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Presihajočega Cerkniškega jezera 

 
 

Cerkniško jezero je slikovito čarobna pokrajina Notranjske, je pokrajina tisočerih obrazov narave, 
ki se iz dneva v dan spreminjajo. Dan na jezeru ni enak dnevu. Voda, ki ponika v prepustnih 

apnenčastih tleh spreminja podobo jezera. Jutranje meglice se lagoma vzdigujejo nad jezersko 
gladino, ki valovi v jutranji zarji. 

Voda odteka in iz dneva v dan razgalja jezersko dno, dokler se ne umakne v vijugaste rečne 
meandre. Poletno sonce žge jezersko dno, zadnja voda odteka skozi požiralnike v dnu jezera. Pred 

meseci prostrano mogočno jezero se umika v podzemlje, voda popolnoma odteče, nastopi čas 
košnje in spravilo sena z jezerskega dna. 

Jesenske nevihte in črni oblaki nad Snežnikom, grmenje za Slivnico, dež polagoma namoči 
presušeno jezersko dno, voda priteka iz mnogih izvirov in prvo napolni jezerske struge, požiralniki 
so spet polni vode, voda se hitro prelije čez travnato jezersko dno, mine le dan ali dva, voda vidno 
narašča. Jezero je zopet pred našimi očmi, kot pred enim letom in tako se življenje jezera povrne 
vsako jesen že tisočletja iz leta v leto enako, vendar vsako leto nekoliko drugače. Zimski mraz 

zaledeni jezersko površino, nastopi čas miru in tišine, ki jo reže zimska burja. 
Prihaja čas pomladi, prve bukve v Javornikih zelenijo, zelenijo vsako leto in prinašajo novo 

življenje na jezersko obalo. 
Jezero živi in umira in z njim živijo in umirajo tudi ljudje ob njem. 
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Prišel je čas, da jezeru vrnemo tisto kar je nekoč bilo njegovo, da mu damo nazaj tisto, kar 
smo mu skozi stoletja odvzeli. 
 
Notranjski regijski park je obsežno območje regijsko značilnih ekosistemov in neokrnjene narave 
ter območji naravnih vrednot, ki se prepletajo z deli narave, kjer je človekov vpliv večji, vendar pa 
z naravo uravnotežen. Regijski park je tudi območje s poudarjenim kakovostnim in dolgotrajnim 
prepletom človeka z naravo, ki ima veliko ekološko, biotsko ali krajinsko vrednost. 
Notranjski regijski park je ustanovljen z namenom, da se ohranijo, varujejo in raziskujejo naravne 
in kulturne vrednote, izjemne geomorfološke, geološke in hidrološke znamenitosti, zavaruje 
avtohtono rastlinstvo, živalstvo in naravni ekosistemi ter značilnosti neživega sveta, kakor tudi 
paleontološka in arheološka najdišča, etnološke in arhitekturne značilnosti ter kulturna krajina. 
 
Presihajoče Cerkniško jezero, Jezero, ki je skozi stoletja zbujalo pozornost neštetih potopiscev in 
raziskovalcev, kateri so njegovo slavo in enkratnost ponesli v širni svet. Nekateri so ga hoteli v 
preteklih stoletjih osušiti, drugi poplaviti tako, da nebi nikoli več presahnilo. Ideje ljudi so 
neskončne, podrejene stalnemu spreminjanju narave v svoj prid. 
  
Jezero skrito med mogočnim masivom Javornikov, poraslim s bukovim in jelovim gozdom ter 
čarovniške Slivnice je še danes nekoliko odmaknjeno od glavnih prometnih poti. Presihanje jezera 
daje svoj čar celotni pokrajini, ki se spreminja iz dneva v dan. Dan ni enak dnevu. Njegove 
največje poplave in obdobja, ko v celoti presahne in se voda zadržuje samo še po strugah, ki 
meandrira po dnu jezera, dajejo tej pokrajini svojevrsten pečat. Odsev neba, Slivnice in Javornikov 
daje tej pokrajini čarobno moč, moč  pokrajine, ki kraljuje svojemu kraljestvu. 
 
Cerkniško polje katerega del je tudi presihajoče Cerkniško jezero, je največje kraško polje v 
Sloveniji. Ravninski del  polja obsega 35 km2. Del polja ob večjih jesenskih in spomladanskih 
padavinah poplavi voda, ki se na polju zadržuje povprečno 10 mesecev na leto. Najvišje poplavne 
vode poplavijo preko 29 km2 polja.  
 
Cerkniško jezero nima površinskih odtokov, tako da vsa voda iz jezera odteka skozi podzemske 
jame, med katerimi sta, največji Velika in Mala Karlovica s preko 8.500 m raziskanimi 
podzemskimi rovi. Voda skozi ti dve jami odteka proti Rakovem Škocjanu. Drugi del vode iz 
Cerkniškega jezera odteka skozi požiralnike, vertikalne jame, v jezerskem dnu,. Med njimi so 
največji: Rešeto, Vodonos, Svinska jama, Mala in Velika Ponikva, Ajnci, Kotel, Jelenšča, 
Zajcevke, Gebno, Skednenca in Retje. Vse te ponorne jame odvajajo vodo v izvire Bistre na robu 
Ljubljanskega barja.  
 
Presihajoče Cerkniško jezero je edinstven ekosistem, ki ga je skozi čas izoblikovala narava sama, 
tista narava, ki si jo človek še stoletja podreja in izkorišča v svojo materialno korist. Ali smo danes, 
ko vemo, da tudi najmanjši posegi lahko porušijo naravno ravnovesje, še tako prepričani, da 
delamo prav in v vsesplošno korist človeka. Mnogo časa in mnogo projektov, različnih 
raziskovanj, poskusov in gore papirja je bilo potrebno, da smo končno ugotovili, da je najbolj 
modro Jezero samo tako kot je že stoletja. 
 
Z izvedbo projektom LIFE 06NAT/SLO/069 presihajoče Cerkniško jezero želimo ohraniti veliko 
pestrost rastlinskih in živalskih vrst ter njihovih habitatov na projektnem območju. Z naravovarstveno 
ohranitvenimi akcijami, kot so obnova nekdanjih meandrov vseh vodotokov na Cerkniškem jezeru, 
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pozno košnjo mokrotnih travnikov ter obveščanju in ozaveščanju okoliških prebivalcev želimo 
poskrbeti, da bo dediščina narave ostala neokrnjena tudi našim zanamcem  
 
Projekt je pilotni projekt renaturacije nekdanjih vodotokov, ki so jih, zaradi hitrejšega odtekanja vode 
izravnali v prejšnjem stoletju. V sklopu tega projekta smo izdelali izvedbeno dokumentacijo 
renaturacije vseh vodotokov. Namen renaturacije je podaljšati čas odtekanja in zadrževanja vode v 
najbolj suhih poletnih mesecih in s tem dvigniti nivo talne vode  predvsem na barjih in nekaterih 
območjih ob vodotokih. Izvedena renaturacija 1500 m nekdanjih meandrov Goriškega Brežička in 
Tresenca bo pokazala kako in na kakšen način bomo v naslednjih letih pristopili k nadaljnji renaturaciji 
nekdanjih vodotokov Cerkniškega jezera. 
 
S finančnimi sredstvi tega projekta smo odkupili 260 ha zemljišč na območju jezera, ki bodo trajno 
namenjeni ohranjanju narave. 
Naš namen je ohraniti presihajoče Cerkniško jezero kot primer ohranjene narave, dobrega in 
preudarnega ravnanja s kmetijskimi zemljišči, namenjenimi trajnemu varstvu in ohranjanju  redkih in 
pomembnih habitatnih tipov,  ter drugih, manj ogroženih, a pomembnih habitatov  ter živalskih vrst.  
 
Z izobraževanjem o pomenu ohranjanja narave bomo vzpodbudili prijaznejši odnos ljudi do narave, 
njene biotske diverzitete in različnosti.  
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1 UVOD 
 
V letu 2007 se je pričel evropski projekt LIFE 06 NAT/SLO/000069 Presihajoče Cerkniško jezero, 
s katerim želimo ohraniti veliko pestrost rastlinskih in živalskih vrst ter njihovih habitatov na 
območju Cerkniškega jezera in njegove neposredne okolice. Z naravovarstvenimi ohranitvenimi 
akcijami, kot so obnova nekdanjih meandrov  vodotokov na Cerkniškem jezeru, pozna košnja  
mokrotnih travnikov ter obveščanje in ozaveščanje okoliških prebivalcev o varovanju narave, 
želimo poskrbeti, da bo dediščina narave ostala neokrnjena tudi za naše zanamce.  
Podrobnejši načrt upravljanja se nanaša na projektno območje presihajočega Cerkniškega jezera, ki 
je uvrščeno v omrežje posebnih varstvenih območij (Natura 2000), kjer se prekrivata obe direktivi: 
Direktiva o ohranjanju naravnih habitatov ter prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst (Notranjski 
trikotnik, SI 3000232) in Direktiva o ohranjanju prostoživečih ptic (Cerkniško jezero, SI 5000015). 
Območje je od leta 2006 uvrščeno med mednarodno pomembna mokrišča (Ramsar). 
Glavno vodilo pri oblikovanju načrta upravljanja je bil Vodnik vsebin za pripravo podrobnejših 
načrtov upravljanja območij Natura 2000, ki ga je pripravil Zavod RS za varstvo narave.  
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2 OPIS OBMOČJA 
 

2.1. GEOGRAFSKA LEGA, MEJA OBMOČJA IN VELIKOST 
 
2.1.1. Geografska lega  

 
 
SLIKA 1: Geografska lega projektnega območja Presihajoče Cerkniško jezero 
 
Cerkniško polje leži v osrednjem delu Slovenije in predstavlja z vseh strani zaprto depresijo. Na 
severovzhodnem delu ga omejujeta Slivnica (1114 m) ter Bloška planota (750 m), na vzhodu 
pregrada z Loškim poljem, Javorniki z Velikim Javornikom (1269 m) na jugozahodu ter nižji 
prehod proti Unškemu polju na severozahodu. Cerkniško polje je zaradi svojih morfoloških in 
hidroloških značilnosti uvrščeno med klasična kraška polja, ki je dolgo 11 km in široko 4 – 6 km, s 
površino 41,7 km2 (Smrekar, 2000). Dno polja je položno, nagnjeno od jugovzhoda proti 
severozahodu. Presihajoče Cerkniško jezero, ki je največje presihajoče jezero v Evropi, leži v 
osrednjem in južnem delu tega kraškega polja, ki ga ob večjih padavinah poplavi voda. Najnižja 
nadmorska višina Cerkniškega jezera je 546 m, najvišje poplavne vode pa dosežejo nadmorsko 
višino 553 m. Njegova največja poplavna površina je 29 km2, voda pa se zadrži povprečno 8 - 10 
mesecev na leto.  
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2.1.2. Meja projektnega območja 
 

 
 

SLIKA 2: Meja projektnega območja Presihajoče Cerkniško jezero (podloga DTK 25, MOP - GURS 1998) 
 

Na severnem delu meja projektnega območja poteka po kolovoznih poteh južno od Dolenje vasi in 
Dolenjega Jezera, mimo Martinjaka. Na severovzhodu poteka meja zahodno od Grahovega in 
Žerovnice, na vzhodu pa pod lokalno cesto od Lipsenja do Goričice in Gorenjega Jezera. Na 
južnem in zahodnem delu je meja gozdni rob v podnožju Javornikov ter meja Jamskega zaliva na 
skrajnem severozahodnem delu projektnega območja.     
 
 
2.1.3. Velikost projektnega območja 
 
Projektno območje meri 2570 ha in obsega poplavno območje Cerkniškega jezera.  
Koordinate centroida v Gauss-Krügerjevem koordinatnem sistemu: y: 453157, x: 67851  
 
 
 

Legenda 
 
              meja   projektnega  
              območja 
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 2.2 GEOLOGIJA 
 
2.2.1. Oblikovanost površja in matičnih kamenin 
 
Kraško porečje Ljubljanice se poleg Tržaškega krasa uvršča med klasične kraške predele v Evropi. 
Posebnost tega območja so ponikalnice ter kraška polja s številnimi kraškimi jamami. Med 
posebnosti sodi Cerkniško polje s presihajočim jezerom, ki deluje kot naravni zadrževalni prostor v 
letnih obdobjih, ko so dotoki voda večji kot je prevodnost kraškega podzemlja proti Planinskem 
polju in Ljubljanskem barju. Pojav presihanja in odtekanja vode v podzemlje je predvsem 
posledica stika dobro in srednje prepustnih karbonatnih kamnin.  
 
Cerkniško polje je klasično kraško polje, ki meri 41,7 km2 in leži na nadmorski višini okoli 550 m. 
Polje poteka v smeri od jugovzhoda proti severozahodu in sodi v porečje kraške Ljubljanice, ki se 
pretaka skozi podzemlje notranjskega krasa. Prehodi med dnom polja in obodom so na nekaterih 
predelih izraziti in zelo strmi, npr. Jamski zaliv in vznožje Javornikov. Ponekod so prehodi v sicer 
strma pobočja neizraziti in manj strmi, kot je v vznožju Slivnice. 
 
Dno Cerkniškega polja prekrivajo holocenski aluvialni nanosi rek in potokov, za katere so značilne 
gline, grušči in deloma prodi, katerih je največ na vršaju Cerkniščice. Debelina nanosa znaša v 
povprečju od 3 do 4 m, mestoma pa so ti sloji debeli tudi do 15 m. Pod slojem naplavin se nahaja 
apnenčasta podlaga. 
 
Jugozahodno stran polja omejujejo Javorniki, ki jih gradijo temnosivi apnenci in zrnati dolomiti. Ti 
proti vzhodu (ob robu polja) prehajajo v dolomit v menjavi z apnenci. Jugovzhodno in 
severovzhodno obrobje Cerkniškega jezera gradijo gosti in oolitni apnenci ter menjavanje plasti 
apnenca in dolomita. Ob prelomni coni na grebenu, ki razmejuje Loško dolino in Cerkniško polje, 
so vidni triasni dolomiti. Idrijski prelom poteka po dnu Cerkniškega polja.  
 
Ob idrijskem prelomu pa so nastala tudi druga kraška polja med Idrijo in Babnim poljem. 
Predjamski nariv je najstarejša prelomna dislokacija na območju Cerkniškega polja, vendar tu 
narivni pokrov ni več tako izrazit (Kranjc, 2003). 
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2.2.3.Geološka karta  
 

 
 
Slika 3: Geološka karta projektnega območja  (vir Geološki zavod) 
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2.2.4. Časovna geološka preglednica 
 

VEK PERIODA  EPOHA STAROST 
(v miljonih let) 

TRAJANJE 
(v miljonih let) 

      
    od 0  

Holocen  0,01 Kvartar (Q)  
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2.2.5. Geološka karta širšega območja Notranjske 
 

 
 
Slika 4: Geološka karta širšega območja Notranjske (vir Geološki zavod) 
 
2.2.5. Geološke dobe  
 
Trias 
 
V območju Cerkniškega jezera je zgornjetriasni dolomit najstarejša razgaljena kronostratigrafska 
enota. Na površju vidimo ta dolomit med Planinskim in Cerkniškim poljem ter ob jugozahodnem 
vznožju Slivnice (1114 m). Vnovič se pojavi v ozkem pasu pri Gorenjem Jezeru, od koder seže na 
Loško polje. Severovzhodni del skalne podlage polja je v dolomitu, razen pod Grahovim, 
Žerovnico in Lipsenjem, kjer je dno v liasnem apnencu. Kamnine spodnjega dela zgornjega triasa v 
obliki skrilavca, ploščnatega apnenca in boksitnih vložkov v talnini obravnavanega dolomita, so 
razgaljene šele severno od Cerknice v povirju Cerkniščice. 
Dobro skladovit in pasnat zgornjetriasni dolomit je ob prelomih in lezikah pogostno spremenjen v 
milonit. Kjer je narinjen na spodnjekredne in malmaske kamnine, je milonitna cona debela tudi nad 
10 m. V kamnolomih pri Podskrajniku najdeni fosilni ostanki do 3 mm veliki preseki sferokodij – 
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na Slivnici in pri Gornjem Jezeru pa vidimo zgornji del te skladovnice, saj jo konkordantno 
prekrivata liasni dolomit in nato apnenec. Najdišče sferokodijev v srednjem delu dolomitne 
formacije omenja severovzhodno od Cerknice tudi že S. Buser (1966, 385). 
V tem dolomitu so številne vrtače ob stiku z lisnimi kamninami severozahodno od ceste Cerknica-
Rakek-Ivanje selo in v zaledju izvirov Žerovniščice. Hidrologi so tudi dokazali, da voda iz ponikev 
(Rešeto, Retje, Vodonos), odteka skozi dolomit proti severu v liasni apnenec Logaške planote in 
dalje v izvire Bistre in Ljubije. Dolomit ob Cerkniškem polju torej ni povsem vododržen. 
 
Jura 
 
Ob Cerkniškem jezeru so jurske kamenine razgaljene predvsem na vzhodnem obrobju tja do 
Križne gore in Loškega polja. Litiotide govorijo za liasno stopnjo skladovitnih apnencev in 
dolomitov, drugi fosili pa za zgornji lias in dogger. Hidrozoji Cladocoropsis mirabilis (F e l i x) in 
Shuyraia arabidensis (D e h o r n e), korala Doplaraea sp., alga Lithocodium ter luknjičarke- 
foraminifere vrste Pseudocyclamina jaccardi (S c h r o d t) ter taumatoporele, tekstularije in 
troholine pa nakazujejo spodnje malmsko starost tukajšnjega zrnatega krušljivega apnenca. Nad 
krušljivim apnencem je neskladoviti zrnati dolomit srednjega malma. Zgornji malm in kreda pa sta 
ob vzhodnem robu jezera že erodirana. Kamnine te starosti gradijo dno in pobočje SW polovice 
skalnega dna polja. Gornjemalmsko starost apnenca na jugozahodni (SW) polovici in obodu polja 
dokazujejo alge Clipeine (C. jurassica in C. inopinata). Med apnencem so pogostne plasti in 
gnezda dolomita, najdemo pa tudi gomolje roženca. Skladovitnost zgornjemalmskega apnenca je 
dobro izražena v spodnjem delu skladovnice, v zgornjem delu skladovnice pa so skladi debelejši, 
kamnina je tudi brečasta. 
Pestra litološka sestava jurskih kamnin Cerkniškega polja se odraža v različni zakraselosti. 
Spodneliasni dolomit je po zakraselosti podoben zgornjetriasnemu; številne vrtače, gola škrapljasta 
površja s podzemeljskim pretakanjem vode pa so šele v krovnem liasnem in doggerskem apnencu, 
ki sta brez dolomita. Tak kras je posebno izrazit severno od Cerknice, kjer se pojavljajo obsežne 
koliševke. Na Kamni gorici (630 m) so v liasnem apnencu ohranjene sige in fluvialni sedimenti, ki 
so se nekdaj odložili v podzemeljskih prostorih. Ta kras se posredno razvija še recentno, zaradi 
podzemeljskih tokov vode, ki iz požiralnikov sredi jezera tečejo proti severu v izvire Ljubljanice 
nekje v globini 50 – 200 m. Posebno hidrogeološko vlogo pripisujemo malmskim kamninam 
jugozahodni (SW) polovice polja, kjer se menjava apnenec z dolomitiziranim apnencem. Ta 
sestava vpliva na drobno oblikovitost obstoječih estavel in ponikev in na nastajanje novih 
požiralnih mest. Ponikve slutimo tam, kjer so paketi apnenca debelejši, kjer razpoke in prelomi 
večajo pretrtost in kjer je pokrov pleistocenskih naplavin tanjši kot drugod. Tudi na obodu polja 
vidimo, da je na malmskem dolomitu površje bolj uravnano in manj zakraselo kot na malmskem 
apnencu. 
 
Kreda 

 
Malmske kamnine konkordantno preidejo navzgor v spodnjekredne kamnine, ki so v njih pianele, 
miliolide in številne favreine, tekstularije, oftalmidide in vermikulinide. Ti skladoviti in debelo 
skladoviti apnenci so razgaljeni ob vznožju Javornikov in v zahodnih obronkih jezera južno od 
Zelš prav tja do Rakovega Škocjana, v njih pa je tudi jugozahodni del skalnega dna polja, kjer je 
tako imenovani Jamski zaliv. Plasti spodnje krede so tudi pri Gorenjem Jezeru, kjer so nanje 
narinjene palsti zgornjetriasnega dolomita tako kot so vidne pri Zelšah. 
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V skladih spodnjekrednega apnenca je dosti zrnatega dolomita, vendar manj kot v malmskem 
apnencu. Dolomit nastopa v nepravilnih vključkih poleg apnene breče sedimentacijskega izvora. V 
zbruskih vidimo številne kristale dolomita okrog posameznih gnezd mikritskega apnenca, nekateri 
kristali pa so tudi v kristalnih gnezdih. Kristali imajo ostre robove in gladke mejne ploskve. Očitno 
gre za sekundarni nastanek dolomitnih kristalov iz apnenca. Dolomitizacija pa je zajela manj 
spodnjekrednega, a več malmskega apnenca. 
V plasteh spodnje krede so največji speleološki objekti Cerkniškega jezera; Velika in Mala 
Karlovica ter Svinjska jama. Tu je površje najbolj zakraselo, pa tudi skalno dno jezera je v 
spodnjekrednem apnencu nižje.  
Vse kaže, da je litološka sestava zrazlično debeli skladi, drobnozrnata struktura z malo fosilnimi 
ostanki, ugodna za površinsko in podzemeljsko zakrasovanje, ki ga dolomitizirane cone niso mogle 
preprečiti. Današnje pretakanje vode skozi te apnence se odvija dokaj neovirano v obliki ponorov 
in v obliki prenikajoče vode.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LIFE 06 NAT/SLO/000069 Presihajoče Cerkniško jezero, Načrt upravljanja 

 

 23 

 
 

2.3. TEKTONIKA  
 
Ozemlje Cerkniškega polja je v tektonski enoti Visokega krasa, kjer poznamo gube in narive ter 
prelome. 
 
2.3.1. Smeri plasti in gub 
 
V območju monoklinale Logaške planote severno od Cerknice vpadajo plasti proti  zahodu in 
jugozahodu (W in SW) in se šele na Slivnici obrnejo v dinarsko severzahodno - jugovzhodno  
(NW-SE) smer. Proti Grahovem sestavljajo grahovsko sinklinalo, ki ima v jedru malm Križne 
gore, na robovih pri Bloški Polici oziroma Danah pa doseže površje zgornjetriasni dolomiti . Ko 
monoklinala Logaške planote zadene na zgornjetriasni dolomit Rakeka in Planine, pa se njene 
plasti obrnejo proti jugu in jugozahodu, tako da o dinarski usmerjenosti ne moremo več govoriti. 
V jugozahodnem delu Cerkniškega jezera je dinarska usmerjenost plasti še manj jasna. Pri 
Gorenjem Jezeru so sicer malmske plasti še v antiklinali severozahodno – jugovzhodno (NW-SE) 
smeri, vendar to gubo proti severozahodu (NW) nadomestijo proti jugozahodu (SW), zahodu (W) 
in severozahodu (NW) vpadajoče plasti malma in spodnje krede. Kreda Javornikov ima šele ob 
eocenskem flišu Pivške kotline severozahodno – jugovzhodno (NW-SE) usmerjene plasti. 
Posebno lego imata zgornjetriasni in spodnjeliasni dolomit med Planino, Rakekom in Cerknico, 
kjer sta vkleščena med kredo Javornikov ter kredo in juro Logaške planote. Okoli Rakeka se 
pokažejo severovzhodno-jugozahodno (NE-SW) usmerjalne lezike, bliže prelomnim kontaktom pa 
se obrnejo v smer predjamskega in idrijskega preloma. 
 
2.3.2. Predjamski nariv 
 
Predjamski nariv je najstarejša prelomna dislokacija na območju Cerkniškega polja. Glede na 
njegov potek in tektonske enote, ki se ob njem stikajo, lahko trdimo, da je sestavni del prerivnih 
struktur, ki so v večjem obsegu ohranjene na ozemlju Trnovskega gozda in Hrušice ter Idrijskega 
območja. Predjamski nariv,  je na Cerkniškem jezeru pokrit s kvartarnimi naplavinami. 
 
Nariv deli Cerkniško polje na severnovzhodni (NE) del, zgrajen pretežno iz zgornjetriasnega 
dolomita in jugozahodni  (SW) del, ki ga sestavljajo malmske in spodnjekredne plasti. Na polju je 
ohranjen narivni značaj predjamskega preloma, kakaor ga je označil F. Kossmat (1905) ter 
poimenoval J. Rus (1925). Naklon nariva je različen. Med Planino in Zelšami vpada narivna 
ploskev za 45° proti severovzhodu  (NE).  
Na jugozahodni (SW) strani jezera v pritočnem območju jugovzhodno (SW) od Gorenjega Jezera 
je narivna ploskev prav tako nagnjena proti severovzhodu  (NE) za 30 do 40°. Ob njej so strme 
lezike spremenjene v tektonska zrcala, dolomit pa je na tem mestu močno zdrobljen. V večji 
oddaljenosti od narivne ploskve so skladi dolomita bolj položni, pokrivata pa ga spodnjeliasni 
dolomit in apnenec, ki sta nagnjena proti severovzhodu (NE) za 10 do 20°.  
V kamnolomu pred vasjo Klance so položene plasti dolomita zasukane proti vzhodu (E) in 
presekane s prelomi severozahodno – jugovzhodne (NW-SE) in severovzhodno – jugozahodne 
(NE-SW) smeri. Med Klancami in Danami je drsna ploskev kamenine navpična ali zelo strma, tako 
kot so strme dolomitne plasti ob njej.  
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Ko doseže predjamski nariv Cerkniško jezero ima za 45° proti severovzhodu (NE) nagnjeno 
vpadnico. Ta naklon se obdrži še do sredine polja, kamor se že stekajo prelomi iz Klinjega vrha 
(617 m) in Cerknice, da bi sklenili lečasto telo zgornjetriasnega dolomita Unca in Rakeka. Na tem 
območju so v dnu Cerkniškega jezera glavni požiralniki. V nadaljevanju preloma proti jugozahodu 
(SW)  pa lahko domnevamo zelo strm ali celo navpičen stik zgornjetriasnega dolomita in malmskih 
plasti tja do pojavljanja lečastega paketa Tržišča pri Dolenji vasi. 
 
 
2.3.3. Idrijski prelom 

Za ta prelom je bila doslej že večkrat dokazana vodoravna premaknitev nagubanih in narivnih 
struktur v smeri severozahod – jugovzhod (NW-SE) (I. Mlakar 1967). Geološka karta okolice 
Planinskega polja kaže, da sta monoklinala Logaške planote in sinklinala Hrušice premaknjeni do 6 
km narazen. V kameninskih strukturah Cerkniškega jezera, taka premaknitev ni več tako jasno 
vidna. 

