva na suhih in vlažnih travnikih, 
predvsem na sončnih legah. Sega vse do gorskega pasu. 
Njegovo območje razširjenosti obsega Južno in Zahodno 
Evropo, Romunijo, zahodno Turčijo ter Kavkaz. Podoben 
mu je močvirski meček (G. palustris), od katerega se 
razlikuje po razvrstitvi in številu cvetov. Le-ti so pri 
ilirskem mečku razvrščeni dvoredno in jih je do 20, pri 
močvirskem mečku pa je cvetov največ 6 in so razvrščeni  
enostransko. V Sloveniji sta prisotni še dve vrsti mečkov, 
in to strešnati meček (G. imbricatus) s precej gostim 
socvetjem, ki se pojavlja na območju Breginjskega kota, 
in laški meček (G. italicus), ki je razširjen na suhih kraških 
traviščih. Rodovno ime mečka je prevod latinskega izraza 
»gladius«, kar pomeni meč, oz. njegove pomanjševalnice 
»gladiolus« (meček). Po vsej verjetnosti se to nanaša na 
obliko njegovih listov. Rod mečkov obsega okrog 260 
vrst, od katerih jih 250 izvira iz predelov južno od Sahare, 
večinoma iz Južne Afrike. V Evraziji je avtohtonih 10 vrst.

Navadna tavžentroža je poznana predvsem po svojih 
zdravilnih lastnostih, na kar se nanaša tudi njeno ime. Le-
tega naj bi dobila po kentavru (lat. Centaurus) Hironu, 
ki je bil v grški mitologiji znan po nabiranju medicinskih 
zelišč. Po nekaterih drugih virih se poimenovanje rastline 
nanaša na izpeljavo izraza »centum«, kar pomeni sto 
oziroma na stotine in izraza »aurum«, kar pomeni zlato. 
Navadna tavžentroža se uporablja v ljudskem zdravilstvu 
pri prebavnih težavah, slabokrvnosti in izčrpanosti. 
Zaradi vsebnosti glikozidov ima nekoliko grenak okus. 
Vrsto uvrščamo med sviščevke (Gentianaceae), ki jih 
prepoznamo po dvospolnih zvezdastih cvetovih in vsaj pri 
dnu zraslih venčnih listih. Stebelni listi rastline so celi in 
večinoma nasprotni. Navadna tavžentroža je enoletnica 
oziroma dvoletnica, za katero so značilni rožnati cvetovi, ki 
so sprva združeni v gosto, kasneje pa v bolj rahlo kobulasto 
socvetje. Ti se odprejo le ob sončnem in najtoplejšem delu 
dneva. Cveti od julija do septembra. Navadna tavžentroža 
se pojavlja raztreseno, na sončnih legah ter na polsuhih do 
svežih rastiščih: na travnikih, med grmovjem in na gozdnih 
jasah. 
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ŠIROKOLISTNA KOŠČICA 
(Sium latifolium)  

Širokolistna koščica spada med kobulnice. Kobuli so 
ovršni, s 15-25 žarki. Cvetove oprašujejo muhe, jajčaste 
plodove pa raznaša veter. Je trajnica z robatim steblom 
brez pritlik, ki zraste od 50 do 150 cm. Potopljeni listi so 
pernato razrezani, s črtalastimi roglji. Nadvodni listi so 
pernati, z ostro nazobčanimi, poševno suličastimi listi. 
Ogrinjalni listi so enostavni, z belim kožnatim robom. Cveti 
od julija do avgusta. Raste v stoječih ali počasi tekočih 
vodah, jarkih, nabrežjih ter močvirjih. Razširjena je po vsej 
Evropi, le v Sredozemlju in Zahodni Evropi ter Zahodni 
Aziji je ni. V Sloveniji raste v predalpskem, dinarskem 
in submediteranskem območju. Na Cerkniškem jezeru je 
dokaj razširjena. Uspeva predvsem v združbah navadnega 
trsta in jezerskega bička, povsem pa prevladuje v Zadnjem 
kraju, kjer tvori goste sestoje. Poleg nje v teh gostih sestojih 
uspevajo še kobulasta vodoljuba, močvirska lakota, vodna 
meta, močvirski grint ter česnov vrednik. Ima neprijeten 
vonj in je grenkega, ostrega okusa. Korenika je strupena in 
lahko povzroča nevrološke motnje. Na območjih z redno 
košnjo lahko rastlina izgine, saj prevelikih posegov v okolje 
ne tolerira.