Med Planinskim poljem in Cerkniškim jezerom je Idrijski zmik med zgornjim mezocoikom 
Logaške planote in zgornjetriasnim ter spodneliasnim dolomitom Rakeka. Smeri skladov se 
prilagajajo smeri tektonske cone, vzporedni prelomi pa vključujejo v prelomno cono leče jure in 
triasa. V takšni leči je predel Goric (681 m) nad Rakekom ter več paketov dolomita pri Ivanjem 
selu med Planinskim poljem in pri Uncu, kjer najdemo celo narivne kontakte. Te leče se izklinjajo 
pri Cerknici, kjer Idrijski zmik delno preide v Predjamski nariv. 

Geološko kartiranje je pokazalo, da poteka drugi prelom v jugozahodnem (SW) krilu grahovske 
sinklinale. Ob njem sta krilo in teme gube premaknjeni za 1 km. 
Na tem območju so pretrgane skladovnice spodnjemalskega apnenca in dolomita. V malmskih 
kamninah, triasnem dolomitu in liasnem apnencu med Cerknico in Žirovnico se premik jasno kaže. 
Vzhodno od Loža pa je prelom težje opaziti. Loški prelom ima značilnosti Idrijskega zmika in je 
zelo verjetno njegov sestavni del. 
 
Ob Idrijskem prelomu na območju Cerkniškega jezera so nagubani in narinjeni skladi kamenin 
vodoravno premaknjene v smeri severozahod – jugovzhod (NW-SE), in tudi v smeri, ki je 
pravokotna nanjo. Takšno zgradbo ob  Idrijskem zamika poznamo tudi na ozemlju Idrije, Če pri 
Idriji znaša vodoravna premaknitev okoli 6 km, potem je ob Cerkniškem jezeru možno slediti le 1 
km dolgo vodoravno premaknitev. Vodoravne premaknitve so mlajše kot prerivne. Največjo 
intenzivniteto so premiki dosegli v mlajšem terciarju in tudi v kvartarju. 
Potek prelomov je za hidrološke razmere Cerkniškega jezera pomemben, saj kaže, da je med 
Dolenjim Jezerom in Cerknico paket triasnega dolomita najožji. Geološke vrtine narejene na 
najožjem pasu dolomita so pokazale podzemske odtočne jame zalite z vodo tudi še v globini do 
100 m, v ta pas kamenin pa izginja tudi del vode Cerkniščice (M. Breznik 1961). 
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2.4. HIDROLOGIJA 
 
2.4.1. Hidrogeološki položaj Cerkniškega polja z zaledjem 
 
Cerkniško polje meri okoli 41,7 km2, od česar je ravnega dna, ki ga občasno zalije najvišja voda 
Cerkniškega jezera, do 29 km2. Sama aluvialna ravnica ima blage naklone od 0,5 – 1,0 ‰. Višji 
deli dna kot je cerkniški vršaj, imajo nekoliko večje naklone, okoli 3,0 ‰. (Kranjc, 1986). Najnižja 
nadmorska višina Cerkniškega jezera je 546 m, najvišje poplavne vode pa dosežejo nadmorsko 
višino 553 m.  
 
Cerkniško jezero je del porečja kraške Ljubljanice, ki se pretaka skozi neznano podzemlje 
Notranjskega krasa. Porečje kraške Ljubljanice imenujemo tudi Reka sedmerih imen. Izvirni del 
Kraške Ljubljanice je pod Kozjim vrhom pri Prezidu, kjer struga Trebuhovice vijuga po polju in 
ponikne v mnoge kraške požiralnike Babnega polja. Del ponikle vode ponovno priteče na dan v 
izvirih  Malega Obrha v Loški dolini in pri mnogih drugih izvirih vzhodno od gradu Snežnik.  
Del vode, ki ponikne na Babnem polju in del vode, ki ponikne v Loškem Potoku se zopet prikaže 
na dan v prelepem kraškem izviru Velikega Obrha je pri vasi Vrhnika v Loški dolini. 
Veliki in Mali Obrh se združita sredi polja Loške doline in po dobrem kilometru mogočna voda 
zopet ponikne v Veliki Golobini, požiralniku pod vasjo Dane. 
 
Voda iz Loške doline priteka v Cerkniško jezero skozi podzemski jamski sistem požiralne jame 
Velike Golobine, ki po skoraj dveh kilometrih podzemskega toka izvira v mnogih izvirih na 
vzhodnem robu Cerkniškega jezera. Izvire imenujejo Obrh in Cemun, čeprav ima vsak izmed 
izvirov svoje ime. Zanimiva imena izvirov nam opisno povedo kako so nekdanji prebivalci videli 
ta konec Cerkniškega jezera. Mnoga imena izvirov, ki lagoma polzijo iz človeške zavesti navajam 
zato, da jih ohranimo v svoji zavesti, saj izvir z imenom čisto drugače žubori kot tisti katerega ime 
je pozabljeno. Imena izvirov od vasi Gorenje jezero proti izvirnemu zatrepu si sledijo po 
naslednjem vrstnem redu: Mostec, Kotrjaš, Urhov studenec, Rupa, Obrh čolniči, Obrh žaga, 
Okence, Cemun, Podpečmi, Krapni studenec, Strmci, Morelka, Lazi, Kamni viri, Vidrna in Laški 
studenec pod vasjo Laze. 
 
Glavni vodotok Cerkniškega jezera je Stržen, ki ga ob izviru imenujejo Obrh. Mogočna reka, ki 
nastane takoj ko se prikaže iz podzemlja, je glavni in največji dotok jezera. Njeni naravni ohranjeni 
meandri v zgornjem toku so res nekaj mogočnega . Ti veliki meandri se kot kača vijejo po ravnem 
dnu Cerkniškega jezera. 
 
Na severnem delu Cerkniškega polja voda priteče na dan v več izvirih, največja med njimi sta 
Šteberški Obrh in Žerovniščica. V oba izvira priteka voda, ki ponikne na Bloški planoti in skozi 
podzemlje Križne jame in Veselove jame priteče na dan v prej omenjenih izvirih. 
 
Edini  daljši površinski dotok Cerkniškega jezera je Cerkniščica. Potok Cerkniščica je več kot 30 
km dolg vodotok, v katerega se zbirajo vode z roba Otavske, Vidovske in Bloške planote. 
 
Manjši dotoki v Cerkniško jezero na severni strani pod masivom Slivnice so še Grahovščica, 
Marinjščica, izvir Sv. Vida in izvir Marije Magdalene. Na južni strani jezera, pod Javorniki, so 
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med večjimi izviri Laški studenec, Tresenec, Retje, Otoški Obrh in Mrzlek, Vranja jama v 
Zadnjem kraju  ter Skadulca in izvir v Ušivi loki pred Jamskim zalivom z največjimi požiralniki 
Veliko in Malo Karlovico. 
 
Cerkniško jezero nima površinskih odtokov, tako da vsa voda iz jezera odteka skozi podzemske 
jame, med katerimi sta največji Velika in Mala Karlovica s preko 8.500 m raziskanimi 
podzemskimi rovi. Voda v Jamskem zalivu skozi ti dve jami odteka proti Rakovem Škocjanu, 2 
km dolgi kraški dolini. Iz Rakovega Škocjana voda odteka skozi podzemske rove Tkalce jame 
proti Planinski jami, kjer se v podzemlju združi s podzemno Pivko, ki ponikne v Postojnski jami. 
Mogočna reka Unica, ki izvira v Planinski jami pridobi še izvirno vodo iz kraških izvirov pri 
Malnih in Škratovke pri gradu Haasberg na vzhodnem robu Planinskega polja. Po več kilometrih 
svojega vijugastega toka ponikne v mnogih ponikalnih jamah ob robu Planinskega polja. Voda se 
zopet pojavi na površju v izvirih Močilnika in Retovja pri Vrhniki, kjer dobi ime Ljubljanica.  
Drugi del vode iz Cerkniškega jezera odteka skozi podzemske požiralnike, vertikalne jame v 
jezerskem dnu, globoke do 12 m. Med njimi so največji: Rešeto, Vodonos, Svinjska jama, Mala in 
Velika Ponikva, Ajnci, Kotel, Jelenšca, Zajcovke, Gebno, Skednenca in Retje. Vse te ponorne jame 
odvajajo vodo v drugo smer, v izvire Bistre na robu Ljubljanskega barja. Cerkniško jezero je torej 
geološko razvodje, ki del vode skozi podzemlje odvaja proti Rakovem Škocjanu, drugi del pa proti 
izvirom Bistre na robu Ljubljanskega barja.  
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    SLIKA 5: Hidrogeološki položaj Cerkniškega polja z zaledjem (vir: Kranjc, 2003) 
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2.4.2. Hidrološka razdelitev območja Cerkniškega jezera 
 
Območje Cerkniškega jezera delimo na izvirni pas, estavelni pas in ponorni pas. 
 
2.4.3. Izvirni pas: 
 
Kraški izviri Jezerskega Obrha so na nadmorski višini 448 do 450 m in predstavljajo več skupin 
izvirov v skrajnem jugovzhodnem delu Cerkniškega polja. Vanje priteka voda iz Loške doline skozi 
podzemski jamski sistem požiralne jame Velike Golobine, ki po skoraj dveh kilometrih 
podzemskega toka ponovno izvira v mnogih izvirih na vzhodnem robu Cerkniškega jezera. Izvire 
imenujejo Obrh in Cemun, čeprav ima vsak izmed njih svoje ime. Izviri si od vasi Gorenje Jezero 
proti izvirnemu zatrepu sledijo po naslednjem vrstnem redu: Mostec, Kotrjaš, Urhov studenec, 
Rupa, Obrh čolniči, Obrh žaga, Okence, Cemun, Podpečmi, Krapni studenec, Strmci, Morelka, 
Lazi, Kamni viri in Vidrna. Jezerski Obrh (Stržen) teče po ravninskem območju med Gorenjim 
Jezerom in Lazami ter dela večje meandre. V osrednjem delu Cerkniškega jezera se mu kot desni 
pritok pridruži Lipsenjščica, nato teče naprej skozi območje požiralnih jam Velike in Male 
Ponikve, Sitarice in se usmeri proti severozahodu, kjer ponikne v Rešetu in Svinjski jami na 
skrajnem severozahodnem delu Cerkniškega polja. 
 
Laški studenec izvira vzhodno od vasi Laze in teče proti severu. Kmalu se pridruži Jezerskemu 
Obrhu in sicer pri mostu, južno od vasi Gorenje Jezero. Voda v tem izviru ne presahne, pretok ob 
veliki suši pa je minimalen. 
 
Izvir Sv. Ane je manjši izvir med Tresencem in vasjo Laze. Nahaja se pod pobočjem, poraslim z 
gozdom in travniki Cerkniškega jezera. Voda izvira med kamnitim gruščem, preko katerega je 
speljana kolovozna pot, ki pa se že več let ne uporablja. Na začetku teče po naravnih meandrih, ki 
pa so bili v spodnjem delu toka izravnani. Vodotok je dolg 150 m in se v spodnjem delu razliva po 
močvirnih travnikih Cerkniškega jezera. V sušnem obdobju izvir popolnoma presahne. 
 
Tresenec izvira na južnem delu jezera. Voda priteka iz kraškega zaledja Javornikov, južno od 
Cerkniškega polja. Njegova regulirana struga teče proti severu, mimo vasi Otok do območja 
Levišč, kjer vodotok ponikne v skupini ponorov in estavel. Nekdanji meandri struge Tresenca so 
bili v preteklem stoletju izravnani po vsej dolžini. Dolžina sedanje struge je 1146 m.  
 
Žabjak je izvir 200 m zahodno od Tresenca, je manjši in ob suši presahne. Ker se izvira nahajata na 
zahodnem in vzhodnem robu značilne jezikaste zatrepne doline, lahko domnevamo, da je bil nekoč 
tu podzemeljski pritok z juga veliko močnejši. 
 
Izvir Retje se nahaja južno od vasi Otok. Izvira ob vznožju Javornikov in otoških travnikov. Izvir 
občasno presahne. Voda iz Retja teče proti severovzhodu in se po 500 m priključi potoku Tresenec. 
Retje sestavlja več izvirov, med katerimi leži manjši izvir v kompaktni skali, večji pa v večji 
kotanji v jezerskem dnu. 
 
Izvir Otoškega Obrha se nahaja južno od vasi Otok, ob robu vznožja Javornikov in otoških 
travnikov. Izvir občasno tudi presahne. Med izviri pod vznožjem Javornikov je največji in je 
sestavljen iz več izvirov pod manjšo previsno skalo. Sredi močvirnih travnikov se Otoški Obrh 



LIFE 06 NAT/SLO/000069 Presihajoče Cerkniško jezero, Načrt upravljanja 

 

 29 

združi z Mrzlekom, ki izvira zahodno od njega. Del vode ponikne v Češlenci. Ob višji vodi pa se 
prelije proti Zadnjemu kraju ali pod mostom pri Otoških vratih proti Veliki in Mali Ponikvi. 
 
Izvir Mrzlek je srednje velik izvir pod pobočjem Javornikov, južno od vasi Otok. Ni tako močan 
kot Obrh in ob suši skoraj presahne. Po 100 m se potok združi s strugo Otoškega Obrha. 
 
Vranja jama se nahaja na robu Zadnjega kraja pod 20 m visoko previsno steno. Jama je prelivna 
odprtina rovov oziroma kanalov, ki vodijo izpod Javornikov pod Cerkniško jezero in s 
površinskimi vodami ni povezana. Dolga je 20 m in globoka 5 m, deluje pa kot občasni izvir – 
bruhalnik. Kmalu za vhodom je vodni sifon, ki preprečuje nadaljnje raziskave jame. Voda v tem 
sifonu verjetno ostane v času suše ujeta, saj si le tako lahko razlagamo, da je nivo vode v sušnem 
času le nekaj metrov nižji od nivoja jezerskih tal v Zadnjem kraju. Pred jamo je nekoliko višji 
kamnit vršaj, ki se dobrih 50 metrov od Vranje jame izravna z ostalimi talnimi sedimenti. 
Ozek vhod v jamo, velikosti 250 cm x 150 cm, se odpira pod severnim delom prepadne stene in se 
nadaljuje v večjo, nezasigano dvorano s sifonskim jezercem na koncu. Jezerce ima na dnu 
nedostopen, ozek sifon. Dno jame prekrivata grušč in večji kamni. Vranjo jamo prvi omenja že  J. 
V. Valvasor leta 1689 v Slavi Vojvodine Kranjske. V četrti knjigi, kjer je celo poglavje namenjeno 
Cerkniškemu jezeru, opisuje izgled jame in njeno bruhalniško delovanje, ne omenja pa množice 
žab, ki v tej jami prezimujejo in po katerih je danes Vranja jama pri domačinih tako poznana. V 
Vranji jami ob Cerkniškem jezeru vsako leto prezimi nekaj deset tisoč rjavih žab sekulj (Rana 
temporaria Linnaeus, 1758), kar predstavlja edinstven pojav v svetovnem merilu. Kraške jame 
namreč niso poznane kot množična prezimovališča brezrepih dvoživk, v Sloveniji pa je poznanih le 
še nekaj primerov prezimovanja posameznih osebkov sekulj v nekaterih drugih jamah. Sekulje v 
Vranji jami prezimujejo v vodnem delu jame, v sifonskem jezercu. Tako množičnega prezimovanja 
v podzemski jami, kot je to v Vranji jami, v literaturi ne poznamo. Po izsledkih raziskave je v zimi 
1996/97 v Vranji jami prezimilo kar 25.000 osebkov.  
 
Suhadolica je tipičen bruhalnik, ki bruha do 6 m3 vode na sekundo. Jama se nahaja pod strmim 
pobočjem Javornikov. Vodozbirno območje Suhadolice je osrednji del Javornikov nad Vršiči in 
vse do Javorniške steklarne. To je 150 m dolg rov, ki se konča s 13 m globokim sifonom na 
nadmorski višini 551 m, medtem ko je vhod v jamo na koti 552 m. Voda v sifonu ima stalen pretok 
in je verjetno v povezavi z globljimi, stalno zalitimi rovi, ki odvajajo vodo izpod Javornikov pod 
dnom Cerkniškega jezera proti izvirom Bistre na Ljubljanskem barju. Ostanki sige v jami kažejo 
na to, da je bila jama neko obdobje suha, ali pa je morala imeti zelo majhen pretok, da se je siga 
lahko odlagala. 
 
Izvir v Ušivi Loki je manjši izvir pod vznožjem Javornikov na poplavnem delu Cerkniškega jezera, 
na območju imenovanem Ušiva loka. Izvir je stalen in tudi v največji suši ne presahne, prav tako 
pa tudi ob večjih padavinah ne daje večjih količin vode. Vodozbirno območje tega izvira so 
pobočja Javornikov nad Ušivo Loko in Klinjim vrhom. 
V okolici je še nekaj manjših izvirov, ki ob večji suši popolnoma presahnejo. 
 
Goriški Brežiček izvira južno od naselja Goričice, med opuščenim mlinom in lokalno cesto proti 
Gorenjemu Jezeru, na nadmorski višini 552 m. Regulirana struga se usmeri proti severozahodu, 
naravna struga pa je na terenu še vidna na desnem bregu in je močno obraščena z visoko lesno 
vegetacijo. Vodotok se po približno 1200 m izlije v Lipsenjščico. 
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Izvir Zlatovec, ki izvira iz grušča (severno od Goričic), ima nizke pretoke, toda nikoli ne presahne. 
Pomemben je za speleobiologijo. 
 
Lipsenjščica (Šteberščica) izvira na vzhodu Cerkniškega polja pri naselju Podšteberk, pod strmim 
pobočjem Križne gore. Izdatnost izvira se precej spreminja, voda pa priteka iz 1.7 km oddaljene 
Križne jame. Teče mimo naselja Lipsenj. Potok nosi ime Šteberščica samo od izvira do Krkotove 
žage, dober kilometer niže, kjer ob nizkih vodah ponika v ponor ob strugi. V dolžini dobrih 50 m, 
preden dokončno priteče na odprto polje, se je potok počasi erozijsko zarezoval in ustvaril slikovit, 
5 m visoki Krkotov slap, kar je za to območje redkost. Od tu naprej se Šteberščica imenuje 
Lipsenjščica. 
 
Žerovniščica izvira v zatrepni dolini, severno od zatrepa Šteberščice in severovzhodno od vasi 
Žerovnica. Voda priteče izpod navpične skalne stene iz sifonskega jezerca pri Veselovi žagi. Po 5 
m dolgem sifonu za Veselovo žago se odpre obsežen vodni rov, dolg 390 m, ki se znova konča s 
sifonom. V okolici glavnega izvira Žerovniščice je še več manjših izvirov, ki vodo odvajajo v 
strugo Žerovniščice. 
 
Grahovščica izvira severovzhodno od naselja Grahovo pod pobočjem Slivnice. Svoj tok nadaljuje 
skozi naselje ter se po 1 km izlije v Žerovniščico.  
 
Trstenik je manjši studenec, ki izvira pod glavno cesto med naseljema Martinjak in Grahovo. 
 
Izvir Martinjščice se nahaja severno nad naseljem Martinjak, ob vznožju Slivnice. Potok teče skozi 
naselje v smeri proti Cerkniškemu jezeru. Združen z Grahovščico in Žerovniščico se zlije v Retje. 
 
Izvir Sv. Vida izvira v naselju Martinjak pri cerkvici sv. Vida in se po nekaj 100 metrih združi z 
Martinjščico ter nadaljuje pot proti izlivu v Retje. 
 
Izvir Sv. Marije Magdalene se nahaja pod cesto med Cerknico in Marofom. Vodozbirno območje 
izvira je Slivnica. Ob večji suši izvir popolnoma presahne. Nad izvirom je nekoč stala cerkvica, 
posvečena Sv. Mariji Magdaleni, ki je danes porušena. Vodotok je bil pred drugo svetovno vojno 
popolnoma reguliran in danes teče proti Cerkniškem jezeru po ravnem kanalu, ki se večkrat lomi. 
Voda se v spodnjem delu razliva po močvirnih travnikih in nima svoje struge. 
 
 
2.4.4. Nekraški pritok Cerkniškega jezera 
 
Cerkniščica je edini površinski in v zgornjem delu normalen (nekraški) dotok na Cerkniško polje. 
Jugozahodno od Cerknice se zarezuje v lasten vršaj, vodo začne kmalu izgubljati, ko se približa 
kraškemu robu južno od Tržišča. Od struge se odcepi več manjših odtokov. Vse do Rakovskega 
mostka, zdaj umetno razširjenega požiralnika, izgublja Cerkniščica vodo vsaj v 10 požiralnikih, 
največji je Okence. Vsa voda teče v sistem Velike Karlovice. 
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2.4.5. Največji in najmanjši pritok vode na Cerkniško jezero  
 
Tabela 26: Izviri in pritoki Cerkniškega jezera z največjimi in najmanjšimi dotoki v litrih na sekundo 
 

IZVIRI IN PRITOKI 
CERKNIŠKEGA JEZERA 

Največji dotoki vode na 
Cerkniško jezero l/s  

1940 -2000 

Najmanjši dotoki vode na Cerkniško 
jezero (suša 20.8.2003) 

l/s 
   

CERKNIŠČICA 32.00 15 litrov na sek 
MARIJA MAGDALENA 0.65 presahnil 

KOTLIČEK 0.07 presahnil 
VIDOV STUDENEC 0.20 majhen pretok 

MARTINJSKI OBRH 3.00 1,5 litra / sek 
TRSTENIK 0.50 presahnil 

GRAHOVŠČICA 2.50 1,5 litra / sek 
ŽEROVNIŠČICA 7.50 majhen pretok 

LISJAK 0.25 presahnil 
ŠTEBERŠČICA 26.00 majhen pretok 

KRAJČKI 0.30 presahnil 
GORIŠKI BREŽIČEK 2.50 presahnil 

ZLATOVEC 0.20 voda teče 
ŽABJEK 0.10 presahnil 

IZVIRI DUJC 0.20 presahnil 
   

MOSTEC 0.25 presahnil 
KOTRJAŠ 0.13 presahnil 

URHOV STUDENEC 0.12 presahnil 
RUPA 0.30 presahnil 

OBRH ČOLNIČI 25.00 presahnil 
OBRH ŽAGA 2.00 presahnil 

OKENCE 9.00 presahnil 
CEMUN 24.00 presahnil 

PODPEČMI 27.00 presahnil 
KRAPINI – KRAPNI 3.00 presahnil 

STRMCI 2.00 presahnil 
MORELKI 2.00 presahnil 

LAZI 1.00 presahnil 
KAMEN VIRI 2.50 presahnil 

VDRNA 2x 4.00 presahnil 
LAŠKI STUDENEC 7.50 stoječa luža 

   
STUDENEC SV. ANE 0.10 presahnil 

TRESENEC 1.50 0.5 litra / sek. 
 ŽABJAK 0.15 presahnil 

RETJE 0.20 stoječa luža 
OTOŠKI OBRH 2.40 presahnil 

MRZLEK 0.70 presahnil 
VRANJA JAMA 6.50 v jami voda 

MALA BOBNARCA 1.10 presahnil 
VELIKA BOBNARCA 1.00 presahnil 

SKADULCA 6.00 v jami voda 
UŠIVA LOKA 0.50 0,2 liter / minuto 

VRŠIČI 0.10 presahnil 
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2.4.6. Estavelni pas 
 
Estavela je posebna vrsta ponora, ki vodo sicer požira, a jo občasno tudi bruha, zato je istočasno 
bruhalnik in požiralnik. Vodo sprejema takrat, kadar je vodna raven pod njeno višino. Ko 
podzemna vodna raven naraste, pa estavela postane izvir (bruhalnik). Estavelni pas obsega Zadnji 
kraj in območje med Drvošcem in Goričico.   
 
Kotel je skupina estavel, kjer se rob polotoka Drvošca približa pobočju Javornika na komaj 200 m. 
Estavele so razporejene v 400 m dolgem pasu ob osrednji strugi, ki jih povezuje z nekaj sto metrov 
oddaljeno Češlenco. Če je pritok Mrzleka močnejši, le ta prelije Češlenco in začne teči v Zadnji 
kraj ter ponika v Kotlu. Če pa je pritok močnejši iz Kotla, teče voda od tu čez Češlenco proti 
Vratom med Drvošcem in Otokom. 
 
Češlenca ni estavela in deluje samo požiralno. V njej večinoma ponikajo vode Mrzleka, občasno 
vode Kotla oziroma Zadnjega kraja, mnogokrat pa požira oboje. Njeno mesto je v tem značilnem 
estavelnem pasu izjemno. 
 
Skednenca je večji požiralnik na jezerskem dnu v zatrepnem delu Zadnjega kraja. Obsega večji 
kamniti udor premera 20 metrov, ki je globok skoraj 7 m. Voda v tem požiralniku odteka deloma 
skozi dno požiralnika, večji del pa jo ponikne ob kamnitem robu požiralnika. 
 
Gebno je območje večih manjših požiralnikov na izravnanem svetu na koncu Zadnjega kraja. Pred 
nekaj leti se je na tem območju vdrl skoraj 15 metrov globok požiralnik, ki je danes najglobja 
vertikalna požiralna jama na območju Cerkniškega jezera. Novi udori v jezerskem dnu nam dajo 
slutiti, da se danes odpirajo najstarejše požiralne jame, ki so bile zasute med preteklimi 
poledenitvani, ko so se na jezersko dno odlagali ilovnati sedimenti, ki so deloma zasuli ali zamašili 
vertikalne ponikve v jezerskem dnu. 
 
Velika in Mala Bobnarica domačini imenujejo večje območje požiralnikov v Zadnjemu kraju. Opis 
Velike Bobnarice je podal že J.V. Valvazor v svojem delu Slava Vojvodine Kranjske. O 
Bobnaricah pripoveduje zanimivo zgodbo: »Velika in Mala Bobnarica pa nimata brez vzroka tako 
čudnega imena. Če na nebu grmi, se iz njih sliši tako močno bobnenje, kakor bi bobnal po velikem 
starem bobnu. To sem sam slišal 18. oktobra 1685 leta v Veliki Bobnarici. Ko sem skupaj z 
domačinom Jernejem Rožentom obiskal Cerkniško jezero in jamo v Zadnjem kraju. Jernej Roženta 
mi je resnico povedal o tem, kako je on pred nekaj leti sam zlezel v to jamo in s sakom poskušal 
zajeti zaostale ribe v tem požiralniku. Ko je s sakom zajel nekaj metrov v notranjost jame je 
zaslišal čudno vreščanje in vpitje globje v jami. In zdelo se mu je, da mu iz notranjosti jame nekaj 
skuša sak potegniti v notranjost. Od samega strahu je pustil sak v jami in iz jame urno pobegni. 
Zunaj je videl, da na nebu grmi, drugi ljudje, ki so stali ob luknji pa so prav razločno slišali, kako v 
jami doni in bobni. Nekaj dni za tem se je Jernej Roženta vrnil po sak in ga iz jame potegnil vsega 
raztrganega in razlomljenega. Domneval je, da ga mu je v podzemlju kak strah raztrgal in 
polomil….« 
 
Zajcevke so ponikve z globokimi navpičnimi razpokami in izgledajo kot ogromne škraplje. 
Nahajajo se jugovzhodno od ponikev Gebno. Območje Zajcevk obsega več vertikalnih požiralnih 
jam, ki so globoke do 5 m. Na dnu teh ponikev se tudi v največji suši zadržuje voda in le redko 
popolnoma presahne. 
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2.4.7. Ponorni pas 
 
V ponorni del Cerkniškega polja bi lahko šteli ves njegov severozahodni del. Tako po 
geomorfoloških značilnostih kot po smeri odtoka, bi ga lahko razdelili na dva dela. Ponori in 
požiralniki pri Dolenjem Jezeru so vsi odprti v aluvialni naplavini ali v vršaju Cerkniščice. Ti 
odvajajo vodo proti podzemskim kanalom iz estavelnega pasu v Zadnjem kraju. Voda, ki ponikne 
v teh požiralnikih odteka skozi podzemski svet proti izvirom Bistre in Ljubije na robu 
Ljubljanskega barja.  
Voda, ki odteka skozi Malo Karlovico, Svinjsko jamo, Kamne in Narte, napaja predvsem izvire v 
Kotliču in Očesih ter druge izvire na levem bregu Raka v Rakovem Škocjanu. Voda, ki odteka 
skozi jamski sistem Velike Karlovice, Rakovega mostka in Okenca pa se v podzemlju združi in 
priteče kot potok Rak skozi Zelške jame. 
 
Retje je požiralnik Žerovniščice vzhodno od Vodonosa. Retje je skupina med seboj povezanih 
požiralnikov, razgaljenih do žive skale ob koncu slepe struge Žerovniščice. Voda, ki ponika v 
Retju, teče pod zemljo v smeri proti severozahodu in se v podzemlju pridruži vodam, ki poniknejo 
v Vodonosu. Voda iz Retja in Vodonosa napaja izvire Bistre na robu Ljubljanskega barja. 
 
Sitarica je talni požiralnik, ki leži ob desnem bregu Stržena, severovzhodno ob Goričici. Obsega 
dvoje večjih požiralnikov. Del vode Stržena, ki napaja tudi območje Vodonosa, tu odteka v 
podzemlje in se verjetno združi z vodo, ki ponikne v Vodonosu. 
 
Vodonos z Bečki je največji požiralni kompleks na Cerkniškem polju. Začne se že v strugi Stržena, 
kjer se Stržen cepi proti Vodonosu. Od Sitarice naprej proti severu se ob meandrski strugi 
požiralne jame vrstijo vse bolj na gosto. Na površini kakšnih 5 ha je posejano veliko število 
požiralnikov, katerih dno je večinoma lijakasto in preide v skalno dno požiralnika. Struga 
meandrira med njimi, se cepi v posamezne požiralnike ali pa jih med seboj povezuje. To območje 
se imenuje Bečki in se skorajda brez prekinitve nadaljuje v Vodonos, ki je najbolj severni sistem 
požiralnikov na  Cerkniškem polju. Požiralniki Vodonosa obsegajo več ovalnih in med seboj 
povezanih kotanj z ravnim ilovnatim dnom, skalna podlaga je le ponekod vidna. Širjenje grezov in 
ponorov proti severu nakazuje na širjenje požiralnikov Vodonosa v zadnjem času in povečevanje 
pretoka vode v podzemlje. Zadnja jama v Vodonosu je požiralnik z imenom Tilova jama. 
 
Rešeto je, podobno kot Vodonos, območje požiralnikov in grezov na koncu stranske slepe struge 
Stržena, ki teče proti Jamskemu zalivu. Obsega približno 6 ha površine z večjim številom 
požiralnikov in grezov. Naplavine so tukaj več kot 10 m visoke in so rob vršaja Cerkniščice. Za 
Rešeto so značilni globoki požiralniki s strmimi stenami in kamnitim dnom z zelo pretrto 
kameninsko osnovo.  
 
Levišča sestavljajo štiri izrazite skledaste ponikve, široke do 30 m in globoke do 3 m. Nahajajo se 
v zalivu na vzhodni strani Otoka, vanje pa ponika Tresenec. Dno je prekrito z naplavinami in le 
občasno se tu pokaže skalna podlaga. Voda izginja v špranjah in odteka v smeri proti severozahodu 
k sistemu estavel severno od Drvošca. Tresenec v zgornjem toku nikoli ne presahne, saj v izvire 
priteka voda iz kraškega zaledja Javornikov. 
 
Plitvice so območje ponorov in estavel vzhodno od Drvošca. Celotno območje obsega večje število 
nižjih kotanj, z manjšimi požiralnimi jamami.   
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Ajnca jama je skupina manjših požiralnikov ob robu srednje velikih kotanj v jezerskem dnu, južno 
od Male Ponikve. Voda na tem delu ponikne v več manjših požiralnikih, le nekaj ur po presušitvi 
Male Ponikve. 
 
Velika Ponikva je dvojna ovalna luknja s skalnim dnom na koncu 50 m dolge struge, ki se odcepi 
od glavne struge Stržena. Voda ponika ob špranjah. Ilovnate naplavine so na tem delu polja debele 
5 m in več. 
 
Srednja Ponikva je mlad požiralnik sredi struge Stržena in leži 200 m nizvodno od Velike Ponikve. 
Zanimiv je zato, ker je nastal šele v zadnjih 50 letih. Na območju Srednje ponikve je več manjših 
in večjih požiralnikov, največji med njimi pa je 8 m globok ugrez.  
 
Mala Ponikva je na koncu 100 m dolge slepe struge, ki se odcepi od Stržena proti zahodu. Že v 
sami strugi je več skalnih špranj, v katere izginja voda, največ pa jih je na dnu slepo zaokroženega 
konca struge, kjer je razkrita večja skalna površina skladovitega apnenca. Ilovnate naplavine v 
okolici požiralnika Male Ponikve so debele do 4 m. Voda iz območja Ponikev odteka  podzemno 
proti Vodonosu in dalje v izvire Bistre na Ljubljanskem barju. 
 
Kevderci obsegajo dva globja greza v jezerskem dnu, severozahodno od Male Ponikve. Voda 
ponika v ilovnatem dnu. Skalna podlaga v teh požiralnikih je zamuljena, kar dokazuje počasno 
požiranje jezerske vode. 
 
Jamski zaliv je ponorno območje ob severozahodni strani Cerkniškega polja in se bistveno 
razlikuje od ostalih. Zanj so značilni številni večji in manjši jamski vhodi v bolj ali manj 
navpičnem skalnatem pobočju na zahodni in južni strani Jamskega zaliva. Nekateri jamski vhodi so 
zasuti s podornim materialom, ohranjene pa so slepe doline in požiralniki v grušču. Cerkniščica, ki 
se jugozahodno od Cerknice zarezuje v svoj lastni vršaj, začne izgubljati vodo že kmalu, ko se 
približa kraškemu robu južno od Tržišča. Vse do Rakovega mostka - Nove Karlovice, zdaj umetno 
razširjenega požiralnika, izgublja Cerkniščica vodo v vsaj 10 požiralnikih. Največji med njimi je 
Okence. Večino vode ti požiralniki odvajajo v podzemske rove Velike Karlovice.  
 
Sistem Velike in Male Karlovice sestavlja preko 8500 m raziskanih podzemskih rovov, vhoda pa 
ležita na nadmorski višini 548 m. Cerkniško jezero nima površinskih odtokov, vsa voda iz jezera 
tako odteka skozi podzemske jame, med katerimi sta največji prav Velika in Mala Karlovica. Ves 
dokaj razvejan sistem podzemskih rovov so izoblikovale vode s Cerkniškega jezera. Odtok vode 
skozi podzemlje ni bil nikoli usmerjen v enoten kanal, ampak se je začel z razvejano mrežo rovov, 
ki vodijo v različne smeri. Danes lahko sledimo dvem glavnim smerem vodnih podzemskih jam 
skozi Veliko Karlovico proti Zelškim jamam in skozi Malo Karlovico proti izvirom na levem 
bregu Raka v Rakovem Škocjanu. 
Hidrološko je danes najbolj aktivna Velika Karlovica z Rakovskim Mostkom – Nova Karlovica, ki 
je bila umetno izkopana med leti 1969 - 1970. Ker je bil glavni vhod Velike Karlovice ob poskusni 
ojezeritvi leta 1969 zazidan z betonsko pregrado skoraj do stropa, teče Cerkniščica naprej mimo 
Male Karlovice do ponorne jame Svinjske jame, kjer ponikne. 
 
Svinjska jama  se nahaja na koncu zatrepne doline. Voda na tem mestu ponika v jezersko dno in 
skalno melišče. Tu je najnižji del jezera. Nekdanji posegi za hitrejši odtok Cerkniškega jezera v 
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preteklih stoletjih niso prizanesli niti temu delu jezera. Med obema vojnama sta bili do Svinjske 
jame poglobljeni strugi Cerkniščice in Stržena, ki imata prav pri Svinjski jami svoje sotočje in 
skupaj ponikata v kraško podzemlje. Dolgo se ni vedelo, kam odteka voda, ki ponikne v Svinjski 
jami, dokler niso odkrili vhodnega dela Jame pod gradom. Jamo je raziskoval tudi Viljem Putick, 
ki je hotel z izkopom podzemskega rova povezati Narte s Svinjsko jamo. Vhod v Jamo pod gradom 
je na nadmorski višini 576 m. Jama je 436 m dolg sistem rovov in podornih dvoran. Ko jezerska 
voda presahne, ima v jami koto 534 m in zastaja v sifonskem jezercu.  
 
Kamne so skupina manjših požiralnikov v kamnitem grušču pod strmim pobočjem Javornikov, ki 
se nahajajo zahodno od Nart proti Svinjski jami. Če sledimo strugi Stržena proti Svinjski jami, 
pridemo do požiralnika Kamne ali danes imenovanega Kamenje, kjer voda ponika v talnem 
požiralniku z obliko lijaka. Južni obod lijaka je obložen z skalami, ki preprečujejo odplavljanje 
obrežne zemlje v podzemlje. Kdaj je bil kamniti obod zložen lahko le domnevamo, verjetno pa 
takrat, ko so regulirali in izravnali strugo Stržena, nekje v času med leti 1925 in 1940.  
Nad požiralnikom je na nadmorski višini 565 m manjša, 15 m globoka horizontalna jama s 7 m 
širokim vhodnim delom, ki je lahko ostanek nekdanjega višje ležečega odtoka iz jezera. Med višje 
ležeče jame, ki so nekoč odvajale jezersko vodo  v podzemlje lahko prištevamo še zgornji jamski 
horizont Jame pod gradom, Jamo pod cesto in Obrovčo jamo. Vse te jame so na nadmorski višini 
670 m in so nekdanji ponori jezerske vode v davnih geoloških dobah.  Pred jamo Kamenje in v 
strugi Stržena proti Svinjski jami je v dnu struge še več manjših aktivnih požiralnikov, ki so nastali 
po regulaciji struge Stržena, vsako leto pa se na tem mestu pojavljajo novi požiralniki. To potrjuje 
domnevo, da je talna kamenina na tem delu jamskega zaliva močno pretrta, kar omogoča jezerski 
vodi, da si poišče nove odtoke v jezerskem dnu. 
 
Narte predstavljajo pet jamskih vhodov v skalni steni na obrobju Cerkniškega polja, katerih vhode 
so leta 1969 zazidali. Ponori Narti se nahajajo na delu, kjer se struga Stržena najbolj približa 
vznožju Javornikov. Ob vznožju prepadnih sten je 5 večjih in manjših požiralnikov. Strugo Stržena 
so na tem mestu razširili in izravnali med obema vojnama. Prvi načrti za regulacijo struge Stržena 
in razširitev Nart so stari že več kot 120 let, saj je melioracije in druga potrebna gradbena dela za 
hitrejši odtok vode iz Cerkniškega jezera načrtoval že Vilijem Putick. 
Voda skozi te požiralnike verjetno odteka proti jamskemu sistemu požiralnikov Svinjske jame, 
nato pa po podzemskih rovih proti izvirom Očes v Rakovem Škocjanu. 
 
Ponorna jama Nart 1 leži dobrih 15 m od struge Stržena in vodi nekaj več kot 20 metrov v 
notranjost hriba. Jama se konča z manjšim jezerom, ki poleg ozkih rovov in špranj preprečuje 
nadaljnje raziskovanje jame. Vhod v jamo je bil ob gradbenih posegih stalne ojezeritve popolnoma 
zazidan, tako da jama danes ni dostopna. Med vsemi Narti ima ta jama največji vhod. 
 
Ponorna jama Nart 2 meri v dolžino 80 metrov in je med vsemi Narti najdaljša. Pred vhodom so 
bile nekoč postavljene lesene grablje, ki so zadrževale naplavljeno trsje in les. Poleg te jame je še 
troje manjših požiralnih jam, ki pa niso prehodne. Vhod v jamo je bil ob gradbenih posegih stalne 
ojezeritve popolnoma zazidan, tako da  jama danes ni dostopna. 
 
Ponorno jamo Nart 3 s Strženom povezuje 10 m dolga izkopana struga, ki se konča pod visoko 
previsno steno. Jama je bila pred gradbenimi posegi raziskana do dolžine 35 metrov. Vhod v jamo 
je bil zazidan ob gradbenih posegih stalne ojezeritve. Jama danes ni dostopna. 
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Ponorna jama Nart 4 ima tri vhode, dva sta v višini struge Stržena tretji pa leži nekoliko višje v 
bregu in je nastal s podiranjem jamskega stropa. S strugo povezana vhoda sta zelo ozka in se šele v 
notranjosti nekoliko razširita. Rov se konča po 20 m in je naprej neprehoden. Višje ležeči rov je 
verjetno odvajal vodo ob največjih jezerskih poplavah, ko se je gladina vode dvignila nad današnjo 
koto največjih poplav. Podorne skale pred vhodom nam dajo slutiti, da gre le za ostanek nekdaj 
večje ponorne jame. Vhod v jamo je bil zazidan ob gradbenih posegih stalne ojezeritve in danes 
jama ni dostopna. 
 
Ponorna jama Nart 5 ima večji vhod, 3 m visok in 5 m širok, ponor pa se konča s številnimi 
manjšimi in ožjimi špranjami, ki preprečujejo nadaljnje raziskovanje podzemlja. Na koncu ponora 
ob nizkem vodostaju sledi voda, ki verjetno ponikne v skalnem dnu struge Stržena. Vhod v jamo je 
danes le deloma zazidan, tako da najvišja jezerska voda odteka tudi v to jamo. 
 
 
 

 
 
       SLIKA 6: Hidrološka razdelitev Cerkniškega jezera 

 

PONORNI PAS 

ESTAVELNI PAS 

IZVIRNI PAS 
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2.5. TLA IN TALNI SEDIMENTI 
 
2.5.1. Tla in talni sedimenti 
 
Pedološke razmere so predvsem posledica vodnih razmer na Cerkniškem jezeru, saj so na območju 
rednih in izrednih poplav, ki so bile pred nekaterimi posegi pogostejše, nastala oglejna tla.1 
Zamočvirjanje osrednjega dela jezera pa je posledica visoke talne vode ter poplav. 
 
Tla prepoznamo po močvirnatem videzu površja, kjer se poleg vrb in jelše pojavljajo tudi trstičje in 
travinje z velikim deležem bičkov, ločkov in drugih močvirnih rastlin. Površinski mikrorelief je 
neraven, brazdast in težje prehoden, saj ga preraščajo šopi šašev in trav. Z vodo nasičena tla so 
slabo zračna, zato v njih vladajo redukcijske razmere, reducirano železo pa je značilno sivo, včasih 
tudi zelenkasto ali modrikasto sive barve. V delu tal, kjer prihaja do občasnega prezračenja pa je 
značilna sivo rjava lisavost (marmoracija). Na površini se tvori močvirni humus (mokra prhnina), 
ki se v primeru osuševanja hitro razgradi (Prus, 2000). Oglejna tla se pojavljajo na pretežnem delu 
projektnega območja, kjer se voda v tleh in na površini zadržuje večji del leta. 
 
Akumulacija organskih ostankov in njihovo razgrajevanje v anaerobnih razmerah je v debelini 
preko 30 cm. Njihov nastanek je vezan na prisotnost visoke podtalnice. Šotni horizonti so nastali iz 
barskih trav ter lesnatih listnatih rastlin (Prus, 2000). Prehodna šotna tla, kot kombinacija šotnih tal 
nizkega in visokega barja, se na projektnem območju pojavljajo na Osredkih in Dujcah. 
 
 
2.5.2 Pregled pomembnejših paleobotaničnih raziskav Cerkniškega jezera 
 
Prva vzorčenja sedimentov za pelodno analizo so bila narejena v Zadnjem kraju, kjer voda bolj ali 
manj zastaja preko celega leta (Šercelj, 1969). V sivi peščeni glini 340 cm globoke vrtine je bilo 
malo peloda. Spodnja polovica sedimenta, od 150 cm navzdol, je po mnenju avtorja verjetno 
pleistocenske starosti, saj vsebuje le pelod borovca (Pinus), v zgornji polovici sedimenta pa je 
poleg peloda iglavcev še pelod listavcev, in sicer lipe (Tilia), leske (Corylus) in celo bukve 
(Fagus), kar bi lahko že pomenilo vegetacijo iz začetka holocena.  
 
Naslednja vrtina je bila narejena na jugozahodnem, trajno zamočvirjenem delu polja, pod vasjo 
Gorenje Jezero. V predelu, ki je pretežno porasel s šaši, je bila izvrtana 160 cm globoka vrtina. 
Zgornje plasti je sestavljala šota, od globine 80 cm navzdol pa organski drobir (gyttja) in spodnjih 
30 cm peščena usedlina. S pelodno analizo teh spodnjih plasti je bil ugotovljen pelod hladnoljubne 
vegetacije, kar pomeni, da se je ta sediment odlagal še v poznem glacialu. Nasprotno pa pelod iz 
šotnega dela profila dokazuje že različne tipe postglacialne ali holocenske vegetacije, zagotovo pa 
ne njenega neprekinjenega razvoja od konca glaciala pa do danes (Šercelj, 1974).  
 
Za časovno opredelitev posameznih tipov te vegetacije bi bila potrebna radiokarbonska določitev 
starosti posameznih stratumov šote, kajti ni verjetno, da bi le 130 cm organskega sedimenta 
nastajalo 10.000 let, kolikor že traja postglacialno obdobje. Vzrok za tako plitvo plast šote je lahko 
v preperevanju in posedanju vmesnih šotnih plasti ali morda celo v tektonskem dviganju tal 

                                                 
1 Oglejna tla so v dolinah večjih vodotokov, ki imajo velik delež ilovice in gline, ki so rudninsko in biološko zelo revna, zato redko primerna za obdelovanje. Imajo 
izrazito močvirnat videz, saj so nastala pod vplivom podtalnice. 
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Cerkniškega polja, saj nad vodnim nivojem šota ni mogla nastajati. Manjkajoče plasti pa seveda 
pomenijo vrzeli v kontinuiranem pelodnem zapisu razvoja gozdne vegetacije v okolici Cerkniškega 
jezera.  
Tudi iz požiralnika vzhodno od griča Gorica je A. Šercelj (1974) palinološko analiziral štiri metre 
globok profil svetlosive jezerske krede, ki se je odlagala na skalno podlago in sega do današnjega 
površja. V sedimentu je ugotovil pelod hladnoljube vegetacije, v kateri prevladuje bor (Pinus), 
manj je breze (Betula) in še manj smreke (Picea). Ker pa so vseskozi prisotni še nekateri klimatsko 
zahtevnejši listavci, kot so hrast (Quercus), lipa (Tilia), brest (Ulmus) in leska (Corylus), avtor 
uvršča to vegetacijo v interstadialno obdobje v srednjem würmu. Po vrsti sedimenta pa tudi sklepa, 
da je tedaj obstajalo v tem predelu manjše trajno jezero. 
 
Ker je dala pelodna analiza šote iz vrtine pod Gorenjim Jezerom največ podatkov o postglacialni 
vegetaciji, smo se odločili, da na tem, trajno zamočvirjenem delu Cerkniškega polja, naredimo 
novo vrtino. Tokrat je bilo to pod vasjo Lipsenj, nekoliko južneje od prejšnje. Vrtina je segla do 
globine 435 cm. Od tega je bilo 350 cm šote, pod njo pa še 85 cm pečene karbonatne gline.  
 
2.5.3. Pelodni diagram 
 
Rezultati pelodne analize vrtine pod Lipsenjem so prikazani v diagramu. Zaradi boljše preglednosti 
diagrama nekatere drevesne in zeliščne vrste, kot so na primer vrba (Salix), javor (Acer), krhlika 
(Rhamnus) in še druge, ki so v celotni vegetaciji udeležene le z nizkimi pelodnimi vrednostmi, v 
njem niso prikazane. Krivulja NAP predstavlja skupno pelodno vrednost zelišče vegetacije, vendar 
pa v spodnjih horizontih prevladujejo bolj trave (Gramineae), medtem ko v zgornjih horizontih 
močno prevladujejo ostričevke (Cyperaceae). Pomembna je tudi radiokarbonska datacija šotne 
plasti iz globine 320-330 cm, ki z izmerjeno absolutno starostjo 9300 ± 130 let (Z-2978) dokazuje 
zgodnje postglacialno obdobje. Glede na prevladovanje enega ali drugega tipa vegetacije oziroma 
posameznih drevesnih vrst je pelodni diagram razdeljen v več odsekov: 
 
Pelodna analiza talnih sedimentov vrtine pod Lipsenjem 
 
Odsek A (435-370 cm) – Pelodne vrednosti posameznih drevesnih vrst kažejo, da so okolico 
Cerkniškega jezera tedaj poraščali pretežno borovi gozdiči, saj bor (Pinus) dosega celo 90 odstotno 
udeležbo v celotni drevesni vegetaciji. Mnogo manj je bilo breze (Betula), krivulja smreke (Picea) 
pa se začne šele rahlo dvigati. Vendar pa se poleg teh, izrazito hladnoljubnih, vrst pojavljajo že 
tudi toplotno zahtevnejši listavci. Z nizkim pelodnimi vrednostmi ali le sporadično so prisotni še 
hrast (Quercus), lipa (Tilia), brest (Ulmus), leska (Corylus) in jelša (Alnus). 
 
Odsek B (370-330 cm) – Krivulja bora naglo upade, porastejo pa krivulje vseh tistih listavcev, ki 
so se nakazovali že v odseku A. Takšna sprememba v vegetaciji pomeni otoplitev podnebja v 
začetku holocena. Faza mešanega hrastovega gozda (Quercus, Tilia, Ulmus in Fraxinus) in raza 
leske, ki si sicer vedno sledita ena za drugo, tu dosežeta višek istočasno. Presenetljiva je zgodnja 
pristnost bukve (Fagus). 
 
Odsek C (330-240 cm) – Krivulja bukve sunkovito doseže zelo visoke pelodne vrednosti (tudi do 
50 odstotkov). V celotnem odseku ves čas močno prevladuje nad ostalimi drevesnimi vrstami. 
Krivulja bora je precej razgibana, medtem ko pelodne vrednosti smreke ostajajo še nizke (pod 20 
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%). Krivulje leske, hrasta in tudi bresta so v rahlem upadanju, vendar so bili ti listavci še vedno 
razmeroma dobro zastopani. Breza, lipa in jesen pa se pojavljajo le še sporadično. 
 
Odsek D (240-120 cm ) – Pelodne vrednosti bora zelo upadejo, sunkovito pa se dvigne krivulja 
smreke, medtem ko krivulja jelke (Abies) polagoma narašča. Pelodne vrednosti zelišče vegetacije 
(NAP), v kateri že prevladujejo ostričevke (Cyperaceae), so prvič tako visoke. 
 
Odsek E (120-60 cm) – Prevladujejo iglavci, med njimi z najvišjimi pelodnimi vrednostmi jelka, 
manj je smreke, vsi listavci pa so bolj skromno zastopani. 
 
Odsek F (60-20 cm) – Pelodne vrednosti jelke nekoliko upadejo, kajti ponovno se uveljavlja 
bukev. Tudi krivulja hrasta se zopet rahlo dviguje, ostali listavci pa so še vedno skromno zastopan. 
 

 
 
Slika 7:  Diagram drevesne pelodne analize na vrtini Lipsenjščica (M. Culiberg Cerkniško jezero ) 
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2.5.4. Vegetacija okolice Cerkniškega jezera danes in nekoč 
 
Cerkniško polje z vseh strani obdajajo hribovja in planote, ki jih zaradi ugodne, zmerno klime, 
bogato poraščajo gozdovi. Na severnem obrobju se dviguje 1114 m visoka Slivnica, večinoma 
poraslas toploljubno bukovo združbo (Ostryo-Fagetum), na degradiranih površinah jo zamenjuje 
prav tako termofilna združba  črnega gabra in hrasta puhovca (Querco-Ostryetum), ponekod pa le 
še traviščna vegetacija. Ob južnem robu Cerkniškega polja se vlečejo grebeni Notranjskih 
Javornikov, z mogočnimi gozdovi bukve in jelke (Abieti-Fagetum dinaricum) (Zupančič in sod., 
1982). Na površini samega polja in na njegovem obrobju uspevajo grmovne in zeliščne združbe, 
značilne za vlažna ali močvirnata tla. Iz pelodnega diagrama je razvidno, da je današnja vegetacija 
okolice Cerkniškega jezera le »trenutno stanje« v njenem postglacialnem razvoju. Skozi več kot 
deset tisoč let dolgo obdobje je prešla številne razvojne faze, bodisi zaradi klimatskih sprememb ali 
morda tudi zaradi naravnih katastrof, v mlajših obdobjih pa je s posegi v gozd na spremembe 
gotovo vplival tudi človek.  
 
Z vrtino smo segli še v pozni glacial, ko so se odlagale spodnje plasti peščene gline. Pelodna 
vsebina iz tega sedimenta pove, da so okolico tedaj poraščali gozdiči subarktičnega tipa, značilni 
za hladne podnebne razmere. To so bili redki borovi sestoji, vmes pa tu in tam breza ali smreka. 
Vendar pa sporadično pojavljanje peloda hrasta (Quercus), lipe (Tilia) in bresta (Ulmus) kaže, da 
so si v ugodnih zavetnih legah našli svoj prostor že nekateri toplotno zahtevnejši listavci. Tudi v 
drugih pelodnih diagramih, predvsem tistih z obrobja Ljubljanskega barja, vidimo, da se ti listavci 
prav tako pojavljajo že ob koncu glaciala, vendar večinoma le v toplejših, interglacialnih ali 
interstadialnih dobah (Culiberg, 1991; Šercelj, 1963). Takoj ko se je podnebje pričelo ogrevati, so 
ti listavci zamenjali borove oziroma borovo-brezove sestoje. 
 