OZKOLISTNI TALIN   
(Thalictrum lucidum)   

Taline (Thalictrum) uvrščamo med zlatičevke 
(Ranunculaceae). Rod zajema okrog 200 vrst, od katerih je 
večina razširjenih v zmernotoplih predelih severne poloble, 
pojavljajo se tudi v tropskih predelih Afrike in Južne Amerike, 
medtem ko jih v Avstraliji ni. Pri nas je prisotnih pet vrst 
talinov, med katerimi jih večina raste na vlažnih travnikih. 
Ozkolistni talin je trajnica, ki zraste precej visoko: od 60 do 
120 cm. Zanj je značilno jajčasto socvetje in goste končne 
veje. Cvetovi ozkolistnega talina so zvezdasti in rumenkaste 
barve. So precej majhni in imajo številne štrleče prašnike 
ter tope prašnice. Plodovi so oreški, dolgi od 1 do 3 mm. 
Lističi so na obeh straneh bleščeče temnozeleni. Korenika 
ni plazeča in je brez podzemnih pritlik. Rastlina vsebuje 
sekundarne metabolite cianogene glikozide. Ti so toksični 
zaradi sproščanja vodikov, ogljikov in dušikov, do česar pride 
ob mehanski poškodbi tkiva oziroma pri objedanju rastline. 
Z vrstami iz rodov talinov se hranijo ličinke nekaterih vrst 
metuljev, med drugimi tudi vrsta nočnega metulja Xestia 
c-nigrum. Ozkolistni talin je razširjen po vsej Sloveniji na 
vlažnih travnikih in med grmovjem.
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NAVADNI KUKOVIČNIK 
(Gymnadenia conopsea)

NAVADNI SOVEC 
(Oenanthe fistulosa)

Gostocvetno socvetje navadnega kukovičnika (Gymnadenia 
conopsea) sestavljajo rožnatordeči, redkeje beli cvetovi. 
Pri nas je rod kukovičnikov zastopan z dvema vrstama, ki 
se razlikujeta po velikosti rastlin ter velikosti medene ustne 
in ostroge (cevastem podaljšku zraslih cvetnih listov, ki 
vsebuje nektar). Navadni kukovičnik ponavadi zraste do 
60 cm visoko. Medena ustna ima tri enako dolge krpe in 
je podaljšana v dolgo, nitasto ostrogo, ki je mnogo daljša 
od plodnice. Za razliko od prej omenjene vrste je dehteči 
kukovičnik (Gymnadenia odoratissima) do 30 cm visoka 
rastlina, s kratko ostrogo in neizrazito krpato medeno ustno. 
Navadni kukovičnik lahko zraste tudi do 80 cm; v tem primeru 
je podaljšano tudi socvetje in povečano število cvetov, listi 
pa so širši. Nekateri botaniki ga obravnavajo kot varieteto, 
nekateri pa kot podvrsto navadnega kukovičnika: gostocvetni 
kukovičnik (Gymnadenia conopsea ssp. densiflora). Težišče 
razširjenosti navadnega kukovičnika so severni predeli 
Evrope. Vrsta se pojavlja na suhih in vlažnih travnikih in v 
svetlih gozdovih. Navadni kukovičnik se dokaj pogosto križa 
z dehtečim kukovičnikom.

Navadni sovec botaniki uvrščajo v družino kobulnic 
(Apiaceae). To je splošno razširjena in vsem poznana družina 
rastlin. Človek mnoge med njimi uporablja predvsem zaradi 
vsebnosti eteričnih olj ali pa zaradi užitnih korenik. Take so 
na primer kumina, janež in koriander ter korenje in zelena. 
Nekatere vrste kobulnic pa so izredno strupene. Veliko 
trobeliko so v preteklosti celo uporabljali za usmrtitve 
kaznjencev. Navadni sovec je posebej zanimiv, ker je zmožen 
življenja tako na kopnem kot v vodi. Obliko, anatomijo in tudi 
delovanje svojih listov prilagodi spremenjenim razmeram v 
okolju. Takim rastlinam pravimo amfibijske. Navadni sovec 
je trajnica, ki se po tleh razrašča s pritlikami. To so stranski 
poganjki, ki poženejo pri dnu stebla in se širijo po površini 
zemlje. Vsa kobulasta socvetja belih do rdečkastih cvetov 
pa ima razvita na vrhu poganjkov. Plodovi navadnega sovca 
se tiščijo tesno skupaj in so ob zrelosti rdeče obarvani. Na 
Cerkniškem jezeru ga bomo največkrat srečali v okolici 
Vodonosa in Retja. V Sloveniji pa je zaradi redkosti ustreznih 
življenjskih prostorov redek in zato uvrščen med ogrožene 
rastlinske vrste.

Tanja Vasilevska, Tina Petras Sackl, Jošt Stergaršek



10

PRAVLJICA O NESREČNI LJUBEZNI

Pripoved je dobesedno povzeta iz knjige nadučitelja 
Jožefa Žirovnika “Cerkniško jezero” iz leta 1898. V njej 
poda zgodovinski in geografski opis Cerkniškega jezera in 
njegove okolice ter nekdanjega življenja ljudi v okoliških 
vaseh. Jožef Žirovnik je pokopan v Gorjah pri Bledu, 
njegovi rojstni vasi in če nas pot zanese v tiste kraje, se 
spomnimo nanj in na njegovo veliko delo, ki ga je pustil 
nam in našim zanamcem.

… Nekdaj sta stala ob bregovih Cerkniškega jezera dva gradova, 
karlovški in šteberški. Prvi je bil sezidan zraven Velike Karlovice 
nad Svinjsko jamo, drugi pa na nasprotni strani v vznožju Križne 
gore.
Grajščaka sta bila smrtna sovražnika. Prigodilo se je pred 
mnogimi leti, da je iz ljubosumja Šteberčan ubil Karlovčana pri 
viteških igrah v dvoboju. Od takrat naprej je izviralo sovraštvo 
med obema rodovoma in se ohranilo od roda do roda. 
Drugače pa je bilo pri otrocih obeh grajščakov. Šteberški sin 
in Karlovška hči sta se ljubila vkljub velikemu nasprotstvu 
svojih očetov. Prvič sta se videla na sprehodu, kjer sta se sešla 
po naključju. Spomnila sta se pač, da bi ne smela sklepati 

prijateljstva med sabo radi sovraštva svojih staršev, a nista se 
zmenila za to. Sestajala sta se večkrat v dolini. Iz prijateljstva je 
nastala ljubezen, ki je rastla bolj in bolj. Nazadnje pove mladi 
Šteberčan svoji ljubici, da hoče očeta zaprositi za njeno roko. 
Ona mu za zdaj še odsvetuje ta korak glede na sovražnost, ki 
jo goji še naprej njen oče do šteberškega rodu. Ali on se ne da 
pregovoriti. Kar je v svojem srcu sklenil to hoče zvršiti, naj velja 
kar hoče. 
Ko pride mladenič domov, odkrije očetu svojo ljubezen do mlade 
Karlovčanke in mu razodene, da jo hoče snubiti. Stari Šteberčan 
bi se rad sprijaznil s Karlovčanom, zato je zadovoljen s sinovo 
snubitvijo, vendar mu odsvetuje storiti usodno polni korak, 
poznavajoč svojega nasprotnika srd in jezo. 
Toda sin ne posluša očetovega svarjenja. Takoj drugi dan se 
obleče v viteško obleko, zajaha iskrega konja in poln najslajšega 
upanja zdirja po planjavi proti karlovškem gradu. Takrat je bila 
dolina, katero danes pokriva jezero, še suha. Zeleni travniki in 
rodovitno polje se je razširjalo po njej. 
Dospevši do gradu, odda mladi vitez konja hlapcu, ki postrani 
gleda nenavadnega gosta, sam pa se poda h grajščaku, da 
mu odkrije svoje srce do njegove hčere in ga prosi za njeno 
roko. Nagubančeno grajščakovo čelo kaže, kako mu je prihod 
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mladega Šteberčana všeč, vendar mu dosti mirno odgovori: 
»Čudim se, da se upaš priti k meni s tako prošnjo, ker ti ne more 
biti neznano, od kdaj in zakaj je med mano in tvojim očetom 
največje nasprotstvo. Vendar hočem pokazati svoje spravljivo 
srce. Pozabiti hočem staro sovraštvo in ti dati svojo hčer za ženo, 
a izpolniti se mora, kar zahtevam. To dolino, ki se razprostira 
med mojim in tvojega očeta gradom, mora zaliti voda, da boš 
mogel svojo ženo pripeljati v čolnu na svoj dom. Ako se to zgodi, 
podam tvojemu očetu roko v spravo, tebi dam pa svojo hčer. A 
poprej mi ne hodi več pred oči.«
Žalosten odide mladenič iz gradu. Zahteva starega Karlovčana 
je neizpeljiva in upanja nima več, da bi se kdaj izpolnile njegove 
najsrčnejše želje. 