Kot vemo, je razvoj gozdov v holocenu sprva potekal v določenem naravnem zaporedju gozdnih 
faz. Najprej se je uveljavil mešani hrastov gozd (Quercetum mixtum), temu je sledilo krajše 
obdobje leske (Corylus), pred dobrimi 8000-7000 leti pa se je že začela širiti bukev (Fagus). Ko se 
ji je pridružila še jelka (Abies), so prevladovali jalovo-bukovi gozdovi (Abieti-Fagetum) kot 
vrhunska združba, in s tem je bil končan primarni razvoj holocenske gozdne vegetacije.  
Vse kasnejše faze katerekoli stopnje so bile po tem že sekundarne in kronostratigrafsko 
predvidljive. Takšno razvojno dinamiko gozdov sledimo v diagramih z vseh koncev Slovenije 
(Culiberg in sod., 1981; Šercelj, 1963; 1996), podobno pa je potekala tudi v srednji Evropi, le z 
ustreznim časovnim zamikom.  
 
Nasprotno pa pelodna vsebina v sedimentu s Cerkniškega jezera kaže nekoliko drugačna dogajanja 
v razvoju gozdne vegetacije tega okolja, tako v sukcesiji kot tudi v časovnem pojavljanju gozdnih 
faz. Že v odseku B vidimo, da sta se faza mešanega hrastovega gozda in faza leske dosegli svoj vrh 
hkrati, in ne ena za drugo. Leska se je ob hrastovem gozdu razmeroma dobro razširila, ni pa se 
mogla uveljaviti v samostojni fazi, ker ji je to, kot kaže pelodna slika, preprečila zgodnja prisotnost 
bukve. V radiokarbonsko datiranem horizontu šote iz globine 320 cm (9300 ± 130 let BP) je v 
pelodni vsebini bukev udeležena že s 30 odstotki. Po visokih pelodnih vrednostih sklepamo, da so 
že zgodaj razširili obsežni bukovi gozdovi. Preseneča tudi nenaden dvig prav tako nenaden padec 
te krivulje, kajti gozdna vegetacija se na klimatske spremembe navadno počasneje odziva, in ne 
tako naglo. Lahko pa so podnebne spremembe povzročile motnje v sedimentaciji in tako pelodni 
zapis ne ustreza resničnemu poteku naravnih dogajanj.  
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V odseku D bukev nenadoma upade, naglo se prične širiti smreka, medtem ko jelka vstopa bolj 
zmerno. Tedaj bi tu pričakali bukovo-jelovo združbo, prevladal pa je iglavski gozd, v katerem je 
sprva dominirala smreka, vendar jo je jelka počasi, a vztrajno izpodrivala. Lahko je to posledica 
lokalnega poslabšanja podnebja v hladnejše in vlažnejše. Šele v zgornji polovici odseka D si je 
bukev ponovno opomogla, vendar je bila v združbi z jelko še vedno v močno podrejenem položaju. 
Jelka se je širila še naprej in postala vodilni element gozdne vegetacije, medtem ko je bukev še 
enkrat močno upadla (odsek E). Ta udarec pa bi bukvi lahko zadal še tudi človek. Zato bo potrebno 
z radiokarbonsko analizo opredeliti starost horizontov, v katerih se pojavljajo večje in sunkovite 
spremembe v vegetaciji. 
 
Iz virov je namreč znano, da je bila v prazgodovinskem času, zlasti v halštatu, okolica Cerkniškega 
jezera že razmeroma gosto naseljena. Da so si naseljenci pridobili prostor za bivanje, za 
poljedelstvo in za živinorejo, je bilo potrebno izsekati večje površine gozda. Na Tržišču blizu 
Dolenje vasi je zabeležena tudi najdba topilnice železa (ANSl, 1975: 149). Za taljenje rude pa se 
potrebujejo velike količine predvsem bukovega oglja.  
 
V mlajšem času, morda v zadnjih tisoč letih, se je bukev zopet opomogla in delno izrinila jelko. V 
pelodni vsebini zgornjih horizontov šote (odsek F) se že bolj ali manj kaže težnja k današnjemu 
stanju gozdne vegetacije, v kateri je glavna združba Abieti-Fagetum. Ali je primarni razvoj gozdov 
v okolici Cerkniškega jezera res potekal drugače, kot ga poznamo iz številnih diagramov predvsem 
iz alpskega in predalpskega področja ter iz Ljubljanske kotline, bo morda pojasnila ponovna 
pelodna analiza številnejših šotnih horizontov, ki jih bo potrebno tudi časovno opredeliti z 
radiokarbonsko analizo. Tako bomo videli, ali so za netipično sliko razvoja postglacialne 
vegetacije v okolici Cerkniškega jezera krive anomalije v sedimentaciji ali pa je razvoj tu potekal 
vendarle drugače – morda zaradi lokalno drugačnih podnebnih razmer. Zagotovo pa je, da je bila 
bukev tu že pred dobrimi 9000 leti, in prav tako je iz pelodnega diagrama razvidno časovno 
razhajanje faze bukve in faze jelke tedaj, ko bi pričakovali, da se zavlada klimaksna združba 
Abieti-Fagetum. Jo pa opazimo kasneje v ne tako obsežni obliki in tudi časovno neopredeljeno, in 
njeno uveljavljanje v najmlajšem času vse do danes. 
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2.5.5. Kameninska talna osnova Cerkniškega jezera 
 
Skalno dno Cerkniškega polja je rahlo nagnjeno od severa proti sredini jezera, le pri Cerknici je v 
kameninski dolomitni osnovi zaznaven manjši skalni prag. Skalno dno se iz sredine jezera rahlo 
dviguje proti javornikom, ki so del Predjamskega nariva. Med Goričico in Jamskim zalivom se 
talna kameninska osnova najbolj spusti in na nekaterih mestih je tudi 14 m pod talnimi nanosi 
Cerkniškega jezera. Današji požiralniki so na izravnani kameninski osnovi med Veliko Ponikvijo 
Vodonosom in Rešetom. Globina talne skalne osnove požiralnikov se začenja od 5m – 10 m pod 
vrhom talnih sedimentov jezera. Kaj skriva talna skalna osnova pod vršajem Cerkniščice med 
Dolenjo vasjo, Rešetom, Sitrico in Retjem pa ostaja skrivnost. Predvideva pa se, da so prav na tem 
mestu največji talni požiralniki, kar dokazujejo tudi večji ugrezi tal pod Dolenjo vasjo, nad 
Rešetom in na območju Vodonosa. 
Sedanje struge vodotokov Cerkniškega jezera so se zarezale v  najmlajše talne sedimente verjetno 
šele v času konca zadnje poledenitve Wurma, pred približno 12 000 leti. 
 

 
 
Slika 8: Globina matične kamenine po izohipsah nadmorske višine  
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2.6. KLIMATSKE ZNAČILNOSTI 

 
2.6.1. Klima 
 
Cerkniško jezero s širšo okolico leži na območju z zmerno celinskim podnebjem. Tu je opazno 
prepletanje vremenskih vplivov, tako v smeri od morja proti notranjosti Slovenije, kot tudi od 
manjšega vpliva alpske klime v smeri proti jugovzhodu države. V letnem povprečju je torej klima 
perihumidna2 in zmerno topla (Smrekar A., 2000). 
 
Maksimalne letne padavine v obdobju od leta 1951 do leta 1993 so bile 2261 mm (leta 1960), 
minimalne pa 1143 mm (leta 1971) (Hidrološka študija Ljubljanice, C-246, VGI 1994). 
 
Tabela 24: Povprečna višina padavin po podatkih Hidrometeorološkega Zavoda Republike Slovenije (1961 - 1990) za 
merilna mesta Dolenje Jezero, Cerknica in Otok  (povzeto po Smrekar, 2000) 
 

  JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP OKT NOV DEC na leto 
Dolenje 
Jezero 131 104 131 138 125 176 144 134 139 146 200 147 1715 

Cerknica  116 101 131 146 126 165 141 142 145 140 180 139 1673 

Otok 124 114 139 145 132 167 130 143 153 155 188 148 1737 

              

 
 
Tabela: Povprečna višina padavin za obdobje 1961-1990 
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2 Za perihumidno klimo je značilno ekstremno veliko padavin 3000-5000 mm ali več in eno kratko sušno obdobje. 
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2.6.2. Povprečna mesečna in letna temperatura zraka 
 
Cerkniško polje je relativno zaprta kotlina, kjer se ob mirnem vremenu zadržuje hladen zrak, zato 
je za območje značilna temperaturna inverzija. 
 
 
Tabela 25: Povprečna mesečna in letna temperatura zraka po podatkih Hidrometeorološkega Zavoda Republike 
Slovenije (1961 - 1990) za merilno mesto Dolenje Jezero  
 

  JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP OKT NOV DEC na leto 
Dolenje 
 Jezero -1,5 0,2 3,4 7,7 12,5 15,6 17,5 16,7 13,7 9,1 4,3 -0,3 8,2 
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SLIKA 14: Povprečne mesečne temperature zraka za obdobje 1961-1990 
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2.7. POSELITEV 
 
2.7.1. Poselitev  
 
Usmerjanje razvoja poselitve se določa na področju občine Cerknica večinoma s širitvijo in 
intenziviranjem notranje izrabe površin v okviru urbanističnih zasnov ter z uravnoteženjem razvoja 
posameznih naselij. 
Največja naselja so nanizana ob regionalni cesti Unec – Cerknica – Bloška Polica, severno od 
Cerkniškega jezera: Cerknica, Dolenja vas, Dolenje Jezero, Martinjak in Grahovo. Naselja, 
vzhodno in južno od obravnavanega območja, se pojavljajo na nekoliko dvignjenem terenu, kjer jih 
pogoste poplave ne dosežejo. V pričujočem gradivu je obravnavanih 11 naselij: Cerknica, Dolenja 
vas, Dolenje Jezero, Martinjak, Grahovo, Žerovnica, Lipsenj, Goričice, Gorenje Jezero, Laze in 
Otok. 
 
Tabela 77: Podatki o številu prebivalcev in indeksi rasti prebivalstva na ožjem območju Cerkniškega jezera (Statistični 
urad RS, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002) 
 

LETO POPISA NASELJE 
1869 1900 1931 1961 1971 1981 1991 2002   

Cerknica 1391 1530 1415 1716 2295 3006 3445 3514   
Dolenje Jezero 268 275 393 219 210 217 213 225   
Dolenja vas 535 590 498 489 493 473 468 442   
Gorenje Jezero 155 172 192 97 89 77 81 82   
Goričice 40 44 37 26 23 22 25 36   
Grahovo 386 479 484 453 469 438 415 427   
Laze 70 45 47 25 22 17 19 16   
Lipsenj 203 224 186 134 119 109 127 128   
Martinjak 249 255 284 301 300 272 244 286   
Otok 70 85 62 46 37 31 36 31   
Žerovnica 323 332 354 264 246 230 234 221   

 
Kot je razvidno iz zgornje tabele so bila največjega selitvenega prirastka od leta 1961 deležna 
naselja, ki se nahajajo na severnem delu Cerkniškega jezera ob regionalni cesti Cerknica – Bloška 
Polica. To so naselja: Cerknica, Grahovo in Martinjak. Pozitiven prirast sta beležili še naselji 
Goričica in Lipsenj. Ostala naselja so beležila vsaj rahel upad prebivalstva: Dolenja vas, Gorenje 
Jezero, Dolenje Jezero, Laze, Otok in Žerovnica. Podatki o naravnem in selitvenem gibanju 
prebivalstva za obdobje 1991 in 2004 kažejo na to, da je imela Cerknica daleč največji naravni 
prirast, medtem ko je Martinjak doživel največji selitveni prirast. Največji naravni upad 
prebivalstva so bila deležna naselja Gorenje Jezero, Grahovo in Žerovnica, največ ljudi pa se je 
odselilo iz Dolenje vasi. Na ravni občine pa se kljub temu beleži izjemna rast prebivalstva na račun 
priseljevanja (vir: SURS, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002). 
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 2.8. PROJEKTNO OBMOČJE 
 
2.8.1. Lega  projektnega območja  
 
Projektno območje obsega del občine Cerknica in Notranjskega regijskega parka. 
 

 
 
Slika 9: Občina Cerknica in projektno območje 
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2.8.2. Parcelna in lastniška struktura območja  
 
Območje Cerkniškega jezera ima razdrobljeno parcelno strukturo z dolgimi in ozkimi katastrskimi 
parcelami. Dolžina parcel presega širino za najmanj 10 do 20 krat. Med parcelami praviloma ni 
vidne meje. Smer delitve se spreminja z reliefom, praviloma pa prevladujejo med seboj pravokotne 
smeri. Parcele, ki se dotikajo rečnih strug, so praviloma pravokotne na strugo vodotokov. 
Povprečna površina parcele znotraj projektnega območja je 0,6 ha, povprečen lastniški delež pa je 
skoraj za polovico manjši in znaša 0,35 ha. Najmanjša parcela je velika 0,0025 ha, najmanjši 
lastniški delež pa znaša 0,00014 ha. Glede na lastniško strukturo so to v večini fizične osebe, ostala 
zemljišča pa imajo v lasti Občina Cerknica, Sklad kmetijskih zemljišč in vaške skupnosti.  
 
Tabela 36: Povprečna, največja in najmanjša parcela   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 m2 ha km2 
povprečna parcela 5972,06 0,597206 0,00597206 
povprečen lastniški delež 3452 0,3452 0,003452 
največja parcela 499013 49,9013 0,499013 
najmanjša parcela 25 0,0025 0,000025 
najmanjši lastniški delež 1,4 0,00014 0,0000014 

površina skupaj 25699205 2569,921 25,699205 
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        2.8.3. Parcelna struktura območja 
 
 

 
 
 
 
SLIKA 10: Razdrobljenost parcel na projektnem območju 
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2.8.4. Kmetijstvo  
 
Od načinov rabe naravnih virov na območju Cerkniškega jezera še vedno prevladuje kmetijska 
dejavnost, kljub temu, da je podvržena močnemu upadanju. Z vidika razvojnih možnosti za 
kmetijstvo so neugodne socialno-ekonomske razmere. Lokalno prebivalstvo se večinoma vozi na 
delo v zaposlitvene centre (Ljubljano, Postojno), opazno je staranje in v preteklosti tudi 
odseljevanje prebivalstva. Vzroki za upadanje kmetijske proizvodnje so neugodne naravne 
razmere, saj gre za izjemno vodnat, močvirnat in poplavljen kraški teren. Celotno območje sodi 
zaradi pogostih poplav in neprimernosti tal za intenzivnejšo kmetijsko obdelavo med »območja z 
omejenimi dejavniki za kmetovanje«.  
Ključni problem pa je, da je dohodek iz kmetijstva pri večini kmetij premajhen, da bi zadostoval 
potrebam lastnikov kmetij. 
Kmetijske površine so glede na kriterije razvrstitve kmetijskih zemljišč razdeljene na: 
- najboljša kmetijska zemljišča, ki predstavljajo temelj proizvodnje hrane, 
- druga kmetijska zemljišča, ki v naravi predstavljajo manj kvalitetna zemljišča z vidika rabe tal. 
Večji del projektnega območja zavzemajo druga kmetijska zemljišča (po veljavnem planu), 
najboljša kmetijska zemljišča se pojavljajo le v manjši meri, na območjih severozahodno od Otoka, 
zahodno od Gorenjega Jezera in jugovzhodno od Dolenjega Jezera.  
 
Po podatkih Statističnega urada RS se je v obdobju od 1961 do 1991 na območju Cerkniškega 
polja odstotek kmečkega prebivalstva zmanjšal z 32 % na 3,7 % (Smrekar, 2000). Delež 
polkmetov je v letu 1998 znašal 11,2 %. 
 
Najpomembnejša razvojna usmeritev je živinoreja, ki temelji na košnji travnikov in v manjši meri 
tudi pašništvu. Reja domačih živali na pašnikih je ekonomsko bolj uspešna, priporočljiva pa je tudi 
z ekonomskega stališča. Prebivalci podeželja so zaposleni pretežno izven kmetijstva, zato so 
zanimive le delovno ekstenzivne panoge, kamor spada reja govedi in drobnice za meso. To je 
usmeritev, ki bo tudi v prihodnje glede na naravne in ekonomske pogoje vedno bolj pomembna. 
Prav tako je pomembno tudi povezovanje posameznih pridelovalcev ter njihovo skupno nastopanje 
na trgih.   
 
Zemljišč za intenzivno kmetijsko pridelavo znotraj projektnega območja praktično ni, prevladujejo 
pa ekstenzivni in mokrotni travniki. V zadnjih tridesetih letih se je zaradi opuščanja košnje vlažnih 
travnikov močno povečal delež trstičja, ki danes predstavlja 24,2 % površine.  
Dohodek od kmetijstva predstavlja manjši del v skupnem dohodku prebivalcev na tem območju. 
Brezposelnost je nižja od državnega povprečja, saj razvoj podjetništva bistveno izboljšuje 
življenjski standard prebivalcev okoliških vasi. Potreba po pridobivanju in večanju dohodka iz 
kmetijstva je tako vedno manjša. 
 
Zajem kmetijske rabe zemljišč (MKGP, 2007) je pripravljen na podlagi digitalnih ortofoto 
posnetkov, ki so bili posneti v sušnem obdobju. Podatek kaže, da največji delež površin zavzemajo 
trajni travniki in sicer 82 % površine projektnega območja. V ta delež je verjetno všteto tudi 
trstičje, ki v dejanski rabi kmetijskih zemljišč ni opredeljeno. Zamočvirjena območja predstavljajo 
9 % površin. Zemljišča v zaraščanju naj bi predstavljala manj kot 1% celotne površine, vendar je iz 
slike 19 opazno, da je površin, ki se zaraščajo z visoko vegetacijo precej več (12,5 %). Pojavljajo 
se predvsem na obrobnih delih poplavnega območja. 
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Tabela 34: Raba kmetijskih površin po površini (vir: MKGP, 2007) 
 

ŠIFRA 
RABE 

RABA TAL 
POVRŠINA 

 (ha) 
% 

1100 Njive in vrtovi 1,21 0,05 
1222 Ekstenzivni sadovnjaki 1,66 0,06 
1300 Trajni travniki 2080,59 80,95 
1321 Barjanski travniki 17,62 0,69 
1410 Zemljišča v zaraščanju 20,48 0,80 
1500 Drevesa in grmičevje 14,08 0,55 
2000 Gozd 130,00 5,06 
3000 Pozidana in sorodna zemljišča 7,86 0,31 
4220 Ostala zamočvirjena območja 223,69 8,70 
7000 Vode 72,73 2,83 

 SKUPAJ 2569,92 100 
    

 
Slika 11: Dejanska raba kmetijskih zemljišč (Vir: MKGP,2007) 
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Tabela 37: Družinske kmetije po velikostnih razredih. Velikostni razredi po površini kmetijskih zemljišč v uporabi 
(KZU). 

> = 10 ha 142 

5 - < 10 ha 233 
2 - < 5 ha 148 

> 0 - < 2 ha 89 

Občina Cerknica 

Skupaj 612 
Vir: Statistični urad RS 

 
Tabela 38: Družinske kmetije po rabi kmetijskih zemljišč v uporabi (KZU). 

 
Občina CERKNICA 

 
Družinske kmetije 612 Vsa zemljišča v uporabi 

Površina (ha) 11.153,60 
Družinske kmetije 612 Vsa kmetijska zemljišča v uporabi 

Površina (ha) 4.313,62 
Družinske kmetije 600 Njive in vrtovi 

Površina (ha) 416,64 
Družinske kmetije 549 Kmečki sadovnjaki 

Površina (ha) 82,93 
Družinske kmetije 580 Travniki in pašniki 

Površina (ha) 3.814,02 
Vir: Statistični urad RS 

 
2.8.5.Ocena trendov strukturnih sprememb Kmetijske svetovalne službe, izpostava Cerknica: 
 
- delež opuščanja kmetovanja: prevladujejo le ostarele kmetije. Eden od vzrokov za nizko 

produktivnost kmetijstva je neugodna starostna struktura nosilcev kmetijskih gospodarstev. 
Cerkniškim kmetijam so za preživetje pomembni predvsem viri dohodka iz nekmetijskih 
dejavnosti; 

- delež intenziviranja: intenziviranja kmetijske proizvodnje ni, saj naravni pogoji tega ne 
dopuščajo. Porabe umetnih gnojil skoraj ni.  

- združevanje zemljišč: združevanja zemljišč ni. Vendar gre pri združevanju za težak in 
dolgotrajen postopek.  

- pašništvo : dva planinska pašnika (Slivnica, Bloška polica), en skupni pašnik za ovce – Marof, 
za govedo – Dolenje Jezero in Zelše in za drobnico – Marof – Pristava 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LIFE 06 NAT/SLO/000069 Presihajoče Cerkniško jezero, Načrt upravljanja 

 

 52 

2.8.6. Seznam ukrepov (S)KOP na območju občine Cerknica, 
 
Tabela 40: Seznam ukrepov (S)KOP na območju občine Cerknica, s površinami v hektarjih (2008) 
 

 
 
Izpostaviti gre predvsem ohranjanje obdelane in poseljene krajine na zavarovanih območjih (ukrep 
KZO), ki se izvaja v največji meri, na 677,60 ha, sledita mu sonaravna reja domačih živali (ukrep 
REJ), ki se izvaja na 559,06 ha ter ohranjanje ekstenzivnega travinja (ukrep ETA), ki se izvaja na 
403,85 ha. Kot je razvidno iz zgornje tabele se ostali ukrepi izvajajo na manjših površinah, vendar 
niso zanemarljivi. 
 
 
Na kmetijskem gospodarstvu Notranjski regijski park, sta se v letu 2007 izvajala dva ukrepa KOP, 
in sicer ohranjanje ekstenzivnega travinja (ukrep ETA) na 4,32 ha ter ohranjanje habitatov ptic 
vlažnih ekstenzivnih travnikov na območjih Natura 2000 (ukrep VTR) na  240,07 ha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UKREP  POVRŠINA
(v ha) 

DELEŽ 
(v % ) 

EK  ekološko kmetovanje 246,47 9,93 
ETA ohranjanje ekstenzivnega travinja 403,85 16,28 
HAB ohranjanje posebnih traviščnih habitatov 13,14 0,53 
IVR integrirano vrtnarstvo 6,37 0,26 
KOL ohranjanje kolobarja 10,24 0,41 
KZO ohranjanje obdelane in poseljene krajine na zavarovanih 

območjih 
677,60 27,31 

KZOPAS_KJ vlagatelji, ki imajo za avtohtone konje izplačan tudi dodatek 
KZO (dodatek za zavarovana območja) 

20,00 0,81 

PAS_KJ število avtohtonih konj 48,00 1,93 
PAS_OV število pasemskih ovc 31,00 1,25 

PPP planinska paša s pastirjem 68,14 2,75 
REJ sonaravna reja domačih živali 559,06 22,53 
S35 košnja strmih travnikov z nagibom 35-50 odstotkoV 4,27 0,17 

VTR ohranjanje habitatov ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov na 
območjih Natura 2000 

268,33 10,81 

ZEL ozelenitev njivskih površin 0,30 0,01 
ZVE reja domačih živali v osrednjem območju pojavljanja velikih 

zveri 
124,28 5,00 

DOD_EK dodatek v enkratnem znesku, ki ga prejmejo vlagatelji, ki so 
upravičeni do ukrepa EK (gre za pokritje stroškov kontrol) 

0,11 0,004 

DOD_IVR dodatek v enkratnem znesku, ki ga prejmejo vlagatelji, ki so 
upravičeni do ukrepa IVR (gre za pokritje stroškov kontrol) 

0,01 0,0004 

SKUPAJ  2481,17 100 
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2.8.7. Upravljanje s kmetijskimi zemljišči na Cerkniškem jezeru kupljenih za trajno  
          ohranjanje narave  
 
Projektno območje je veliko 2570 ha in je razdeljeno na 4140 parcel, ki jih ima v lasti 1137 
različnih lastnikov zemljišč. 
 
Vse manj je lastnikov zemljišč, ki vidijo prihodnost v košnji travnikov na širšem območju jezera. 
Dodatna ovira je otežena košnja, ki je možna le nekaj dni v letu, saj se tla pod težko kmetijsko 
mehanizacijo udirajo. Jezerska trava je nizko kvalitetna in zaradi nevarnosti metljavosti manj 
primerna za krmo.  
 
Opuščanje kmetijske rabe v zadnjih 30 letih je vidno predvsem v zaraščanju dela Cerkniškega 
jezera z območji suhih travnikov in v zaraščanju zamočvirjenih površin, kjer je strojna obdelava 
oziroma košnja možna le nekaj dni v letu, saj se tla pod današnjo težko kmetijsko mehanizacijo 
udirajo. Na suhih, obrežnih travnikih na prodnatem nanosu Cerkniščice se zaradi opuščenja paše 
razrašča grmovje. Vsa kmetijska zemljišča na Cerkniškem jezeru razen zemljišč kupljenih za trajno 
ohranjanje narave so v zasebni lasti okoliških prebivalcev. Z opuščanjem živinoreje v naseljih ob 
jezeru je postala košnja jezerske trave nepotrebna, saj okoliški prebivalci trave za steljo živini ne 
potrebujejo več. 
Na območju barij Dujce, Benetek in Šteberščini se v zadnjih letih razraščajo tudi smreka, navadna 
krhlika in rdeči bor.  
Na osrednjem delu jezera se zaraščanje kaže kot širjenje območij poraščenih s trstičjem. 
 
Posledično se zaradi širjenja trstišč zmanjšuje obseg vlažnih travišč s habitatni tipi: 
- uleknine na šotni podlagi z vegetacijo zveze Rhynchosporium (EU 7150),  
- bazična nizka barja (EU 7140),  
- travniki s prevladujočo modro stožko na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh Molinion  
  cearuleae (EU 6411) in 
- nižinski ekstenzivno gojeni travniki (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) (EU 6510). 
 
 
S košnjo močvirskih travnikov bomo vzdrževali nekatere habitatne tipe, ki so prisotni na Cerkniškem 
jezeru, in katerih areal se zaradi opuščanja košnje in zaraščanja v zadnjih letih oži. 
 
Notranjski regijski park je po dokončanju projekta LIFE 03–NAT/SLO 000077 – Vzpostavitev 
dolgoročnega varstva kosca v Sloveniji, ki ga vodi Društvo za opazovanje in proučevanje ptic 
Slovenije v letih 2004-2006 postal lastnik 150 ha zemljišč na področju Cerkniškega jezera, kar 
znaša cca 5 % celotnega jezera. Košnja poplavnih in močvirnih travnikov je nujno potrebna zaradi 
zaraščanja in opuščanja kmetijske rabe – košnje.  
S projektom LIFE 06-NAT/SLO/000069 »Presihajoče Cerkniško jezero« smo odkupili  250 ha. Po 
končanju projekta  LIFE 06-NAT/SLO/000069 »Presihajoče Cerkniško jezero« v letu 2009 bo imel 
Notranjski park v lasti preko 400 ha zemljišč celotnega Cerkniškega jezera, namenjenih trajnemu 
ohranjanju naravne dediščine, habitatnih vrst in tipov. 
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 Zaraščene površine ali površine v zaraščanju do leta 2000 
 Zaraščene površine ali površine v zaraščanju do leta 2007 
 trstičje 

 
SLIKA 12: Prikaz razvoja zaraščajočih površin med leti 2000 in 2009  ter obseg s trstičjem zaraščenih površin  
 
Nakup in košnja zemljišč sta potrebena zaradi ohranjanja prioritetnih habitatnih tipov Nature 2000, 
saj bo Notranjski regijski park na zemljiščih pridobljenih s tem in ostalimi projekti veliko lažje 
izvajal tako monitoring kot tudi varstvo narave. Z nakupom se  namreč dolgoročno izognemo 
dolgotrajnemu dogovarjanju z lastniki zemljišč in v naslednjih letih plačevanju najemnin za najeta 
zemljišča. Zagotavljanje ustrezne, naravi prijazne košnje se bo najlažje zagotovila na zemljiščih v 
lasti Notranjskega regijskega parka. Z nakupom in ustrezno košnjo lahko vsem drugim lastnikom 
zemljišč na Cerkniškem jezeru pokažemo kaj je naravi prijazno kmetijstvo, ki ohranja naravno 
pestrost in s tem ohranja območja redkih habitatnih tipov na tem področju.  
Ker pokošena travinja močvirskih travnikov ni primerna za krmo živini, ampak so jo v preteklosti 
uporabljali le za steljo, je prodaja nemogoča, saj povpraševanja po stelji zaradi sodobne kmetijske 
proizvodnje na slovenskem kmetijskem trgu ni.  
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2. 9. BIOLOŠKE IN EKOLOŠKE ZNAČILNOSTI OBMOČJA 
 
2.9.1 Rastlinske in živalske vrste projektnega območja 
 
Matična karbonatna podlaga (večinoma apnenec, nekaj je dolomita) in dinamične hidrološke 
razmere pogojujejo presihanje in polnjenje jezera. Presihanje vzdržuje in ustvarja številne posebne 
življenjske procese in rastlinske združbe. Na območju jezera so zastopane predvsem združbe, 
vezane na vodno okolje. Na mestih, kjer se voda zadržuje dalj časa, npr.: zajezitev pri Rešetu, se 
pojavljajo vodne združbe, ki spadajo v habitatne tipe plavajočih širokolistnih makrofitov, združbe 
manjših dristavcev in drugih vrst v vodotokih. Tu najdemo različne združbe dristavcev vrst 
bleščečega dristavca (Potamogeton lucens) in češljastega dristavca (Potamogeton pectinatus), 
asociacijo rmanca in rumenega blatnika (Myriophyllo-Nupharetum) ter združbe navadne smrečice 
(Hippuris vulgaris), ki v različnih letih pokrivajo različen procent površine jezera. Med habitatnimi 
tipi izstopa habitatni tip trde oligo-mezotrofne vode z bentoškimi združbami alg parožnic, ki 
uspevajo na najglobljih delih voda in pokriva 3 – 6 % površja. Parožnice se sicer lahko pojavljajo 
povsod, kjer se spomladi voda zadržuje dlje časa. 
 
Zaradi presihanja in polnjenja jezera so prisotne številne amfibijske združbe, ki skupaj pokrivajo 
4–8 % površja Cerkniškega jezera. Te se razvijejo na plitvih delih poplavljenega jezera, kjer voda 
kasneje presahne. Te združbe tvorijo vrste, ki so se sposobne prilagajati drastičnim spremembam v 
okolju. Amfibijske združbe je težje kategorizirati, saj se vrste, ki jih tvorijo, pojavljajo razpršeno 
na večjih površinah. Za območje jezera je značilna amfibijska asociacija prave potočarke in iglaste 
site (Rorippo amphibiae - Eleocharitetum acicularis) ter sestoji s širokolistno koščico (Sium 
latifolium).  
 
Na območju jezera, kjer se voda zadržuje krajši čas in so tla dobro namočena dalj časa, so razvite 
močvirske združbe, kot so trstičevje (Phragmitetum australis), jezersko bičkovje (Scirpetum 
lacustris), vodno presličje (Equisetetum limosi), togo šašje (Caricetum elatae), obrežno šašje 
(Caricetum ripariae), kljunasto šašje (Caricetum rostratae), združba močvirske site 
(Eleocharitetum palustris) in sestoji trstične pisanke (Phalaris arundinacea). Te združbe pokrivajo 
največji delež jezerskega površja, nekje med 60 in 70 %, in spadajo v naslednje habitatne tipe: 
stalno ali pretežno poplavljena trstičja, jezersko bičkovje, reke z muljastimi obrežji z vegetacijo 
zvez Chenopodium rubri p.p. in Bidention p.p. ter ostale visoke obrežne združbe.  
 
Obsežne površine na obrobju poplavnega območja in na območjih z višjo podtalno vodo so pokrite 
z združbami mokrotnih travnikov. Večina spada v dva habitatna tipa: travnike s prevladujočo 
stožko (Molinia sp.) na karbonatnih, šotnih ali glineno- muljastih tleh (Molinion caeruleae) in 
nižinske ekstenzivno gojene travnike z vrstami Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis). 
Asociacije, ki jih ta habitatna tipa pokrivata, so modro stožkovje s črnikastim sitovcem (Shoeno 
nigricantis – Molinietum caeruleae), modro stožkovje z rjastim sitovcem (Shoeno ferruginei – 
Molinietum caeruleae), sestoji rušnate masnice in visokega trpotca (Dechampsio – Plantaginetum 
altissimae) ter modro stožkovje (Molinietum caeruleae). 
 
V vodah najdemo 302 vrsti alg (Kosi, 2003), med semenkami pa 17 vrst vodnih rastlin, 34 
amfibijskih vrst in 23 barjanskih vrst. Na barjih najdemo tudi 7 vrst mahov (3 na Rdečem seznamu 
Republike Slovenije). Na ožjem območju jezera je najdenih okoli 420 rastlin vrst (Martinčič, 
2003). 
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Na Cerkniškem jezeru je bilo do sedaj opazovano in zabeleženih že 267 vrst ptic. Od vseh 
opazovanih ptic jih znotraj projektnega območja ali njegovi neposredni bližini stalno ali občasno 
gnezdi okoli 110 (Polak, 2003). Zabeleženih je bilo 45 vrst sesalcev, od katerih sta samo dve 
vezani na vodo. Jezero je pomemben vir prehranjevanja vidre. Pogosto se pojavlja veliki voluhar, 
ki je pomemben plen mnogim ujedam, sovam in zverem (Polak, 2003). Na območju Cerkniškega 
jezera se pojavlja 9 vrst plazilcev (Polak, 2003). Vseh 13 na jezeru prisotnih vrst dvoživk je na 
Rdečem seznamu Republike Slovenije, tri so zavarovane tudi s habitatno direktivo Nature 2000 
(Veenvliet & Poboljšaj, 2003). V jezeru in pritokih se pojavlja 9 vrst rib (Povž, 2003). Posebej 
bogato so na območju Cerkniškega jezera zastopani nevretenčarji. Tako lahko tu najdemo vsaj 33 
vrst mladoletnic (Urbanič & Krušnik, 2003), 11 vrst enodnevnic (Zabric, 2003), 36 vrst kačjih 
pastirjev (Bedjanič, 2003), 127 vrst dnevnih metuljev (Čelik, 2003), preko 750 vrst nočnih 
metuljev, 800 vrst hroščev (ocenjeno na 1300 do 1600) (Drovenik, 2003), 58 vrst čebel (Gogala, 
2003), 52 vrst kobilic (Veenvliet, 2003), 21 vrst vodnih bolh (Brancelj, 2003), 1 vrsto škrgonožca 
(Brancelj, 2003), 15 vrst ceponožcev (Brancelj, 2003) in 44 vrst mehkužcev (Slapnik, 2003). 
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2.9.2 Varstvo narave Območja Natura 2000 
 
Natura 2000 je evropsko omrežje posebnih varstvenih območij, ki so jih določile države članice 
Evropske unije. Njen namen je ohranjanje biotske raznovrstnosti, in sicer rastlinskih in živalskih 
vrst ter njihovih habitatov, ki so v Evropi redki ali ogroženi. Slovenija je, tako kot vse države 
članice, določila območja NATURA 2000, ki jih mora ustrezno varovati. Pravno podlago za 
vzpostavljanje območij NATURA 2000 predstavljata Direktiva o ohranjanju naravnih habitatov ter 
prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst (Direktiva o habitatih) in Direktiva o ohranjanju 
prostoživečih ptic (Direktiva o pticah).  
Evropska unija je omrežje Natura 2000 uvedla kot enega od pomembnih delov izvajanja habitatne 
direktive in direktive o pticah. Slovenija je ob pridružitvi Evropski uniji določila seznam naravnih 
območij, ki ustrezajo merilom obeh direktiv.  
 
2.9.3. Posebna ohranitvena območja (SAC Special Area of Conservation) 
 
Leta 1992 sprejeta Direktiva o habitatih nalaga opredelitev Posebnih ohranitvenih območij (SAC 
Special Area of Conservation), namenjenih varovanju ogroženih rastlinskih in živalskih vrst ter 
habitatnih tipov. Državam članicam EU nalaga splošno zavezo za monitoring, vrednotenje in 
poročanje o ohranitvenem stanju vrst in habitatov pomembnih za Evropsko unijo. Predpisuje le 
pravne in administrativne zahteve spremljanja stanja, ne pa tudi dejanskih praktičnih navodil o 
sami izvedbi. 
 
2.9.4. Direktiva o ohranjanju prostoživečih vrst ptic (Direktiva o pticah) 
 
Direktiva o ohranjanju prostoživečih vrst ptic (Direktiva o pticah), sprejeta leta 1979, nalaga 
državam članicam EU opredelitev posebnih območij varstva (SPA Special Protected Area), z 
namenom varovanja ogroženih vrst ptic in redno pojavljajočih se migratornih vrst ptic, če so 
potrebne varstva. Območja vključujejo tako njihova gnezdišča, kot tudi prezimovališča in 
počivališča.  
Direktivi podpirata trajnostni razvoj, ki lahko zadovoljuje potrebe sedanjih rodov, hkrati pa ne 
škoduje potrebam prihodnjih. Na varstvenih območjih Natura 2000 direktivi ne izključujeta 
človeške dejavnosti. Vendar pa moramo zagotoviti, da te dejavnosti ne bodo ogrozile narave, 
temveč bodo,  kadar bo to le mogoče, njeno ohranjanje podpirale. 
 
Tabela 3: Območja Natura 2000 na projektnem območju presihajoče Cerkniško jezero 
 

ID. ŠT IME KRATKA OZNAKA 
SI 3000232 
SAC 
Habitatna 
direktiva 

Notranjski trikotnik Območje med Cerknico, Postojno in Planino obsega skupno 15201,701 ha. 
Zaradi ohranjenosti svojih naravnih danosti je uvrščeno med območja Natura 
2000. Je pomembno prehodno območje velikih zveri. V svetovnem merilu 
ima izjemno visoko biotsko raznovrstnost podzemnega živalstva.  
 

SI 5000015 
SPA 
Habitatna 
direktiva 

Cerkniško jezero Cerkniško jezero predstavlja pomemben habitat za več evropsko pomembnih 
vrst ptic. Tu gnezdi več vrst ptic iz Aneksa 1 direktive o pticah (Crex crex, 
Porzana porzana, Coturnix coturnix, Gallinago galinago, Tringa tetanus, in 
Numenius arquata (Polak 1998, Polak 2002, Božič 2003), ki se jim pridružijo 
tudi redki selivci Philomachus pugnax, Tringa glareola in Falco vespertinus 
v pomembnih številkah. 
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2.9.5. Ohranitveno območje Nature 2000 - Notranjski trikotnik SI 3000232 
 

 
 
Slika 13: Ohranitveno območje Notranjski trikotnik SI 3000232  
 
Notranjski trikotnik SI 3000232 je ohranitveno območje Nature 2000 med Logatcem, Postojno      
Starim trgom, Bloško polico, Cerknico in Rakekom. Obsega širše območje Planinskega polja, 
območje nad Postojnskim jamskim sistemom, širše območje Rakovega Škocjana, Cerkniškega 
polja, ter jamski sistem Križne jame. 
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2.9.6. Kvalifikacijski habitatni tipi Nature 2000 območja Notranjski trikotnik SI 3000232  so: 
 

EU 
Koda 

 Ime habitatnega tipa 

   

91K0  Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (Erythronio-Carpinion) 
91L0  Ilirski bukovi gozdovi (Ffagus sylvatica(Aremonio-Fafion)) 
8310  Podzemske jame, ki niso odprte za javnost (8310). 
7230  Bazična nizka barja 
7150  Ulaknine na šotni podlag z vegetacijo zveze Rhynehosporion 
7140  Prehodna barja 
6439  Nižinske in montanske do alpinske hidrofilne robne združbe z visokim steblikovjem  
6410  Travniki s prevladujočo stožko (Molinia sp.) na karbonatnih, šotnih ali glineno-

muljastih tleh (Molinion-caeruleae)  
3270 

 
 Reke z muljastimi obrežji z vegetacijo zveze Chempodion rubro p.p. in Bidention 

p.p. 
3260  Vodotoki v nižinskem in montanskem pasu z vodno vegetacijo zvez Ranunculion 

fluitantis in Callitricho-Batrachion  
 3180*  Presihajoča jezera 
3150  Naravna evtrofna jezera z vodno vegetacijo zvez Magnopotamion ali Hydrocharion 
3140  Trde oligo-mezotrofne vode z bentoškimi združbami parožnic (Chara sp.)  

 
2.9.7. Kvalifikacijske vrste  živali Natue 2000 na območju Notranjskega trikotnika SI 
3000232 so: 
 

 EU 
koda 

Latinsko ime Slovensko ime   

     

1167 Triturus carnifex Veliki pupek   
1186 Proteus anguinus Človeška ribica   
1014 Vertigo angustior Ozki vrtenec   
1059 Maculinea teleius Strašnični mravljiščar   
1078 Callimorpha quadripunctaria Črtasti medvedek   
1089 Morimus funereus Bukov kozliček   
4019 Leptodirus hochenwartii Drobnovratnik   
4056 Anisus vorticulus Drobni svitek   
1303 Rhinolophus hipposideros Mali podkovnjak   
1308 Barbastella barbastellus Širokouhi – mulasti netopir   
1310 Miniopterus schreibersi Dolgokrili netopir   
1316 Myotis capaccinii Dolgonogi netopir   
1321 Myotis emarginatus Vejicati netopir   
1352 Canis lupus Volk   
1354 Ursus arctos Rjavi medved   
1355 Lutra lutra Vidra   
1361 Lynx lynx Navadni ris   
4096 Gladiolus palustris Močvirski meček   
4101 Scilla litardierei Travniška morska čebulica   
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2.9.8. Ohranitveno območje Nature 2000 - Cerkniško jezero SI 5000015 
 

 
 
Slika 14: Ohranitveno območje Cerkniško jezero SI 5000015  
 
Cerkniško jezero SI 5000015 je ohranitveno območje Nature 2000 ki obsega poplavno območje 
Cerkniškega jezera in nepoplavno območje Cerkniškega polja. 
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2.9.9. Kvalifikacijske vrte ptic območja Natura 2000 - Cerkniško jezero, SI 5000015 so: 
 
koda Latinsko ime Slovensko ime Število   
     
A006 Podiceps grisegena  rjavovrati ponirek 10-20  
A021 Botaurus stellaris bobnarica 3-4  
A055 Anas  querquedula reglja 20-30  
A056 Anas clypeata raca žličarica 5-10  
A060 Aythya nyroca kostanjevka 3-6  
A075 Haliaeetus albicilla belorepec 3-5  
A097 Falco vespertinus rdečenoga postovka 150-300  
A113 Coturnix coturnix prepelica 100  
A119 Porzana porzana grahasta tukalica 20-50  
A120 Porzana parva mala tukalica 10-20  
A122 Crex crex kosec 50-100  
A153 Gallinago galinago kozica 30  
A162 Tringa totanus rdečenogi martinec 3-8  
A260 Motacilla flava rumena pastirica 150-350  
A275 Saxicola rubetra repaljščica 40  
A295 Acrocephalus schoenobaenus bičja trstnica 350-700  
A298 Acrocephalus arundinaceus rakar 20-30  
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2.9.10. Sosednja območja Nature 2000  
 

 
 
Slika 15: Prekritost območja Nature 2000 na območju Cerkniškega jezera 
 
 
V neposredni bližini območja Natura 2000 Cerkniško jezero SI 5000015  in območja Natura 2000 
Notranjski trikotnik SI 3000232, so še naslednja območja Nature 2000: 
 
- Natura 2000 območje Snežnik – Pivka SI 5000002 in  
- Natura 2000 območje Javorniki – Snežnik SI 3000231.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LIFE 06 NAT/SLO/000069 Presihajoče Cerkniško jezero, Načrt upravljanja 

 

 63 

2.9.11. Ramsarska lokaliteta 
 
Presihajoče Cerkniško jezero je bilo v začetku leta 2006 vpisano med pomembna svetovna 
mokrišča v sklopu Ramsarske konvencije. Države pristopnice so konvencijo o varovanju in 
ohranjanju svetovno pomembnih mokriščih  podpisale leta 1971 v Iranskem mestu Ramsar. 
Konvencija poudarja ohranjanje mokrišč in njihovo preudarno rabo kot celovit pristop pri 
načrtovanju in upravljanju  kot prednostno izhodišče za ohranjanje mokrišč in njihovih biotopov 
kot najbolj ogroženih ekosistemov na svetu.  
Eden od ciljev Ramsarske konvencije je vzpostavitev svetovne mreže mokrišč, kot 
najpomembnejših in najbogatejših ekosistemov sveta. 
 
Presihajoče Cerkniško jezero, podzemski jamski sistem Križne jame, Karlovic, Zelških jam in 
Rakov Škocjan s Tkalco jamo so dobili to čast, da so bili sprejeti med najpomembnejše ohranjene 
svetovne ekosisteme. Celotno varstveno območje obsega 72 km2, kar je skoraj tretjina celotne 
površine občine Cerknica. 

 
Slika 16: Območje Ramsarske lokalitete

Notranjski regijski park 

Ramsar 

Rakov Škocjan 

Križna  jama 

Cerkniško jezero 

Cerknica 
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2.9.12. Ekološko pomembna območja 

Ekološko pomembno območje je po Zakonu o ohranjanju narave - ZON, (Ur.l.RS št.22/03),  
območje habitatnega tipa, dela habitatnega tipa ali večje ekosistemske enote, ki pomembno 
prispeva k ohranjanju biotske raznovrstnosti.  

Ekološko pomembna območja so eno izmed izhodišč za izdelavo naravovarstvenih smernic in so 
obvezno državno izhodišče pri urejanju prostora in rabi naravnih dobrin.  

Vlada določi ekološko pomembna območja, predpiše varstvene usmeritve za ohranitev ali 
doseganje ugodnega stanja habitatnih tipov, rastlinskih in živalskih vrst ter njihovih habitatov, ter 
zagotavlja varstvo ekološko pomembnih območij z ukrepi varstva naravnih vrednot.   
 
Obravnavano projektno območje leži znotraj ekološko pomembnega območja Notranjski trikotnik 
(EŠD 31300) in Osrednjega območja življenjskega prostora velikih zveri (EŠD 80000).  
Omenjeni območji se prekrivata.  
 
Tabela 4: Ekološko pomembna območja (EPO)  
 
Enotna 
številka 
dediščine 

IME KRATKA OZNAKA 

EŠD 31300 Notranjski trikotnik Notranjski trikotnik zajema celotno projektno območje. Dinamika 
presihanja in polnjenja jezera ter vodotoki z izrazitimi meandri 
omogočajo veliko pestrost habitatov, ki so vezani na prisotnost 
vode. Na območju Cerkniškega jezera najdemo 7 vodnih, 9 
obvodnih in 5 barjanskih habitatov ter številne redke in ogrožene 
vrste. V vodah najdemo 302 vrsti alg, med semenkami pa 17 vrst 
vodnih rastlin, 34 amfibijskih vrst, 23 barjanskih vrst. Na barjih 
najdemo tudi 7 vrst mahov. Na Cerkniškem jezeru je bilo do sedaj 
zabeleženih 256 vrst ptic, 45 vrst sesalcev, 10 vrst plazilcev, 14 vrst 
dvoživk, 9 vrst rib, 33 vrst mladoletnic, 11 vrst enodnevnic, 36 vrst 
kačjih pastirjev, 125 vrst dnevnih metuljev, do sedaj najdenih preko 
700  vrst nočnih metuljev, 690 vrst hroščev (ocenjeno na 1300 do 
1600), 58 vrst čebel, 38 vrst kobilic, 21 vrst vodnih bolh, 1 vrsto 
škrgonožca, 15 vrst ceponožcev, 44 vrst mehkužcev in veliko vrst 
vrbnic in enodnevnic. 
  

EŠD 80000 
 
 
 
 

Osrednje območje 
življenjskega prostora 
velikih zveri 

Projektno območje je del osrednjega območja življenjskega 
prostora velikih zveri. Na širšem območju se pojavljajo vse tri 
velike zveri (rjavi medved, ris, volk). 
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2.9.13. Ekološko pomembno območje Notranjski trikotnik (EŠD 31300) 
 

 
 
SLIKA 17: Ekološko pomembno območje Notranjski trikotnik (EŠD 31300) 
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2.9.14. Ekološko pomembno območje življenjskega prostora velikih zveri (EŠD 80000). 
 
Življenjski prostor velikih zveri je območje, ki je s predpisom, ki ureja ekološko pomembna 
območja (Uredba o ekološko pomembnih območjih, Uradni list RS, št. 48/04), določeno za 
osrednji življenjski prostor velikih zveri. 
 

 
 
 Meja območje življenskega prostora velikih zveri   
 Območje strnjenih gozdov 

 
Slika 18: Območje življenskega prostora velikih zveri   
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 2.9.15 Naravne vrednote 

Naravne vrednote obsegajo vso naravno dediščino na območju Republike Slovenije. Naravna 
vrednota je poleg redkega, dragocenega ali znamenitega naravnega pojava tudi drug vredni pojav, 
del žive ali nežive narave, naravno območje ali del naravnega območja, ekosistem, krajina ali 
oblikovana narava. To so geološki pojavi, minerali in fosili ter njihova nahajališča, površinski in 
podzemski kraški pojavi, podzemske jame, soteske in tesni ter drugi geomorfološki pojavi, ledeniki 
in oblike ledeniškega delovanja, izviri, slapovi, brzice, jezera, barja, potoki in reke z obrežji, 
morska obala, rastlinske in živalske vrste, njihovi izjemni osebki ter njihovi življenjski prostori, 
ekosistemi, krajina in oblikovana narava.   

2.9.16. Naravne vrednote državnega pomena 

Naravne vrednote državnega pomena so tiste naravne vrednote, ki imajo mednarodni ali velik 
narodni pomen in za katere je pristojna država. Preostale vrednote so lokalnega pomena in jih 
varuje lokalna skupnost. Vse naravne vrednote v zavarovanih območjih, ki jih je ustanovila država 
so državnega pomena, prav tako pa so državnega pomena tudi vse podzemske jame. (Pravilnik o 
določitvi in varstvu naravnih vrednot (Ur.l.RS, št. 111/04 in 70/06)). 

Cerkniško polje je opredeljeno kot naravna vrednota državnega pomena (EŠD 30 V), znotraj katere 
so številne manjše naravne vrednote lokalnega in državnega pomena. Na projektnem območju je 
29 naravnih vrednot državnega pomena in 24 vrednot lokalnega pomena. Znotraj projektnega 
območja in njegove neposredne bližine je 20 jam, ponorov, občasnih ponorov in brezen državnega 
pomena. Zvrsti naravnih vrednot so: geomorfološke, hidrološke, botanične, zoološke in geološke. 
To so izviri, ponori in ponorni sistemi, osamelci, vodotoki, barja in druge mokrotne površine.  

2.9.17. Naravne vrednote lokalnega pomena 

Naravne vrednote lokalnega pomena so tiste naravne vrednote, ki imajo lokalni pomen in zanje 
skrbi lokalna skupnost. 
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Tabela 5: Naravne vrednote državnega in lokalnega pomena  (NV)  
 

Inv. 
št. 

Ime Opis naravne vrednote Zvrst  Pomen 

0030 Cerkniško polje Veliko kraško polje s presihajočim jezerom, genetsko 
vezano na Idrijski prelom 

geomorf,  
geomorfp,  
hidr,  
bot,  
zool,  
geol,  
ekos,  
kraj 

Naravna vrednota 
državnega pomena 

0042 Dujce Prehodno barje pri Goričicah na Cerkniškem polju bot,  
geomorf,  
zool 

Naravna vrednota 
državnega pomena 

0081 Obrh Stalni kraški izvir Jezerskega Obrha južno od Gorenjega 
Jezera 

hidr,  
geomorf 

Naravna vrednota 
lokalnega pomena 

0323 Mala Karlovica Vodoravna vodna jama, občasni ponor Stržena v Jamskem 
zalivu Cerkniškega polja 

geomorfp,  
hidr 

Naravna vrednota 
državnega pomena 

0335 Velika Karlovica Vodoravna ponorna jama v Jamskem zalivu Cerkniškega 
polja, habitat proteusa 

geomorfp,  
hidr, 
zool 

Naravna vrednota 
državnega pomena 

0354 Zadnji kraj Zaprt zaliv Cerkniškega jezera, samostojen del polja hidr,  
geomorf,  
zool,  
bot,  
ekos 

Naravna vrednota 
državnega pomena 

1207 Suhadolca Vodoravna jama s stalnim tokom, občasni bruhalnik na 
južnem robu Cerkniškega polja južno od Dolenjega Jezera

gemorfp,  
hidr 

Naravna vrednota 
državnega pomena 

1394 Svinjska jama pri 
Dolenji vasi 

Poševna jama s stalnim tokom jugozahodno od Dolenje 
vasi 

geomorfp,  
hidr 

Naravna vrednota 
državnega pomena 

1403 Vodonos Sistem požiralnikov pri Dolenjem Jezeru na Cerkniškem 
polju 

geomorf,  
hidr 

Naravna vrednota 
državnega pomena 

1404 Retje Sistem požiralnikov potoka Žerovniščice jugovzhodno od 
Dolenjega Jezera 

geomorf,  
hidr 

Naravna vrednota 
državnega pomena 

1405 Rešeto Sistem ponorov pri Dolenjem Jezeru na Cerkniškem polju geomorf,  
hidr 

Naravna vrednota 
državnega pomena 

1406 Cemun Stalen kraški izvir Jezerskega Obrha južno od Gorenjega 
Jezera 

hidr Naravna vrednota 
lokalnega pomena 

1407 Obrh Kraški izvir Grahovščice pod Slivnico severno od 
Grahovega 

hidr Naravna vrednota 
lokalnega pomena 

1408 Tresenec Kraški izvir in ponikalnica na južnem robu Cerkniškega 
polja 

hidr,  
geomorf 

Naravna vrednota 
lokalnega pomena 

1409 Žabjek Občasni kraški izvir potoka Tresenec na južnem robu 
Cerkniškega polja 

hidr Naravna vrednota 
lokalnega pomena 

1410 Retje Kraški izvir južno od Otoka na robu Cerkniškega polja hidr Naravna vrednota 
lokalnega pomena 

1411 Bobnarice Skupina estavel v Zadnjem kraju na Cerkniškem polju geomorf,  
hidr 

Naravna vrednota 
državnega pomena 

1413 Rakovski mostek Ponor Cerkenščice v Jamskem zalivu Cerkniškega polja geomorf,  
hidr 

Naravna vrednota 
lokalnega pomena 

1462 Vranja jama Jama občasni bruhalnik v Zadnjem kraju, prezimovališče 
žab 

geomorfp,  
hidr,  
zool 

Naravna vrednota 
državnega pomena 

1463 Mrzlek Kraški izvir potoka Mrzlika v Zadnjem kraju na 
Cerkniškem polju 

hidr Naravna vrednota 
lokalnega pomena 

1464 Obrh Stalni kraški izvir Otoškega Obrha v Zadnjem kraju na 
Cerkniškem polju 

hidr Naravna vrednota 
državnega pomena 

1465 Kotel Skupina estavel v Zadnjem kraju na Cerkniškem polju geomorf,  
hidr 

Naravna vrednota 
državnega pomena 
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Inv. 
št. 