Ko jaha naprej proti domu, v svoji zamišljenosti ne zapazi 
velikega kosmatega moža, kateri se je dvignil iz jame, v katero 
so se stekali studenci in potoki bližnje okolice. Šele tedaj ko ga 
je povodni mož ogovoril, se predrami iz sanj. 
»Zakaj se tako žalosten vračaš od svoje izvoljenke?« ga vpraša. 
»Kaj ti bom pravil, ko mi ne moreš pomagati«, vzdihne mladenič. 
»Snubil sem na Karlovcu hčer. Trdosrčni oče mi je ni odrekel, a 
zgoditi se mora čudež, predno jaz postanem njegov zet. 

On zahteva, da se mora ta dolina prej napolniti z vodo in postati 
jezero, potem se smem drugič oglasiti pri njem.« 
Grajščak se te brani, ker mora, zato terja nekaj, kar je na videz 
neizpeljivo in nemogoče, zato vendar ne obupuj«, ga tolaži 
povodni mož. »Če je vajina ljubezen stanovitna in resnična, 
bosta tudi to veliko zapreko lahko premagala, in tvoja želja se 
bo izpolnila, da se boš zedinil s svojo ljubico. Poslušaj me in 
stori tako, kakor ti svetujem. Pojdi domov in izkuj iz močnega 
železa veliko mrežo, povezni jo na to požiralno jamo in jo še s 
kamenjem in prstjo dobro zasuj in zadelaj. Ker se studenci in 
potoki ne bodo mogli več izlivati v jamo, kakor doslej, razširila 
se bo voda po dolini in nastalo bo jezero. Izpolnila na ta način se 
bo grajščakova zahteva, in ti dosegel boš svoj namen.«
Mladenič vesel dobrega nasveta, hiti domov, ukaže napraviti 
močno omrežje in da ž njim pokriti požiralno jamo ter jo zasuti. 
Z radostjo opazuje, da se izpolnjujejo besede povodnega moža. 
Dan za dnem narašča voda in se razširja po dolini, ker nima 
odtoka. Za malo časa pokrije jezero vso planjavo.
Zdaj se napoti mladi Šteberčan še jedenkrat v grad Karlovec po 
svojo nevesto. Svest si je, da mu je zdaj grajščak ne bode odrekel. 
V najlepši obleki, kakor se spodobi ženinu, se odpelje v čolnu po 
jezeru tja. Stopivši pred grajščaka, ponovi svojo snubitev. 
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Ko je stari Karlovčan obljubil mlademu vitezu svojo hčer za 
ženo s pogojem, da se pripelje po jezeru po njo, pač ni mogel 
misliti, da bi bilo to kdaj mogoče. Hotel ga je takrat le zlepa 
odpraviti za vselej. Kaj mu je zdaj storiti? Ženin stoji pred njim, 
proseč ga, naj mu zdaj ne brani več svoje hčere v zakon. Že hoče 
privoliti in ga objeti kakor za svojega dragega zeta, ali v tistem 
trenutku mu pride na misel, kako je prejšnji Šteberčan spravil 
njegovega deda s sveta. Staro sovraštvo ga premaga in ne držeč 
dane viteške besede, mu odreče obljubljeno roko svoje hčere in 
ga zgrda odpravi iz gradu.

Grajščakovo nemožato vedenje speče mladeniča globoko v 
srce. Z najbridkejšimi čustvi se vrača domov. Da bi zapustil in 
pozabil vkljub očetovi odpovedi svojo izvoljenko, tega ne more 
in noče storiti. Pričakuje tudi, da se bo dal stari Karlovčan s 
časom morebiti le omehčati in preprositi, da bo dovolil zvezo 
njegovega rodu s Šteberškim rodom. Kaj stori mladi vitez? Svojo 
ljubico začne skrivaj in sicer ponoči obiskovati, da bi njen oče 
ne zvedel o njegovih pohodih. Ona se boji za njega, da bi v temi 
ne zapeljal h kateri požiralni jami in se ponesrečil, zato mu 
postavlja vsako noč luč na južno stran gradu, da ve kam veslati. 
Lepota Karlovške hčere pa je slovela daleč naokrog in vedno so 

se oglašali snubači, a ona je vse odbila, ker je sklenila, da zvesta 
ostane svojemu izvoljencu.