Ime Opis naravne vrednote Zvrst  Pomen 

1466 Češlenca Vrtačasta požiralnika v strugi Mrzlika v Zadnjem kraju na 
Cerkniškem polju 

geomorf,  
hidr 

Naravna vrednota 
državnega pomena 

1468 Velika Ponikva Vrtačasta požiralnika južno od Dolenjega Jezera na 
Cerkniškem polju 

geomorf,  
hidr 

Naravna vrednota 
lokalnega pomena 

1467 Lovišče - estavele 
in ponori 

Skupina ponorov in estavel, ponorno območje Tresenca 
severno od Otoka na Cerkniškem polju 

geomorf,  
hidr 

Naravna vrednota 
državnega pomena 

1469 Mala Ponikva Sistem požiralnikov južno od Dolenjega Jezera na 
Cerkniškem polju 

geomorf,  
hidr 

Naravna vrednota 
lokalnega pomena 

1470 Srednja Ponikva Požiralnik v strugi Stržena južno od Dolenjega Jezera na 
Cerkniškem polju 

geomorf,  
hidr 

Naravna vrednota 
lokalnega pomena 

1471 Plitvica Območje ponorov in estavel ob vzhodni strani Drvošca na 
Cerkniškem polju 

geomorf,  
hidr 

Naravna vrednota 
državnega pomena 

1476 Zlatavec Kraški izvir na robu Cerkniškega polja pri Goričicah hidr Naravna vrednota 
lokalnega pomena 

1489 Jezerska gmajna Grmišča ob Dolenjem Jezeru, gnezdišča več ogroženih 
vrst ptic 

zool,  
ekos 

Naravna vrednota 
državnega pomena 

1707 Laški studenec Skupina kraških izvirov Laškega potoka na robu 
Cerkniškega polja pri Lazah pri Gorenjem Jezeru 

hidr,  
geomorf 

Naravna vrednota 
lokalnega pomena 

2222 Ušiva Loka Kraški izviri na južnem robu Cerkniškega polja 
jugozahodno od Dolenjega Jezera 

hidr Naravna vrednota 
lokalnega pomena 

2228 Pucinov laz Vrtača z vodno kotanjo na polotoku Drvošcu na 
Cerkniškem polju 

hidr,  
geomorf 

Naravna vrednota 
lokalnega pomena 

2237 Gebno Skupina estavel v Zadnjem kraju na Cerkniškem polju geomorf,  
hidr 

Naravna vrednota 
državnega pomena 

2254 Jama pod cesto Vodoravna jama v zaledju Jamskega zaliva jugozahodno 
od Dolenje vasi 

geomorfp Naravna vrednota 
državnega pomena 

2288 Zajcovke Skupina estavel v Zadnjem kraju na Cerkniškem polju geomorf,  
hidr 

Naravna vrednota 
državnega pomena 

2294 Studenec sv. Ane Občasni kraški izvir na robu Cerkniškega polja, 
zahodno od Laz pri Gorenjem Jezeru 

hidr Naravna vrednota 
lokalnega pomena 

2301 Bečki Sistem požiralnikov južno od Dolenjega Jezera na 
Cerkniškem polju 

geomorf,  
hidr 

Naravna vrednota 
državnega pomena 

2358 Jamski zaliv Ponorno območje na severozahodnem delu Cerkniškega 
polja 

geomorf,  
hidr,  
geomorfp 

Naravna vrednota 
državnega pomena 

2359 Obravčja jama Brezno v zaledju Jamskega zaliva jugozahodno od 
Dolenje vasi 

geomorfp Naravna vrednota 
državnega pomena 

2360 Mala Skednenca Vodoravna jama v Jamskem zalivu Cerkniškega polja geomorfp, 
hidr 

Naravna vrednota 
državnega pomena 

2361 Velika Skednenca Vodoravna jama v Jamskem zalivu Cerkniškega polja geomorfp,  
hidr 

Naravna vrednota 
državnega pomena 

2362 Okence Vodoravna jama, občasni ponor jezerske vode v Jamskem 
zalivu Cerkniškega polja 

geomorfp,  
hidr 

Naravna vrednota 
lokalnega pomena 

2390 Sitarica Dvojni lijakasti požiralnik južno od Dolenjega Jezera na 
Cerkniškem polju 

geomorf,  
hidr 

Naravna vrednota 
državnega pomena 

2391 Plitvice, Ajnce 
jame, Ponikve 

Območje ponorov in estavel južno od Gorice na 
Cerkniškem polju 

geomorf,  
hidr 

Naravna vrednota 
državnega pomena 

2392 Godešev laz Plitve vrtače z vodnimi kotanjami na Drvošcu na 
Cerkniškem polju 

hidr,  
zool 

Naravna vrednota 
državnega pomena 

2394 Osredki Trstišča osrednjega dela Cerkniškega polja zool Naravna vrednota 
državnega pomena 

2397 Lipsenjščica Desni pritok Jezerskega Obrha na Cerkniškem polju hidr,  
geomorf 

Naravna vrednota 
lokalnega pomena 

2418 Žabjek Stalen kraški izvir na robu Cerkniškega polja severno od 
Gorenjega Jezera 

hidr Naravna vrednota 
lokalnega pomena 

2422 Vidrna Občasen kraški izvir pri Lazah pri Gorenjem Jezeru na 
Cerkniškem polju 

hidr Naravna vrednota 
lokalnega pomena 

2425 Obrh pri malnu Kraški izvir Goriškega potoka na robu Cerkniškega polja hidr Naravna vrednota 
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Inv. 
št. 

Ime Opis naravne vrednote Zvrst  Pomen 

pri Goričicah lokalnega pomena 
2426 Okence Skupina stalnih kraških izvirov Jezerskega Obrha južno od 

Gorenjega Jezera 
hidr Naravna vrednota 

lokalnega pomena 
2474 Gorica Osamelec na Cerkniškem polju geomorf Naravna vrednota 

lokalnega pomena 
2475 Brezno na Drvošcu Vodokazno brezno na polotoku Drvošcu na Cerkniškem 

polju 
geomorfp,  
hidr 

Naravna vrednota 
državnega pomena 

2476 Otok Osamelec na južnem robu Cerkniškega polja geomorf Naravna vrednota 
državnega pomena 

2490 Cerkniščica Površinski vodotok Cerkniškega polja s pritoki in 
aluvialno ravnico 

hidr,  
geomorf,  
bot,  
zool 

Naravna vrednota 
lokalnega pomena 

2495 Narti 1 Vodoravna, občasno ponorna jama v jugozahodnem kotu 
Cerkniškega polja 

geomorfp,  
hidr 

Naravna vrednota 
državnega pomena 

2497 Narti 2 Vodoravna, občasno ponorna jama v jugozahodnem kotu 
Cerkniškega polja 

geomorfp,  
hidr 

Naravna vrednota 
državnega pomena 

2498 Narti 3 Vodoravna, občasno ponorna jama v jugozahodnem kotu 
Cerkniškega polja 

geomorfp,  
hidr 

Naravna vrednota 
državnega pomena 

2499 Narti 4 Vodoravna, občasno ponorna jama v jugozahodnem kotu 
Cerkniškega polja 

geomorfp,  
hidr 

Naravna vrednota 
državnega pomena 

2500 Narti 5 Vodoravna, občasno ponorna jama v jugozahodnem kotu 
Cerkniškega polja 

geomorfp,  
hidr 

Naravna vrednota 
državnega pomena 

2938 Otok - lipa pri Sv. 
Primožu 

Lipa na Otoku  drev Naravna vrednota 
lokalnega pomena 

4493 Stržen Vodotok na Cerkniškem polju hidr,  
geomorf,  
zool 

Naravna vrednota 
državnega pomena 

7823 Mrzlik - 
ponikalnica 

Ponikalnica v Zadnjem kraju na Cerkniškem polju hidr,  
geomorf 

Naravna vrednota 
državnega pomena 

8092 Gorenje Jezero - 
poljski javor 

Poljski javor ob izviru Obrh južno od Gorenjega Jezera drev Naravna vrednota 
lokalnega pomena 

8093 Svinjska jama - 
požiralnik 

Ponor na južnem robo Jamskega zaliva na Cerkniškem 
polju 

hidr,  
geomorf 

Naravna vrednota 
državnega pomena 

8095 Ajnce jame Območje ponorov in estavel ob vzhodni strani Drvošca na 
Cerkniškem polju 

hidr,  
geomorf 

Naravna vrednota 
državnega pomena 

8096 Lovišče Ornitološko pomembno območje na Cerkniškem polju zool Naravna vrednota 
državnega pomena 

Naravovarstvene smernice za strategijo prostorskega razvoja občine Cerknica  
Pripravil: Zavod RS za varstvo narave, maj 2006 
 
ZVRST - zvrst naravne vrednote 
  
geomorf geomorfološka površinska naravna vrednota, 
geomorfp geomorfološka podzemeljska naravna vrednota, 
geol geološka naravna vrednota 
hidr hidrološka naravna vrednota, 
bot botanična naravna vrednota 
zool zoološka naravna vrednota, 
drev drevesna naravna vrednota, 
ekos ekosistemska naravna vrednota, 
onv oblikovana naravna vrednota. 
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SLIKA 19: Naravne vrednote državnega in lokalnega pomena (Vir: ZRSVN, 2006) 
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2.9.18. Podzemske kraške jame na projektnem območju ali njegovi neposredni bližini 
 
Za varstvo podzemskih jam se prednostno uporablja Zakon o varstvu podzemskih jam – ZVPJ 
(Ur.l.RS, št. 2/02).  
Zakon ureja varstvo podzemskih jam in pravila v zvezi z ravnanjen raziskovanjem in 
obiskovanjem podzemskih jam.  
 
Zakon o ohranjanju narave ZON  (Ur.l.RS, št. 96/04) pa ureja tudi načine in možnosti vstopanja v 
jamo, ki je lahko prost, nadzorovan, za nekatere jame pa tudi prepovedan zaradi ogroženosti jam, 
ki jo lahko povzroči človekova prisotnost v njej. 
Zaradi ohranjanja in varstva jam se lahko lahko izvajajo ukrepi varstva jam kot so: skrbništvo, 
zavarovanje, začasno zavarovanje in obnovitev.  
Vse podzemske jame so naravne vrednote državnega pomena in so v lasti države. 
Dovoljena raba podzemskih jam se lahko izvaja samo na podlagi podeljene koncesije za rabo jame. 
 
Tabela 6: Podzemske kraške jame na projektnem območju ali njegovi neposredni bližini 

 
 
 
 
 
 
 
 

ŠT.   Dolžina Globina       
št 

JAME 
JAMA KAT. OBČINA 

(m) (m) X Y Z 

1 87 Velika Karlovica Dolenja vas 7307 12 447890 70370 548 

2 171 Mala Karlovica Dolenja vas 1453 20 447815 70140 546 

3 280 Suhadolca/Skadulca  480 18 449980 69140 555 

4 534 Svinjska jama pri Dolenji vasi/Jama pri gradu Dolenja vas 436 42 447780 69950 575 

5 1006 Narti 5/Špranja v Nartih Dolenja vas 21 1 448262 69963 546 

6 1008 Jama pod cesto Dolenja vas 105 19 447680 69990 591 

7 1009 Jama pod Starim gradom Dolenja vas  13 2 447920 69930 565 

8 1010 Velika skednenca/Srednja Krlovica Dolenja vas 95 10 447830 70220 553 

9 1011 Vranja jama pri Cerknici/Špajna jama Otok 2 20 5 450320 66740 551 

10 2210 Obravčja jama/Dobravča jama Dolenja vas 9 9 447840 70460 587 

11 3146 Mala Skednenca Dolenja vas 25 0 447930 70469 555 

12 3147 Okence Dolenja vas 52 2 448300 70805 551 

13 3205 Mulcov kevderc Otok 2 14 1 450640 67710 545 

14 3544 Brezno pri Svinjski jami Dolenja vas 18 10 447970 69900 566 

15 3894 Narti 1 Dolenja vas 80 1 448610 69870 547 

16 3895 Narti 2 Dolenja vas 50 2 448494 69936 547 

17 3896 Narti 3 Dolenja vas 68 7 448424 69967 547 

18 3897 Narti 4 Dolenja vas 58 1 448377 69989 547 

19 5915 Brezno na Drvošcu Otok 2 10 10 450680 67600 565 

20 6427 Brezno na Otočcem Otok 2 20 18 450976 66750 568 

21  Obrh čolniči Otok 1 300 15 x x x 



LIFE 06 NAT/SLO/000069 Presihajoče Cerkniško jezero, Načrt upravljanja 

 

 73 

2.9.19. Zavarovana območja 

Zavarovana območja so geografska območja, ki so v Sloveniji opredeljena in zavarovana na 
podlagi  Zakona o ohranjanju narave - ZON, (Ur.l.RS št.22/03). 

Zakon o ohranjanju narave opredeljuje naslednje vrste zavarovanih območij:  

2.9.20. Širša zavarovana območja: 

Narodni park 
Narodni park je veliko območje s številnimi naravnimi vrednotami ter z veliko biotsko 
raznovrstnostjo. V pretežnem delu narodnega parka je prisotna prvobitna narava z ohranjenimi 
ekosistemi in naravnimi procesi, v manjšem delu narodnega parka so lahko tudi območja večjega 
človekovega vpliva, ki pa je z naravo skladno povezan.  
 
Regijski park 
Regijski park je obsežno območje regijsko značilnih ekosistemov in krajine z večjimi deli 
prvobitne narave in območji naravnih vrednot, ki se prepletajo z deli narave, kjer je človekov vpliv 
večji, vendarle pa z naravo uravnotežen.  
 
Krajinski park 
Krajinski park je območje s poudarjenim kakovostnim in dolgotrajnim prepletom človeka z naravo, 
ki ima veliko ekološko, biotsko ali krajinsko vrednost.  

2.9.21. Ožja zavarovana območja:  

 
Strogi naravni rezervat 
Strogi naravni rezervat je območje naravno ohranjenih geotopov, življenjskih prostorov ogroženih, 
redkih ali značilnih rastlinskih ali živalskih vrst ali območje, pomembno za ohranjanje biotske 
raznovrstnosti, kjer potekajo naravni procesi brez človekovega vpliva.  
 
Naravni rezervat 
Naravni rezervat je območje geotopov, življenjskih prostorov ogroženih, redkih ali značilnih 
rastlinskih ali živalskih vrst ali območje, pomembno za ohranjanje biotske raznovrstnosti, ki se z 
uravnoteženim delovanjem človeka v naravi tudi vzdržuje.  
 
Naravni spomenik 
Naravni spomenik je območje, ki vsebuje eno ali več naravnih vrednot, ki imajo izjemno obliko, 
velikost, vsebino ali lego ali so redek primer naravne vrednote. 
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2.9.22. Zavarovano območje Notranjski regijski park 
 
Občina Cerknica je na 18. redni seji Občinskega sveta, dne 23.7.2002 ustanovila Notranjski 
regijski park na podlagi prvega, četrtega in petega  odstavka 49. člena Zakona o ohranjanju narave 
ZON (Uradni list RS, št. 56/99 in 31/01) in na podlagi 9. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine 
(Uradni list RS, št.7/99) ter na podlagi 18. člena Statuta Občine Cerknica (Ur. l. RS, št. 3/00).   
 
Notranjski regijski park je ustanovljen z namenom, da se ohranijo, varujejo in raziskujejo naravne 
in kulturne vrednote, izjemne geomorfološke, geološke in hidrološke znamenitosti, zavaruje 
avtohtono rastlinstvo, živalstvo in naravni ekosistemi ter značilnosti neživega sveta, kakor tudi 
paleontološka in arheološka najdišča, etnološke in arhitekturne značilnosti ter kulturna krajina. 
Na področju Notranjskega regijskega parka bomo zagotavljali z naravnimi danostmi in vrednotami 
usklajen nadaljnji razvoj gospodarstva, turizma, kmetijstva, gozdarstva, rekreacije ter 
izobraževanja. S tem bodo omogočeni materialni in drugi pogoji za razvoj in življenje prebivalcev 
na  zavarovanem območju občine Cerknica. 
 
Notranjski regijski park je obsežno območje regijsko značilnih ekosistemov in neokrnjene narave 
ter območji naravnih vrednot, ki se prepletajo z deli narave, kjer je človekov vpliv večji, vendar pa 
z naravo uravnotežen. Ravno tako je regijski park tudi območje s poudarjenim kakovostnim in 
dolgotrajnim prepletom človeka z naravo, ki ima veliko ekološko, biotsko ali krajinsko vrednost. 
 
Predlagano biosferno območje »Cerkniško jezero z okolico« predstavlja ohranitveno in zavarovano 
območje lokalnega, nacionalnega in mednarodnega pomena, kar kažejo številna varovana in 
zavarovana območja naravne in kulturne dediščine na tem območju. 
 
Velikost zavarovanega območja Notranjskega regijskega parka je 222 km². 
 
Park obsega celotno območje občine Cerknica, razen zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljišč 
področij širitev naselij ter področij sedanjih in bodočih industrijskih con. Iz parka so izvzete tudi 
vse ceste in poti skupaj s cestnim telesom, območja opredeljena za mirujoči promet, peskokopi, 
železnice, ter vojaško vadišče in strelišče Bloška polica. 
 
Meje območja parka in meje varstvenih območij se lahko spremenijo z Odlokom o prostorskih 
sestavinah dolgoročnega in družbenega plana Občine Cerknica in spremembo Odloka o ustanovitvi 
Notranjskega regijskega parka. 
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2.9.23 Varstvena območja na območju Notranjskega regijskega parka  
 
1. Naravni spomenik: 

- območje travišč in mokrišč, ki obsega poplavno območje Cerkniškega jezera; 
2. območje strnjenih gozdov, ki zajema dva strnjena kompleksa gozdov: osrednji del 

Javornikov in Menišijo; 
3. naravni rezervati:  

- Zadnji kraj 
- Dujce 
- Osredki 
- Levišča 
- Vranja jama 

4. naravni spomeniki:    
- naravni spomenik Rakov Škocjan 
- naravni spomenik Iške in Zale 
- naravni spomenik Križna jama 
- naravni spomenik Zelške jame                       

 
 
 
Tabela 7: Pregled delov narave na projektnem območju, zavarovanih z aktom o zavarovanju 
 

ID. ŠT. IME VARSTVENI 
STATUS 

URADNA OBJAVA KRATKA OZNAKA 

450 Notranjski regijski 
park 

regijski park 
Odlok o Notranjskem regijskem 
parku (Ur.l. RS 75/02) 

Nahaja se znotraj občine 
Cerknica in obsega 222 km2 

30  Cerkniško jezero NS 
Odlok o Notranjskem regijskem 
parku (Ur.l. RS 75/02) 

Presihajoče jezero 

42 Dujce 

NR 

Odlok o Notranjskem regijskem 
parku (Ur.l. RS 75/02) 

Bazično nizko barje pri 
Goričicah na Cerkniškem 
jezeru.  Predel je dvignjen nad 
nivo vsakoletnih poplav, čeprav 
je večji del leta precej 
zamočvirjen.  

354  Zadnji kraj NR 
Odlok o Notranjskem regijskem 
parku (Ur.l. RS 75/02) 

Zaprt zaliv Cerkniškega jezera,  

1462 Vranja jama 
NR 

Odlok o Notranjskem regijskem 
parku (Ur.l. RS 75/02) 

Jama, občasni bruhalnik v 
Zadnjem kraju, prezimovališče 
žab 

2394  Osredki 
NR 

Odlok o Notranjskem regijskem 
parku (Ur.l. RS 75/02) 

Osrednji del Cerkniškega 
jezera, ornitološko pomembno 
območje 

8096 Levišča NR 
Odlok o Notranjskem regijskem 
parku (Ur.l. RS 75/02) 

Ornitološko pomembno 
območje na Cerkniškem jezeru 

 
NS- naravni spomenik,  
NR – naravni rezervat 

 
Vir: Odlok o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana Občine Cerknica 
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2.9.24. Prepovedi iz Odloka o ustanovitvi Notranjskega regijskega parka 
 
Na območju celotnega območja Notranjskega regijskega parka je prepovedano izvajati posege, 
opravljati dejavnosti ali ravnati na način, ki bi lahko škodljivo vplival na naravne vrednote, biotsko 
ali krajinsko raznovrstnost v parku in ogrožal regijsko značilne ekosisteme: 
1. prepovedano je iztrebiti avtohtone in endemične rastlinske ali živalske vrste; 
2. prepovedano je zniževati število rastlin ali živali posameznih populacij ter slabšati njihove 

življenjske razmere do  take mere, da je vrsta ogrožena; 
3. habitate populacij rastlinskih ali živalskih vrst je prepovedano namerno, brez opravičljivega 

razloga uničiti ali  poškodovati; 
4. odvzemati vodo v taki količini, da ne bi bil zagotovljen ekološko sprejemljiv  pretok 

vodotokov v parku.  Ekološko sprejemljiv pretok vodotokov določi upravljavec parka 
5. odpirati nove rudnike ali širiti obstoječe, če bi to presegalo obseg, ki zadovoljuje potrebe 

lokalnega prebivalstva v parku: 
6. graditi nova letališča; 
7. graditi jedrske elektrarne, termoelektrarne in akumulacijske hidroelektrarne ali akumulacije 

zanje in odlagališča jedrskih odpadkov 
8. graditi odlagališča odpadkov, razen za potrebe lokalnega prebivalstva v parku; 
9. uporabljati plovila na motorni pogon na vseh stalnih ali občasnih vodnih površinah, razen 

za intervencijske namene ter v času visokih voda za potrebe domačinov in oskrbe krajev; 
10. izvajati strelske in druge športe, ki povzročajo eksplozije ali uporabljajo imitacije strelnega 

orožja, razen na območju strelišča; ta prepoved se ne nanaša na lov in preizkus lovskega 
orožja 

11. graditi nove turistične nastanitvene objekte v ureditvenih območjih naseljih s kapaciteto nad 
100 ležišč; 

12. graditi nova sekundarna bivališča izven območij za sekundarna bivališča, opredeljenih v 
občinskih prostorskih aktih; 

13. postavljati nova mrhovišča in krmišča za medvede v zračni razdalji manj od 2 km od 
naselij; 

14. opravljati obrambne dejavnosti izven obstoječih vadišč, strelišč, razen v soglasju z upravo 
parka. 

15. širiti obstoječa območja civilnih ali vojaških vadišč, strelišč in poligonov ali urejati nova 
vadišča, strelišča in poligone; 

16. vožnja z vojaškimi in drugimi vozili  izven prometnic z utrjenim voziščem, razen lastnikom 
zemljišč za potrebe kmetijske in gozdarske dejavnosti. 

17. vožnja z vojaškimi vozili z gosenicami; 
18. graditi gozdne prometnice, če graditev ne pomeni bistvenega izboljšanja možnosti 

gospodarjenja z gozdovi; 
19. namerno sproščati gensko spremenjene organizme v okolje 
20. odvzemati genski material in ga patentirati 
21. naseljevati rastline ali živali tujerodne vrste v naravo. Ministrstvo lahko izjemoma dovoli 

naselitev rastlin ali živali tujerodne vrste, če se v postopku presoje tveganja za naravo 
ugotovi, da poseg v naravo na bo ogrozil naravnega ravnovesja ali sestavin biotske 
raznovrstnosti. Prepoved ne velja za kmetijske kulture. 

22. na varstvenih območjih je dovoljeno uporabljati le tiste pesticide, ki jih dopuščajo predpisi 
o biološki pridelavi hrane. 

23. odmetavati ali odlagati odpadke, odpadni ter gradbeni material izven zato določenih mest. 
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2.9.25. Prepovedi na območju travišč in mokrišč Cerkniškega jezera 
 
1. spreminjati vodni režim, razen v okviru rednega vzdrževanja vodotokov; 
2. spreminjati hidrološke značilnosti vodotokov, presihajočega jezera ter zasipati požiralnike. 

Prepoved ne velja za posege naravovarstvenega upravljanja, ki so v skladu s cilji varovanja 
ogroženih rastlinskih in živalskih vrst. 

3. spreminjati morfologijo naravnih strug vodotokov in gospodarsko izkoriščati to vodo; 
4. spreminjati kemične lastnosti vodotokov, vodnih teles in tal, kamor ne šteje gnojenje. 

Upravljavec parka lahko omeji gnojenje  na nekaterih območjih. 
5. zasajati monokulture dreves, razen sadnih dreves; 
6. graditi odlagališča odpadkov; 
7. parkirati izven za to določenih mest, razen za lastnike zemljišč na svojih zemljiščih in za 

potrebe kmetijstva ter za potrebe okoljevarstvene in čuvajske službe 
8. zažigati trstičje, travišča in pašniške površine 
9. loviti vse vrste ptic razen, če za kormorana (Phalacrocorax carbo sinensis) in (raco) 

mlakarico (Anas plathyrhynchos) predpisi ne določajo drugače; 
10. na območju Cerkniškega jezera uporabljati modele ladjic na motorni ali električni pogon, 

modele letal z motorji na notranje izgorevanje (v času gnezditve, reprodukcije in selitve 
ptic;) 

11. iztrebiti rastlinsko ali živalsko vrsto; 
12. zniževati število rastlin ali živali posameznih populacij ter slabšati njihove življenjske 

razmere do take mere, da je vrsta ogrožena; 
13. habitate populacij rastlinskih ali živalskih vrst je prepovedano namerno, brez opravičljivega  

razloga uničiti ali poškodovati; 
14. odvzemati vodo v taki količini, da ne bi bil zagotovljen ekološko sprejemljiv pretok 

vodotokov v parku; 
15. odpirati nove rudnike. 
16. vsem zračnim plovilom nizko preletati nad Cerkniškim jezerom pod višino 100 m. 
 
2.2.26. V naravnih rezervatih Zadnji kraj, Dujce, Osredki, Levišča in Vranja jama je 
prepovedano: 
 
1. gospodarsko izkoriščati neobnovljive naravne vire; 
2. spreminjati vodni režim; 
3. povzročati hrup, eksplozije in vibracije; 
4. voziti z motornimi vozili izven prometnic; 
5. vzletati, leteti ali pristajati z zrakoplovi, razen za intervencijske namene; 
6. spreminjati kemične značilnosti tal; 
7. spreminjati vegetacijo, razen izvajanja ukrepov za ohranitev zavarovanih rastlinskih in 

živalskih  vrst; 
8. raziskovati z destruktivnimi metodami in odnašati raziskovalni material iz narave, razen z 

dovoljenjem ministrstva; 
9. kuriti ali kako drugače uporabljati odprti ogenj; 
10. urejati odlagališča odpadkov; 
11. vznemirjati, ubijati ali jemati žive prostoživeče živali ali njihove razvojne oblike iz narave, 

razen lova in ribolova v skladu s predpisi, ki urejajo lov in ribolov, in izvajanja ukrepov za 
ohranitev naravnega ravnovesja. 
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2.9.27. Dovoljene dejavnosti, ne glede na prepovedi iz  Odloka o ustanovitvi Notranjskega  
            parka  
 
1. Takrat, ko jezero presahne, izloviti ribe. 
2. Opravljati ekstenzivno kmetijsko dejavnost, voziti z motornimi vozili za potrebe kmetijstva, 

voziti z motornimi vozili na obstoječih prometnih poteh, rekonstruirati obstoječo 
infrastrukturo in urediti novo, če ta poteka po trasi obstoječe. 

3 Ne glede na prepovedi je na območju naravnih rezervatov dovoljen lov in ribolov. 
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2.9.28. Operativni program – Program upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2007 – 
2013 
 
Projektno območje se nahaja znotraj zavarovanega območja Notranjski regijski park (Odlok o 
Notranjskem regijskem parku, (Ur.l.RS, 75/02), v ohranitvenem območju po Habitatni direktivi 
Notranjski trikotnik (SI 3000232) in območju varovanem po Direktivi o pticah Cerkniško jezero 
(SI 5000015).  
 
Operativni program – Program upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2007 - 2013 je bilo na 
Vladi sprejeto 11. oktobra 2007.  
Osnovni namen Programa upravljanja območoj Nature 2000 je opredeliti obveznosti izvajanja 
varstva  na varstvenih območij Nature 2000.  
 
Z operativnim programom so podrobneje opredeljeni varstveni cilji, zahteve in ukrepi na območjih 
Natura 2000 ter opredeljeni pristojni sektorji in odgovorni nosilci za izvajanje varstvenih ukrepov. 
   
Operativni program določa podrobne varstvene cilje za posamezne habitatne tipe ali rastlinske ali 
živalske vrste območja Natura 2000.  
  
Program določa tudi varstvene ukrepe oziroma usmeritve za doseganje podrobnih varstvenih ciljev, 
in sicer za vsako območje Natura 2000 posebej, pri čemer je nabor ukrepov določen glede na 
značaj območja Natura.  
 
Varstveni ukrepi, s katerimi se dosega varstvene cilje so razdeljeni na: 

 ukrepe varstva narave (npr. zavarovanje), 
 ukrepe, prilagojene rabi naravnih dobrin v sektorskih načrtih (gozdarstvo, lovstvo, ribištvo), 
 ukrepe, prilagojene kmetijski praksi (kmetijsko okoljski ukrepi Programa razvoja podeželja 

2007-2013), 
 ukrepe oziroma usmeritve upravljanja voda v predvidenih načrtih upravljanja voda, 
 druge ukrepe, ki so potrebni za zagotavljanje ugodnega stanja rastlinskih in živalskih vrst 

ter habitatnih tipov. 

Operativni program določa tudi kazalce, ki se morajo redno spremljati zato, da se ugotavlja 
učinkovitost ukrepov glede doseganja ugodnega stanja rastlinskih in živalskih vrst, njihovih 
habitatov in habitatnih tipov.  
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2.9.29 Varstvo kulturne dediščine  
 
Kulturna dediščina so območja in kompleksi, grajeni in drugače oblikovani objekti, predmeti ali 
skupine predmetov oziroma ohranjena materializirana dela kot rezultat ustvarjalnosti človeka in 
njegovih različnih dejavnosti, družbenega razvoja in dogajanj, značilnih za posamezna obdobja, 
katerih varstvo je zaradi njihovega zgodovinskega, kulturnega in civilizacijskega pomena v javnem 
interesu.  
Dediščina so predvsem arheološka najdišča in predmeti, naselbinska območja, zlasti stara mestna 
in vaška jedra, oblikovana narava, kulturna krajina, stavbe, njihovi deli ali skupine stavb, 
umetnostne, zgodovinske ali tehnične pričevalnosti.  
Lastnosti kulturnih spomenikov so naslednje:  
 
2.9.30. Varstvene skupine kulturnih spomenikov 
 
- Arheološki spomeniki so zemljišča in zemeljske plasti, ki hranijo pomembne sledove 

človekovega delovanja v zgodovinskih obdobjih in njegove povezanosti z naravnim okoljem 
ter posebno pomembni predmeti iz teh plasti oziroma obdobij. 

- Zgodovinski spomeniki so območja, stavbe, predmeti ali zbirke predmetov, ki značilno 
ponazarjajo in izpričujejo politično zgodovino, zgodovino vojn in vojaštva, socialno 
zgodovino, razvoj prometa, prometnih in trgovskih poti ter povezav, razvoj sodstva, prosvete 
in kulture, verstev, znanosti in tehnike ter gospodarsko zgodovino na naših tleh.  

- Umetnostnozgodovinski oziroma umetnostni in arhitekturni spomeniki so posamezne stavbe 
in skupine stavb, prostorski in javni spomeniki, umetnostno pomembne sestavine stavbarstva, 
arhitekturni in umetniško pomembni detajli, slikarski, kiparski, grafični in drugi umetniški ter 
oblikovani predmeti in izdelki umetne obrti, ki se štejejo za posebne dosežke umetnosti, 
oblikovanja in arhitekture na naših tleh. 

- Naselbinski spomeniki so mestna ali vaška naselja ter deli naselij, ki so najznačilnejši in 
posebej pomembni dosežki v oblikovanju in urejanju prostora. 

- Tehniški spomeniki so območja, stavbe in skupine stavb, orodja, naprave in stroji ter drugi 
predmeti, ki pričajo o razvoju proizvajalnih sredstev, tehnologije in tehnične kulture v 
Sloveniji. 

- Spomeniki oblikovane narave so območja ali objekti vrtnega in parkovnega oblikovanja, 
navadno povezani z drugimi kulturnimi spomeniki ter z estetsko in kulturno namembnostjo. 

- Kulturna krajina je spomeniško območje, katerega strukturo, razvoj in funkcijo pretežno 
določajo človekovi posegi in dejavnost v prostoru. 
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2.9.31. Območje kompleksnega varstva kulturne dediščine (OKV), 
 
Območje kompleksnega varstva kulturne dediščine (OKV) Cerkniško polje, obsega Cerkniško 
polje z zaledjem in Bloško planoto. Območje ima večjo koncentracijo med seboj prostorsko in 
vsebinsko povezanih kulturnih prvin. Raba prostora je tradicionalna, pri čemer so kulturna krajina, 
urbanistične zasnove naselij in stavbna dediščina dobro ohranjene.  
Kulturna krajina Cerkniškega jezera izkazuje visoko stopnjo ujemanja med rabo prostora in 
naravnimi značilnostmi območja. Poseben izraz kulturni krajini daje vse leto menjavajoč se vodni 
režim, zaradi česar je raba omejena na košnjo. Robni del polja pripada mozaični njivski krajini in 
naseljem, ki so vpeta v pobočja. Na območju so številna arheološka najdišča ter območja in objekti 
kulturne dediščine. Zvrsti dediščine so: arheološka dediščina, stavbna dediščina, naselbinska 
dediščina in kulturna krajina. 
 
 

 
 
SLIKA 20: Območja kompleksnega varstva (OKV) kulturne dediščine v odprtem prostoru (Ministrstvo za kulturo, 
2003) 
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2.9.32. Kulturna dediščina na projektnem območju ali njegovi neposredni bližini. 
 
Tabela 9: Območje kompleksnega varstava  in  kulturna dediščina  na projektnem območju ali njegovi neposredni 
bližini 
 

EŠD IME    OBSEG    OPIS 

OKV  
Cerkniško    
polje     

Cerkniško polje - Območje 
kompleksnega varstva 
kulturne dediščine  - OKV 

območje Obsega Cerkniško polje z zaledjem in Bloško planoto, 
torej območje z večjo koncentracijo med seboj 
prostorsko in vsebinsko povezanimi kulturnimi 
prvinami. Raba prostora je tradicionalna pri čemer so 
kulturna krajina, urbanistične zasnove naselij in 
stavbna dediščina dobro ohranjene. 

16286   Cerknica – Kulturna krajina 
Cerkniškega jezera 
 

območje Ožje območje kompleksnega varstava predstavlja 
kulturna krajina, ki izkazuje visoko stopnjo ujemanja 
med rabo prostora in naravnimi značilnostmi območja: 
poseben izraz ji daje vse leto menjavajoč se vodni 
režim zaradi česar je raba omejena na košnjo. Robni 
del polja pripada mozaični njivski krajini in naseljem 
vpetim v pobočja. Območje ima veliko koncentracijo 
objektov in območij KD. Varstveni režim za 
dediščinsko kulturno krajino.  

10956 Otok pri Cerknici – 
Arheološko območje Otok 

območje Glede na konfiguracijo terena je to območje 
potencialno arheološko najdišče, verjetno 
prazgodovinsko. Varstveni režim za arheološko 
dediščino. 

10957 Otok pri Cerknici - 
Arheološko območje Otočec 
- Drvošec 

območje Po konfiguraciji terena sodeč je Otočec potencialno 
arheološko najdišče – gradišče. Varstveni režim za 
arheološko dediščino. 

10919 Otok pri Cerknici – 
Arheološko območje pri 
požiralniku Retje 

območje Pri požiralniku Retje so bile odkrite površinske 
arheološke najdbe: ostanki mlajše paleolitske litične 
industrije in rimske keramike. Varstveni režim za 
arheološko dediščino. 

2329 Otok pri Cerknici – Cerkev 
sv. Primoža in Felicijana 

objekt Cerkev, prvič omenjena l. 1526, predelana v 17. stol. 
(do 1681). V tlorisu si sledijo vhodna lopa, pravokotna 
ladja s fasadnim nadzidkom zvonika na preslico in 
kratek prezbiterij s triosminskim zaključkom. Cerkev 
obdaja nizek zid. Varstveni režim za stavbno 
dediščino. 

23472 Otok pri Cerknici – 
Domačija Otok 3 in 3a 

skupina 
objektov 

»Jeršinova« domačija: pritlična, v delu podkletena hiša 
z gospodarskim delom pod skupnim slemenom ima 
letnico 1845 na kamnitem portalu in 1828 na hišnem 
tramu. Nadstropen, delno zidan hlev s senikom v 
nadstropju. Varstveni režim za stavbno dediščino. 

23473 Otok pri Cerknici – 
Domačija Otok 5 

skupina 
objektov 

Domačija pri »Mihovih«: domačijo sestavljajo 
pritlična, zidana hiša z obojestranskima frčadama in 
letnico 1848 na polkrožnem portalu, lesena kašča z 
letnico 1836, nadstropna zidana stavba - nekdanja 
kovačija, zidan hlev s senikom in toplar. Varstveni 
režim za stavbno dediščino. 

504 Otok pri Cerknici – Vas območje Majhna gručasta vas – edini primerek otoške vasi pri 
nas. Vedutno ni izpostavljeno, zaradi zaraščenosti 
silhueta in dominanta zabrisani. Kompleksi domačij 
dobro ohranjeni. Varstveni režim za naselbinsko 
dediščino. 
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11127 Dolenje Jezero – Naselbina 
Gorica 

območje Na pobočju osamelca Gorica so bili odkriti kamniti 
artefakti. Artefakti so okvirno datirani v čas mlajše 
kamene dobe. Glede na konfiguracijo terena je tu 
prazgodovinska naselbina. 
Varstveni režim za arheološko dediščino. 

10923 Arheološko območje Sv. 
Lovrenc 

območje Širša okolica cerkve sv. Lovrenca je potencialno 
srednjeveško arheološko najdišče. 

10925 Dolenje Jezero – Ruševine 
Karlovškega gradu  

območje Slabo ohranjeno zidovje Karlovškega gradu stoji na 
manjšem pomolu, ki ga je ob zalitem polju s treh strani 
obdajala voda. Sama lokacija je primerna tudi za 
poznoantično pribežališče. Varstveni režim za 
arheološko dediščino. 

10920 Dolenja vas pri Cerknici – 
Cvinger in Tržišče 

območje Na vzpetini Cvinger in Tržišče sta prazgodovinski 
gradišči s pripadajočimi grobišči. Na Tržišču je bil 
odkrit tudi starejše železodobni depo ter rimske drobne 
najdbe. Varstveni režim za arheološko dediščino. 

1705 Dolenja vas pri Cerknici – 
Cerkev Sv. Lovrenca 

objekt Cerkev, omenjena l. 1581. Ladja pravokotnega tlorisa 
z banjastim obokom in petosminski prezbiterij s 
poznogotskim rebrastim obokom, zvonik. Kvalitetni 
zlati oltarji in kasetiran kor s poslikanim dnom z 
začetka 18. stol. Varstveni režim za stavbno dediščino. 

10924 Dolenja vas pri Cerknici –
Arheološko najdišče 
Skednenca 

območje Jama Skednenca je bila za kratek čas večkrat obiskana 
– arheološke ostaline sodijo v starejšo železno in 
rimsko dobo ter mlajša zgodovinska obdobja. 
Varstveni režim za arheološko dediščino. 

10947 Martinjak – Arheološko 
najdišče Sv. Vid (del) 

območje Naselbinska keramika, najdena v okolici cerkve sv. 
Vida, dokazuje poselitev tega prostora v zgodnjem in 
visokem srednjem veku. Varstveni režim za 
arheološko dediščino.  

10949 Martinjak – Arheološko 
najdišče Ograde – Sv. Elija 
(del) 

območje Na območju Ograd naj bi stala cerkev sv. Elije. Vidni 
so še obrisi temeljev zgradb zgodnjesrednjeveškega 
značaja. 

 
Vir: Register Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije 
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2.9.33. Območja kulturne dediščine na projektnem območju 
 

 
 
SLIKA 21: Območja kulturne dediščine na projektnem območju  
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2.10. Vode  
 
2.10.1. Hidroekoregije 
 
Za hidroekoregijo je določeno pokrajinsko območje celinskih voda, ki ga označujejo različni 
abiotski in biotski dejavniki in je odraz geoloških, geomorfoloških, hidrografskih, hidroloških in 
geografskih značilnosti območja, zaradi katerih se je izoblikovala določena vodna flora in favna. 
 
 

 
 
Slika 22: Donavsko vodozbirno območje  
 
2.10.2. Upravljanje voda 
 
Upravljanje z vodami ter vodnimi in priobalnimi zemljišči ureja Zakon o vodah (Ur.l.RS št.67/02). 
Upravljanje z vodami ter vodnimi in priobalnimi zemljišči obsega varstvo voda, urejanje voda in 
odločanje o rabi voda.  
Cilj upravljanja z vodami ter vodnimi in priobalnimi zemljišči je doseganje dobrega stanja voda in 
drugih, z vodami povezanih ekosistemov, zagotavljanje varstva pred škodljivim delovanjem voda, 
ohranjanje in uravnavanje vodnih količin in spodbujanje trajnostne rabe voda, ki omogoča različne 
vrste rabe voda ob upoštevanju dolgoročnega varstva razpoložljivih vodnih virov in njihove 
kakovosti. 
Upravljanje z vodami in vodnimi ter priobalnimi zemljišči je v pristojnosti države, razen tistih 
nalog, za katere je po zakonu pristojna lokalna skupnost. 
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Rabo in druge posege v vode, vodna in priobalna zemljišča ter zemljišča na varstvenih in 
ogroženih območjih ter kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča je treba programirati, načrtovati in 
izvajati tako, da se ne poslabšuje stanja voda, da se omogoča varstvo pred škodljivim delovanjem 
voda, ohranjanje naravnih procesov, naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov, ter 
varstvo naravnih vrednot in območij, varovanih po predpisih o ohranjanju narave. 
 
Cerkniško jezero sodi v sistem kraške Ljubljanice, ki je del porečja Srednje Save in spada v vodno 
območje Donave. Načrt upravljanja voda na vodnem območju Donave je še v izdelavi. Priprava 
prvega načrta upravljanja voda na vodnem območju Donave, kot ga določa ZV-1 na podlagi 
direktive Evropskega Parlamenta in Sveta o postavitvi okvirov za ukrepe Skupnosti na področju 
vodne politike, direktiva 2000/60/ES- vodna direktiva, je sistematičen in celovit proces, ki 
zagotavlja pregled nad značilnostmi vodnega območja, stanjem voda na njem ter cilje in ukrepe za 
njihovo doseganje v veljavnem šestletnem obdobju. Izvaja se v več korakih v skladu z Delovnim 
programom za pripravo načrta upravljanja voda na vodnem območju Donave. Načrt upravljanja 
voda predstavlja podlago za sprejemanje odločitev in za zagotavljanje ustreznega ravnanja na 
področju upravljanja voda tako, da bodo ob upoštevanju izjem, doseženi cilji- dobro stanje voda za 
vsa vodna telesa površinskih in podzemnih voda na vodnem območju. 
 
2.10.3. Vodna telesa – vodna zemljišča 
 
Vodna zemljišča so določena z Zakonom o vodah - ZV-1, (Ur.l.RS 67/02).  
Vodno zemljišče je zemljišče, na katerem je celinska voda trajno ali občasno prisotna in se zato 
oblikujejo posebne hidrološke, geomorfološke in biološke razmere, ki določajo vodni in obvodni 
ekosistem. Vodno zemljišče tekočih voda obsega osnovno strugo tekočih voda, vključno z bregom, 
do izrazite geomorfološke spremembe. Vodno zemljišče stoječih voda obsega dno stoječih voda, 
vključno z bregom, do najvišjega zabeleženega vodostaja. Za vodno zemljišče se štejejo tudi 
opuščene struge in prodišča, ki jih voda občasno še poplavlja, močvirja in zemljišče, ki ga je 
poplavila voda zaradi posega v prostor.  
Zaradi ohranitve ali doseganja dobrega stanja voda ali njihovega dobrega ekološkega potenciala, 
minister, pristojen za vode, s predpisom določi vodna telesa površinskih voda, rek, jezer, umetnih 
ali močno preoblikovanih vodnih teles in vodna telesa podzemnih voda. Minister razvrsti vodna 
telesa glede na njihove ekosistemske značilnosti v tipe. 
 
2.10.4. Površinske vode 
 
Površinske vode so celinske vode, ki se nahajajo na površju zemlje, kot so potoki, reke, kanali, 
jezera, in morje. 
Celinske vode in vodna zemljišča so naravno vodno javno dobro.  
Za naravno vodno javno vodno dobro se šteje tudi zemljišče presihajočega jezera v času, ko je 
prekrito z vodo.  
Površinske vode se po pomenu, ki ga imajo za upravljanje voda, razvrstijo v 1. in 2. red. 
Cerkniško jezero je uvrščeno v 1. red celinskih voda. 
 
Celinske vode so opredeljene v Pravilniku o določitvi in razvrstitvi vodnih teles površinskih voda 
(Ur.l.RS št.63/05). 
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Pravilnik je v skladu s 1. alineo 1. odstavka 5. člena in prilogo II Direktive Evropskega parlamenta 
in Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Evropske skupnosti na 
področju vodne politike (UL L št. 327 z dne 22. 12. 2000, str. 1: Direktiva 2000/60/ES)  
 
Tabela 10: Površinske vode projektnega območja po Pravilniku  o določitvi in razvrstitvi vodnih teles površinskih voda 
 

 Šifa vodotoka Povodje ali porečje Površinska voda 
Ime  

Ime vodnega telesa Vrta  
 

Tip vodotoka 

1 SI  141     VT2 Sava Cerkniško jezero VTJ Crekniško jeezro J JDP 
2 SI  14102 VT Sava Cerkniščica VT   Cerkniščica V 5SMA 
3 SI  143     VT Sava Rak VT   Rak V 5SA 

 

 

 SLIKA 23: Z rdečo obkrožena vodna telesa površinskih voda na projektnem območju in njegovem vodozbirnem 
območju (vir: Pravilnik o določitvi in razvrstitvi vodnih teles površinskih voda (Ur.l.RS, št. 63/05) ) 
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2.10.5. Cerkniško jezero in vodotoki na Cerkniškem jezeru 
 
Cerkniško jezero je poseben vodni ekosistem, ki s stalnimi jezeri nima veliko skupnih značilnosti. 
Jezero nima površinskega odtoka in tako vsa voda odteka izključno pod zemljo. Kraški vodotoki se 
stekajo na Cerkniško polje in ga občasno poplavijo.  
Jezero nastane v deževnih obdobjih, ko sistem ponikev ni več sposoben požirati velikih količin 
vode. Jezero polnijo vodotoki: na severozahodu Cerkniščica, Stržen, Lipsenjščica, Žerovniščica, 
Martinjski obrh, Grahovščica, Gorički potok, Laški studenec, Tresenec, Otoški obrh, Mrzlek in 
večje število manjših studencev.  
Omeniti velja še dva občasna izvira, ki ob nalivih bruhata vodo: Suhadolica in Vranja jama.  
Glavni vodotok jezera je Stržen. Stržen izvira kot kraški izvir Obrh na jugovzhodu in ponikne v 
jamskem sistemu Male in Velike Karlovice.  
 

 
 
SLIKA 24: Vodotoki na Cerkniškem jezeru (Vir: MOP ARSO) 
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2.10.6.  Hidromorfološke značilnosti Cerkniškega jezera 
 
Tabela 55: Hidromorfološke značilnosti Cerkniškega jezera 
 

Hidromorfološke značilnosti Cerkniškega jezera Presihajoče jezero 
Nadmorska višina 542 -552 m 
Površina > 24 km2 
Največja globina ~ 10 m 
Povprečna globina > 3,0 m 
Volumen do 76 mio. m3 
Velikost prispevnih površin 475 km2 
Vir: Poročilo o kakovosti jezer za leto 2006  

 
Vodozbirno območje Cerkniškega jezera obsega 475 km2. Celoten pritok lahko doseže do 240 
m3/s, odtok pa okoli 90 m3/s. Razlika med dotokom in odtokom vode je vzrok nastajanja in 
presihanja jezera. Ob močnih nalivih se napolni v dveh do treh dneh, v sušnem obdobju pa 
presahne v treh do štirih tednih (Kranjc, 1986). 
 
2.10.7. Kakovost površinskih vodotokov 
 
Za oceno kakovosti voda Vodna direktiva v 8. členu zahteva uvedbo programov monitoringov 
površinskih in podzemnih voda.  
Spremljanje in ocenjevanje kakovostnega stanja voda opravlja Agencija RS za okolje.  
 
Kakovost  jezerskih voda Cerkniškega jezera se je izvaja od leta 2000 do 2006  
 
Od leta 2006 dalje pa se izvaja monitoring površinskih vodotokov z obrazložitvijo: 
»Presihajoče Cerkniško jezero s stalnimi jezeri nima skupnih značilnosti, zato se monitoring in 
ocena stanja rek, ki pritekajo na Cerkniško polje izvaja v okviru monitoringa kakovosti površinskih 
vodotoko vod«. 
 
2.10.8. Poročilo o kakovosti voda  - Cerkniško jezero 2000 
 
Značilnost Cerkniškega jezera je veliko nihanje vodne gladine in bujna poraščenost z vodnimi 
rastlinami. Nihanje vodne gladine na Cerkniškem jezeru je osnovni dejavnik, ki vpliva na večino 
procesov v ekosistemu. Ko voda odteče in se jezero osuši, pride ob prisotnosti kisika do živahne 
mineralizacije organskih snovi. Hranilne snovi, ki pri tem nastanejo, ob ponovnem poplavljenju 
hitro porabijo rastline. Cerkniško jezero se nenehno spreminja in prav te spremembe vzdržujejo 
stabilnost ekosistema. Če nihanj vodne gladine ne bi bilo, bi se ekosistem začel hitro starati. V 
času, ko Cerkniško polje, ki je poraščeno z bogato močvirsko vegetacijo, preplavlja voda, 
predstavljajo rastline naraven čistilni sistem, ki sproti porablja nutriente in zadržuje strupene snovi, 
ki jih pritoki prinašajo v jezero. Sistem, ki deluje kot velika biološka čistilna naprava pa preneha 
delovati, ko jezero presahne. Tedaj se vode zbirajo v strugi Stržena, katerega samočistilna 
sposobnost je hitro presežena. Od tam voda izginja v podzemlje in se širi po podzemnih poteh do 
oddaljenih lokacij. 
Kot v prejšnjih letih, so bili tudi v letu 2000 najbolj onesnaženi pritoki Cerkniščica, Žerovniščica 
in Martinjščica. V času nizkih vodostajev je bila v vseh pritokih povečana vsebnost hranilnih 
snovi, detergentov in fenolnih snovi. S težkimi kovinami je bila najbolj onesnažena Cerkniščica, 
kjer je bila v vodi stalno povišana vsebnosti bakra, občasno pa tudi vsebnost kadmija in cinka. V 
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letu 2000 je bila vsebnosti mineralnih olj v Cerkniščici v času zajemov nižja  (maks. 0,022 mg/l), 
kot v letu 1999 (maks. 0,218 mg/l), v Martinjščici pa smo mineralna olja nad mejo zaznavnosti 
določili samo v marcu (0,006 mg/l). 
Koliformne bakterije fekalnega izvora so bile v pritokih stalno prisotne, njihovo število pa je 
naraslo v poletnem, sušnem obdobju. Tudi na lokaciji Stržen-Dolenje jezero, Stržen-Gorenje jezero 
in Karlovica so bile v letu 2000, sicer v manjšem številu kot v pritokih, občasno prisotne bakterije 
fekalnega izvora, kar se v prejšnjih letih ni dogajalo.  
 