V grad je zahajal večkrat tuj plemenitaš. Mnogo je že slišal o 
Karlovčanki in želel si jo je pridobiti za svojo ženo. Starega 
grajščaka hitro pregovori, da mu zagotovi roko svoje hčere, le 
nji se ne more prikupiti, ki se ga vedno brani. Ko povpraša po 
vzroku njenega mrzlega vedenja do njega, zve, da njeno srce ni 
prosto. Ona že dolgo ljubi mladega Šteberčana, ki jo vsako noč 
pride po jezeru obiskat in ki mu postavlja po strežaju svetilnico 
na kraj gradu, da najde pravo pot. Takoj se tujcu rodi v srcu 
maščevalen naklep.

Nekega večera se odpravi mladi Šteberčan na svojo navadno 
vožnjo po jezeru. Močan veter je pripodil črne oblake od juga, 
ki so se kopičili okrog Slivnice, kjer so imele čarovnice svoje 
domovanje. Pripravljalo se je k hudi uri. Zvesti sluga opominja 
in svari mladega grajščaka, naj danes v temni noči opusti vožnjo 
po razburkani vodi, da se mu ne pripeti kaka nezgoda, ali on se 
ne da pregovoriti in odvrniti od priljubljene poti. Sede sam v 
čoln in vesla kolikor mogoče hitro, da bi ga ne prehitela nevihta. 
Že je sredi jezera, ko zagleda luč z gradu. Veselje ga prevzame, 
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videč, da ga njegova draga pričakuje celo v taki nemirni noči. Z 
novo močjo prime za veslo in izkuša priti hitro do svojega cilja. 
Ali ista luč, katera ga je tolikokrat privedla do svoje ljubice, mu 
je danes v pogubo. Čudno se mu zdi, da ne more priti do gradu. 
Vedoč, da mora blizu biti požiralna jama, se ji hoče ogniti in 
obrniti čoln na desno. Utrujen se upre z vso močjo v veslo, da 
premagal bi valove in tok vode ter prišel na drugo stran. Pri tej 
priči pa potegne voda čoln in njega v jamo Karlovico. Peneči 
valovi zagrnejo viteza in ga pokopljejo v hladnem grobu.
Kako prišlo je, da je mladenič zgrešil pravo pot h gradu in zašel 
v požiralno jamo, kjer storil tako žalostno je smrt? 

Njegov nasprotnik, ki ni našel milosti v očeh Karlovške hčere, je 
ravno viharno noč hotel doseči svoj hudobni namen. Skril se je 
in pazil na slugo, ki je prinesel svetilnico in jo postavil na vogal 
gradu. Kakor hitro pa odšel je pride tujec iz skrivališča, prime 
svetilnico in jo prestavi nad požiralno jamo. Mladi vitez je vozil 
s čolnom naravnost na luč in zašel v jamo, kjer se je ponesrečil. 
Tujec je spravil svojega tekmeca s poti. Mislil je, da mu bode 
sedaj lože pridobiti naklonjenost in ljubezen mlade Karlovčanke. 
Ali ta namera mu je izpodletela. Ko ona sliši o žalostni smrti 
svojega ljubega, skoči čez grajsko obzidje v jezero in utone. 

S tem izpolnila se je prerokba povodnega moža, za vedno ostala 
sta skupaj v podzemlju jam Velike Karlovice….

Še vedno se najdejo v zemlji ostanki zidovja mogočnega 
Karlovškega gradu in v okolici vasi Šteberk zidovje 
nekdanjega srednjeveškega gradu Šteberk. Zidovi se 
rušijo, ostaja pa ustno izročilo o veliki ljubezni dveh 
mladih ljudi, ki v teh krajih ne bo nikoli pozabljeno.

Valentin Schein, Irena Likar

Vir: Žirovnik J., 1898: Zabavna knjižnica, XI. zvezek: Cerkniško 
jezero. Slovenska matica, Ljubljana, str. 102-107
 



Vsebina:

1          Aktivnosti za ohranjanje narave

2          Metulji

4          Navadna kalužnica, Velika zlatica 

5          Celolistni srobot, Potočna sretena 

6          Zdravilna strašnica, Vodni jetičnik  

7          Ilirski meček, Navadna tavžentoža 

8    Širokolistna koščica, Ozkolistni talin

9          Navadni kukovičnik, Navadni sovec 

10        Pravljica o nesrečni ljubezni  