V tabeli so podani minimalni in maksimalni vodostaji na jezeru ter povprečna in maksimalna 
izmerjena električna prevodnost, vsebnost kisika, nitritnega, nitratnega in amonijevega iona, 
skupnega fosforja in kemijske potrebe po kisiku, skupni dušik in skupni organski ogljik na 
različnih lokacijah Cerkniškega jezera in pritokih ter reki Rak pri Velikem in Malem naravnem 
mostu v letu 2000. 
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2.10.9. Povprečne in maksimalne vrednosti izbranih parametrov kakovosti vode v 
Cerkniškem jezeru, njegovih pritokih in Raku v letu 2000 
 

 
 
Najslabša je bila kakovost vode na lokaciji Karlovica, kjer so v septembru 2000 izmerili 1,55 mg 
NH4 /l, 0,28 mg NO2/l in 0,99 mg celotnega fosforja (priloga 9). Prisotnost koliformnih bakterij 
fekalnega izvora je bila največja ob vzorčenju v marcu (3000 MPN/l), vsebnost detergentov pa v 
juniju (0,06 mgTBS/l). V marcu in septembru je bil v vzorcu vode iz Karlovice prisoten baker (2,7 
in 3,8 μg/l), v septembrskem vzorcu pa tudi svinec (2,2 μg/l). Tudi na drugih lokacijah v jezeru je 
bila vsebnost detergentov in fenolnih snovi občasno povišana, vendar so bile vsebnosti precej nižje 
kot v pritokih in v Karlovici. Vsebnost mineralnih olj je bila povišana v Rešetu septembra, (0,118 
mg/l), na drugih zajemnih mestih v jezeru pa onesnaženja z mineralnimi olji v letu 2000 nismo 
zasledili. Zadnje leto merjenja kakovosti voda Cerkniškega jezera je bilo leta 2006 na spodaj 
označenih lokacijah. Rezultati analiz vode so naslednji. 
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2.10.10. Lokacije vzorčnih mest in analize vode 
 
 

 
 
Slika 25: Merilna mesta kakovosti vode 
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Analize vod v letu 2005 so pokazale, da sodi večina pritokov Cerkniškega jezera v 2. kakovostni 
razred oziroma beta-mezosaprobno stopnjo, razen Lipsenjščice in Stržena pri Dolenjem jezeru, ki 
sodita v 1.-2. kakovostni razred. 
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2.10.11 Kemijsko stanje površinskih vodotokov 
 
Kakovost površinskih vodotokov smo povzeli po delovnem gradivu »Problematika vodnega okolja 
na porečjih in povodjih v Sloveniji - Srednja Sava«, Ljubljana, september 2007. 
 
Tabela 56: Kemijsko stanje Cerkniškega jezera, Cerkniščice in Jezerskega Obrha  v letih 2002 do 2006 
 

Vodotok Merilno 
mesto 

2002 2003 2004 2005 2006 

Cerkniško 
jezero (Stržen) 

Dolenje 
Jezero 

 dobro dobro dobro  

Cerkniščica Cerknica 
(Dolenja 

vas) 

dobro dobro dobro dobro slabo 
detergenti* 

Jezerski Obrh Gorenje 
Jezero 

    dobro 

*Detergenti (mg MBAS/l): anionaktivni detergenti (mg MBAS/L). Povprečna letna vrednost anioaktivnih detergentov 
za Cerkniščico je znašala 0,13 mg/MBAS/l in s tem presegla mejno vrednost, ki je 0,10 mg/MBAS/l.  
 
Legenda: 

 slabo kemijsko stanje 

 dobro kemijsko stanje 

 Merilno mesto ni bilo vključeno v program monitoringa 

 
Kemijsko stanje površinskega vodotoka Jezerski Obrh je bilo v letu 2006 dobro. Kemijsko stanje 
površinskega vodotoka Cerkniščica pa je bilo v istem letu slabo, zaradi preseženih vsebnosti 
detergentov, kar nakazuje na problematiko neurejenega odvajanja komunalnih odpadnih voda.  
 
Najbolj problematičen je Cerkniščica, ki je v svojem spodnjem toku zelo obremenjena, za kar je 
kriva neustrezna kanalizacija in preobremenjenost obstoječe čistilne naprave v Dolenji vasi. 
Onesnaženje je bolj pereče v sušnem obdobju, ker je koncentracija odplak v iztoku čistilne naprave 
večja.  
Cerkniško jezero ob visoki vodi, deluje kot velika biološka čistilna naprava. Hranilne snovi hitro 
krožijo in se stalno vgrajujejo v močvirsko vegetacijo.  
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2.10.12. Odvajanja in čiščenja odpadne vode 
 
Na Cerkniškem polju je odvajanje in čiščenje sanitarnih odpadnih voda razmeroma slabo urejeno. 
Vedno večji problem predstavlja mulj iz čistilnih naprav in čiščenje odpadnih voda iz individualnih 
greznic. Občina Cerknica je že sprejela Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in 
padavinskih voda.  
 
2.10.13. Čistilna naprava Dolenja vas 
 
V Cerknici sicer deluje kanalizacijsko omrežje za večji del odplak, v Dolenji vasi pa le za manjši 
del. Malo manj kot polovica gospodinjstev na Cerkniškem polju je priključenih na urejen 
kanalizacijski sistem s končno čistilno napravo v Dolenji vasi.  
Javno podjetje Komunala Cerknica d.o.o. upravlja čistilno napravo v Dolenji vasi z zmogljivostjo 
2.500 PE (populacijskih enot – 1PE = 1oseba), ki so jo dimenzionirali za celotni spodnji del 
Cerkniškega polja, čeprav ima ta preko 4000 prebivalcev. Naselja, ki so priključena na to čistilno 
napravo so Cerknica, Dolenja vas in industrijska cona Podskrajnik.  
Način čiščenja odplak je mehansko biološki. Izvor odplak je javna kanalizacija. Sprejema tudi 
odpadne snovi iz greznic. Ker gre za mešan kanalizacijski sistem, jo ob manjših padavinah 
preobremenjujejo še meteorne vode. Delno prečiščena voda odteka v že prej onesnaženi spodnji 
tok Cerkniščice.  
 
2.10.14.Čistilna naprav Grahovo 
 
Čistilna naprav Grahovo je bila zgrajena leta 2008 in sprejema sanitarne vode iz vasi Grahovo. 
Javno podjetje Komunala Cerknica d.o.o. upravlja čistilno napravo v Grahovem z zmogljivostjo 
650 PE (populacijskih enot – 1PE = 1oseba), ki so jo dimenzionirali za celotno naselje Grahovo. 
Danes je priklučeno na to čistilno napravo večji del stanovanjskih enot v Grahovem. 
 
Ker so ostala naselja v okolici Cerkniškega jezera starejša, skoraj ni triprekatnih vodotesnih 
greznic. Nekatere hiše imajo greznice, tudi dvoprekatne, vendar skoraj nobena ni vodotesna. 
Ponekod sanitarno vodo zbirajo kar v gnojničnih jamah. Odpadna voda zato prenika v prepustna 
tla, kjer so možnosti samočiščenja ob večjih količinah preskromne (Smrekar, 2003). 
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2.10.15.Podzemne vode 
 
Rabo in izkoriščanje podzemskih vod ureja Zakon o vodah (Ur.l.RS št.67/02). 
Podzemna voda je voda pod površino tal v zasičenem območju in v neposrednem stiku s tlemi ali 
podtaljem. 
 
Podzemski vodonosni sistem je sistem, ki ga tvori eden ali več vodonosnikov različnih tipov in je 
določen ob upoštevanju hidrogeološke meje oziroma vodozbirnega območja 

 
SLIKA 26: Vodna telesa podzemnih voda (vir: Pravilnik o določitvi vodnih teles podzemnih voda - Ur.l.RS, št. 63/05) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LIFE 06 NAT/SLO/000069 Presihajoče Cerkniško jezero, Načrt upravljanja 

 

 104 

2.10.16 Vodovarstvena območja in njihov namen 
 
Namen vodovarstvenih območij je, da se zavaruje vodno telo, ki se uporablja za odvzem ali je 
namenjeno za javno oskrbo s pitno vodo pred onesnaževanjem ali drugimi vrstami 
obremenjevanja, ki bi lahko vplivalo na zdravstveno ustreznost voda ali na njeno količino, vlada 
določi vodovarstveno območje. 
Na vodovarstvenem območju se lahko omejijo ali prepovejo dejavnosti, ki bi lahko ogrozile 
količinsko ali kakovostno stanje vodnih virov, ali zaveže lastnike ali druge posestnike zemljišč na 
vodovarstvenem območju, da izvršijo ali dopustijo izvršitev ukrepov, s katerimi se zavaruje 
količina ali kakovost vodnih virov. 
 
2.10.17. Povzetek iz planskih dokumentov na državni in lokalni ravni 
 
V Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Ur. l. RS, št. 76/04) je Cerkniško jezero uvrščeno med 
vode I. reda, za katere velja poseben režim varovanja. Prepovedana je gradnja objektov in gnojenje 
ali uporaba sredstev za varstvo rastlin na priobalnih zemljiščih v tlorisni širini 15 m od meje brega 
vode I. reda.  
Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob 
poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost 
območja. Izključeni se le posegi, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda.  
 
V Odloku o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana Občine Cerknica) je v  
14. členu ki govori o Usmeritvah za urejanje vodotokov zapisano, da: »so za občino Cerknica 
značilne specifične hidrološke razmere. Zaradi kemičnega preperevanja, razpokanosti kamnine ter 
z izoblikovanimi podzemskimi pojavi kras predstavlja kompleksen tridimenzionalni sistem. Čeprav 
so vodni tokovi na območju precej dobro raziskani, pa vse lastnosti odtekanja vode še niso 
poznane. Potek razvodnic je prav zaradi podzemnih tokov precej nejasen in se lahko spreminja z 
vodostajem. Ob visokih vodah prihaja do poplavljanja zaradi premajhnih prepustnosti ponornih 
območij na kraških poljih, ob daljšem sušnem obdobju pa površinske vode skoraj v celoti 
presahnejo. Neenotnost vodostaja, podzemska hidrografska mreža, poplavna območja ter 
presihajoče jezero so osnovne značilnosti tega izjemnega kraškega prostora, hkrati pa so te 
značilnosti tudi vzrok izjemne okoljske občutljivosti«. 
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2.10.18. Predlagano vodovarstveno območje Laški studenec 
 
Predlagano zajetje Laški studenec se nahaja ob cesti v bližini vasi Laze pri Cerkniškem Jezeru, na 
nadmorski višini 577 m. Površinsko zajetje Laški studenec se nahaja na parc.št. 3278 k.o. Otok I. 
Pretok vodnega vira Laški studenec znaša 0,1 l/s oz. 9,5 m3/dan. Vodno zajetje Laški studenec bo 
nadomestilo drenažno zajetje Gornje Jezero čigar pretok znaša od 0,1do 1,0 l/s. 
 

 
 
Slika 27: Lokacija vodnega zajetja Laški studenec 
 
Izvir Laški studenec izvira v karbonatnih skladih zgornje jure (J3

1,2 ), ki jih sestavlja mešana serija 
apnenca ter oolitnega apnenca, ki je močno skrasela. Nad njimi so odložene zgornje jurske plasti 
(J3

2,3 ), ki jih gradi mešana serija apnenca in dolomita. Na te plasti so odložene kredne plasti (K1,2 ) 
enake litološke sestave. 
 
Območje je močno zakraselo, značilna je kraško razpoklinska poroznost, posledično pa velike 
hitrosti pretakanja podzemne vode proti zajetju. 
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2.11. Ribištvo 
 
2.11.1 Ribiško upravljanje 
 
Ribištvo ureja Zakon o sladkovodnem ribištvu (Ur.RS. 61/2006) 
 
Ribiško upravljanje obsega: programiranje, izvajanje ukrepov za ohranjanje ugodnega stanja rib, 
trajnostno rabo rib, vodenje predpisanih evidenc in poročanje, strokovno usposabljanje ribičev, 
izvajanje nadzornih nalog ribiškočuvajske službe, izvajanje nalog in aktivnosti ob poginih rib ter 
druge, za ribiško upravljanje pomembne naloge. 

Upravljanje rib obsega: načrtovanje na področju upravljanja rib, določitev prostorskih enot, 
določanje pravil za trajnostno rabo rib, naloge v zvezi z ohranjanjem ugodnega stanja rib in 
doseganja dobrega ekološkega stanja, podeljevanje koncesij za ribiško upravljanje v ribiških 
okoliših, ribolov v komercialnih ribnikih, gojitev rib, evidence v sladkovodnem ribištvu in 
poročanje, strokovno usposabljanje delavcev izvajalcev ribiškega upravljanja, škode in odškodnine 
zaradi pogina rib, ribiškočuvajsko službo, javne službe ter druga, s sladkovodnim ribištvom 
povezana vprašanja. 

Za namen ribiškega upravljanja, vključno s trajnostno rabo rib, se celinske vode razdelijo na 
ribiška območja, ribiške okoliše in ribiške revirje. 

Za izvajanje ribiškega upravljanja v ribiških okoliših lahko država podeli koncesijo. Koncedent je 
Republika Slovenija, njene funkcije pa v njenem imenu in za njen račun opravlja vlada. 
Koncesionarka oziroma koncesionar je lahko pravna ali fizična oseba, če izpolnjuje predpisane 
pogoje.  

2.11.2 Ribiško območje 
 
Projektno območje je del Notranjsko - Ljubljanskega ribiškega območja, ki je razdeljeno na več 
ribiških okolišev. 
 
Notranjsko-Ljubljansko ribiško območje obsega vse ponikalnice v sistemu Ljubljanice (Bloke, 
Loško dolino, Cerkniško jezero, Rak, Pivka s pritoki, Unico, Logaščico itd.), Ljubljanico od 
izvirov do izliva v Savo s pritoki.  
 
Notranjsko-Ljubljansko ribiško območje obsega  naslednje ribiške okoliše:  
1. Cerkniški ribiški okoliš: vse vode na Blokah in v Loški dolini, vse vode Cerkniškega jezera; 
Rak,  
2. Postojnski ribiški okoliš: Pivka od izvira do ponora v Postojnsko jamo s pritoki in 
ponikalnicami,  
3. Vrhniški ribiški okoliš: Unica od izvirov do poniknjenja s pritoki; Logaščica s pritoki; 
Ljubljanica od izvirov do mostu v Podpeči s pritoki,  
4. Barjanski ribiški okoliš: Ljubljanica od mostu v Podpeči do zapornice pri Ambroževem trgu v 
Ljubljani in zapornice v Grubarjevem prekopu s pritoki, razen Gradaščice,  
5. Dolomitski ribiški okoliš: Gradaščica od izvira do izliva v Ljubljanico s pritoki,  
6. Vevški ribiški okoliš (Ljubljanica): Ljubljanica od zapornice na Amboževem trgu v Ljubljani do 
izliva v Savo s pritoki; Grubarjev prekop od zapornice do sotočja z Ljubljanico. 
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2.11.3. Ribiški okoliši 
 
Projektno območje je del Cerkniškega ribiškega okoliša, ki obsega Cerkniško jezero, Cerkniščico s 
pritoki, Bloščico in Loški Obrh s pritoki 
 
Tabela 18: ribiški okoliš in njegovi upravljalci 
 

Ribiški okoliš Upravljalci Ribolovno območje 
Cerkniški ribiški okoliš Ribiška družina Cerknica 

  
Revir Cerkniško jezero – zahodni del, 

Revir Cerkniščica 

Cerkniški ribiški okoliš Zavod za ribištvo  Revir Cerkniško jezero – vzhodni del, 
Revir Obrh 

 
 
SLIKA 28: Cerkniški ribiški okoliš (vir: www.mkgp.gov.si – Koncesije za izvajanje ribiškega upravljanja) 
 
 
 

http://www.mkgp.gov.si/�
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2.11.4. Izločene vode (vode posebnega pomena) 
 
Poleg komercialnih ribnikov in ribogojnic med vode, izločene iz ribiških okolišev, uvrščamo tudi
vode posebnega pomena. Vode posebnega pomena so z vidika varstva rib nekateri od najbolj
ohranjenih in značilnih vodnih ekosistemov, v katerih je ribiško upravljanje pod neposrednim
nadzorom države. Določene so z Uredbo o določitvi voda posebnega pomena ter načinu izvajanja
ribiškega upravljanja v njih (Uradni list RS, št. 52/2007).  
 
Med izločene vode oziroma vode posebnega pomena spada Cerkniško jezero od izvira Stržena do
črte Retje-Ponikve-Vrata-Zadnji kraj s pritoki. 
 
2.11.5. Ribolovni revirji v vodah posebnega pomena 
 
V vodah posebnega pomena je dovoljen ribolov, v obsegu in na način, ki ne vpliva na ugodno 
stanje ohranjenosti domorodnih ribjih vrst ali kako drugače ogroža namen zaradi česar je bila voda 
razglašena za vodo posebnega pomena.  
Zavod mora redno spremljati vplive ribolova na populacijo rib. V primeru negativnega vpliva na 
populacijo domorodnih ribjih vrst mora ustrezno prilagoditi način izvajanja ribiškega upravljanja. 
 
V skladu z načrtom je v vodah posebnega pomena kot ribolovni revirji določen tudi odsek, 
Cerkniško jezero od izvira Stržena do Retovja. 
 
2.11.6. Varstveni revirji 
 
Po načinu izvajanja ribiškega upravljanja so varstveni revirji lahko gojitveni revirji za sonaravno 
gojitev domorodnih vrst rib in rezervati domorodnih vrst rib.  
 
Varstveni revirji  projektnega območja sta pritoka Cerkniškega jezera Žerovniščica in Lipsenjščica. 
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2.11.7 Ribolov 
 
Ribolov na območju Cerkniškega jezera ima bogato tradicijo, saj je ribolov opisal že J. V. 
Valvasorja v Slavi vojvodine Kranjske leta 1689. V sedanjem načinu življenja prebivalcev pa 
ribolov nima več gospodarskega pomena. Pomeni jim preživljanje prostega časa in šport.  
 
Ribolov na Cerkniškem jezeru upravljata Ribiška družina Cerknica (RDC) in Zavod za ribištvo 
Slovenije.  
V letu 2005 sta oba upravljavca podpisala dogovor o enotnem ribiškem upravljanju s Cerkniškim 
jezerom. Dogovor ju zavezuje k medsebojnemu sodelovanju na vseh področjih dela v dobrobit 
varovanja Cerkniškega jezera.  
 
Zavod za ribištvo Slovenije upravlja z delom Cerkniškega jezera od izvira Stržena do črte Retje – 
Ponikve – Vrata – Zadnji kraj s pritoki Lipsenjščico in Žerovniščico, Laškim Obrhom in Goriškim 
Brežičkom.  
 
RDC pa upravlja z zahodnim delom jezera in pritoki.  
 
Cerkniško jezero je po ihtiološki sliki ciprinidno jezero. V jezeru so naslednje vrste rib:  
 
ščuka (Esox lucius)  
klen (Leuciscus cephalus)  
linj (Tinca tinca)                                        avtohtone vrste 
kapelj (Cottus gobio)                       
menek (Lota lota)  
potočna postrv (Salmo trutta)  pritoki 
 
krap (Cyprinus carpio)  
rdečeperka (Scardinius erythrophtalmus)                                     alohtone vrste 
ostriž (Perca fluviatilis)    
šarenka (ameriška postrv) (Oncorhynchus mykiss)pritoki 
 
Zavod za ribištvo je v preteklosti poskušal z vzrejo soške postrvi v zgornjem toku Lipsenjščice.     
Rezultat naselitve so genetski križanci avtohtone  potočne postvi in soške postrvi. S tem 
nespametnim poizkusom se je izgubil genetski zapis avtohtone potočne postrvi v nekaterih pritokih 
Cerkniškega jezera.                                                    
 
Najmanjša lovna dolžina in lovna doba: 

 ščuka 50 cm, od 1.5. do 31.1. 
 linj 30 cm, od 1.7. do 31.1. 
 krap (gojeni) 20 cm, od 1.7. do 31.1. 
 klen 30 cm, od 1.7. do 31.1. 
 rdečeperka, brez najmanjše lovne mere, od 1.7. do 31.1. 
 ostriž, brez najmanjše lovne mere, od 1.03. do 30.6. 
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2.11.8. Vlaganje rib v preteklosti 
 
Med neavtohtonimi ribami so prvo v jezero vložili potočno postrv - potočnico že pred 2. svetovno 
vojno, takoj po drugi svetovni vojni tudi šarenko (Oncorhynchus mykiss) in krape (Cyprinus 
carpio). 
 
Šarenka  (Oncorhynchus mykiss) je vrsta salmonida,  ki so jo konec 19. stoletja iz Severne Amerike 
naseli po Evropi. Danes je šarenka splošno razširjena ribja vrsta v evropskih vodah.. 
 
Krap je avtohtona vrsta donavskega porečja, vendar vodotoke večinoma naseljujejo gojene oblike 
krapa. Krap je rastlinojeda vrsta ribe ki se hrani z ostanki rastlin in tudi z manjšimi nevretenčarji.. 
Avtohtona in negojena oblika krapa je danes med najbolj ogroženimi vrstami rib pri nas in v 
Evropi predvsem zaradi križanja med gojeno in divjo obliko krapa. 
 
Okoli leta 1970 so poskuno uložili tudi nekaj belih amurjev (Ctenopharyngdon idella), ki pa se v 
jezeru niso razmnoževali. Beli amur ni naša avtohtona riba. Živi v Aziji ime pa je dobil po reki 
Amur. Danes v jezeru te vrste rib ne zasledimo več. 
 
Leta 1969 so ribiči v potok Cerkniščico naselili rdečeperko (Scardinius erythrophthalmus), ki se je 
kmalu močno namnožila tudi v jezeru, saj so ji jezerske razmere ustrezale. 
 
V devetdesetih letih prejšnjega stoletja se je v jezeru pojavil in močno razširil tudi navadnega 
ostriža (Perca fluviatilis). Najbolj neodgovorna je naselitev navadnega ostriža v Cerkniško jezero 
ki bo imela dolgoročne posledice, saj je velik plenilec predvsem mladostnih stadijev ciprinidnih 
vrst rib. 
 
2.11.9. Ribiški posegi za zadrževanje vode ob presušitvi jezera 
 
Po koncu druge svetovne vojne, ko so kmetje končali z osuševalnimi posegi, je na vzhodnem 
predelu jezera, kjer so ostali nepresahljivi regulirani vodotoki, z ribjim življem upravljalo takratno 
Gojitveno lovišče LRS. Na zahodnem predelu jezera pa je takratno Ribiško društvo Ljubljana po 
svojih močeh reševalo ribe iz presihajočih jam pred poginom. Za zahodno območje jezera so 
prihajali predlogi o nujni ureditvi, saj je v suši zahodni predel v celoti presahnil. Takratni ribiči so 
si prizadevali, da bi se v suši ohranilo vsaj nekaj vode, kamor bi reševali ribe in bi tako lahko 
omilili pogin rib ob vsakokratnem presihanju jezera.  
 
Prav tako si je takratno Ribiško društvo Ljubljana prizadevalo, da bi v Cerknici ustanovili ribiško 
družino, ki bi se lažje lotila reševanja nakopičenih težav. Obrnili so se na domačina Lojzeta 
Mikšeta, ki je bil takrat še član ljubljanskega društva. Mikše je prevzel pobudo in je skupaj še s 
triindvajsetimi člani 1. julija 1956 ustanovil Ribiško družino Cerknica. Ribiška družina je takoj 
dobilo nalogo in pooblastilo za ureditev zadrževalnika vode pred Rešetom. 
 
Z deli izgradnje jezu so pričeli še istega leta. Dela je izvajala Komunalna uprava Cerknica, projekt 
pa financirala Ribiška zveza Slovenije. Zaradi gradnje so se pritožili vaščani Dolenjega jezera, saj 
so bila ta dela v nasprotju s preteklimi prizadevanji osuševanja jezera, za katerega so porabili 
ogromno finančnih sredstev. 
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Sprva je voda zaradi prelivanja zgrajen jez večkrat poškodovala. Pri popravilih zadrževalnika je 
sodeloval inženir Franc Jenko, ki je predlagal izgradnjo prelivnega kanala zunaj jezu ter načrt, 
kako uspešno sanirati na novo udrte manjše požiralnike v sami strugi Stržena, kar bi preprečevalo 
velik pogin ribjega življa tudi v tej strugi.  
Ker je ribnik za Rešetom na delno prepustnih kraških tleh in bi mu zato v daljšem sušnem obdobju 
grozila presahnitev, so si ribiči prizadevali izpeljati napajanje ribnika iz Stržena in Žerovniščice. V 
ta namen so v šestdesetih letih napravili vodne zadrževalnike še pred Ponikvami, Retjem in 
Sitarico.  
 

 
 
Slika 29: Jez pred Rešetom zgrajen po letu 1956 
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2.11.10. Prekop Sudanka 
 
Umetni prekop Sudanka je umetno prekopana struga med Retjem in Sitarico, ki odvaja vode 
Žirovniščice od požiralnika Retje do struge Stržena pri Sitarici. Dolžina prekopa je 850 m. 
Prekop naj bi po prvi svetovni vojni izkopali vojni ujetniki. Ime Sudanka pa je dobila po soldatih- 
vojakih, ki v notranjskem narečju zveni sudat. Po letu 1960 je bila strojno očiščena in pogljobljena. 
 

 
 
Slika 30: Prekop Sudanka 
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2.11.11. Prekop Ponikve 
 
Povezovalna struga Stržena je bila narejena po letu 1970 in naj bi služila za napajanje struge 
Stržena v njegovem osrednjem delu pod požiralnikom Malo Ponikvijo. Zaradi ugreza oziroma 
nastanka novih požiralnih jam na končnem delu izkopa povezovalne struge, pa je postala struga 
nepredmetna, saj odvaja še večjo količino vode v kraško podzemlje in s tem pripomore k  hitrejši 
presušitvi nizkih jezerskih vod, ki se zadržujejo samo v strugah jezerskih vodotokov. 
 
 

 
 
Slika 31: Prekop pri Ponikvah 
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2.12.Gozdarstvo 
 
2.12.1. Gozdnogospodarsko območje  
 
Projektno območje sodi v Gozdnogospodarsko območje Postojna in obsega del  
gozdnogospodarsko enoto Otok – Karlovica, za katero je bil izdelan gozdnogospodarski načrt za 
obdobje 2000 – 2009 (Zavod za gozdove Slovenije, OE Postojna).  
Podatki o gozdarstvu so povzeti po omenjenem gozdnogospodarskem načrtu 
 
Tabela 16: Gozdnogospodarsko območje in gozdnogospodarska enota 
 

KE GGE GGO ZGS OE 
Krajevna enota  

Cerknica 
Gozdnogospodarska enota 

Otok – Karlovica 
Gozdnogospodarsko 

območje  
Postojna 

Zavod za gozdove 
Slovenije 

Območna enota Postojna 
 

 
 

 
 
 
SLIKA 32: Območje OE Postojna 
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2.12.2. Gozdnogospodarske enote 
 
Vsi gozdovi v GE Otok – Karlovica ležijo v občini Cerknica, s skupno površino 2797,56 ha. Gozd 
znotraj projektnega območja se pojavlja v manjši meri in pokriva 82,75 ha. Gozdna združba je 
jelov gozd s srobotom (Clematido–Abietetum). Prevladujoč tip tal, na katerem ta gozdna združba 
raste, so skalovita pokarbonatna rjava tla z apnenčasto ali dolomitno matično kamenino. Po 
drevesni sestavi na polotoku Drvošec prevladujejo iglavci, na južnem pobočju Otoka prevladujejo 
območja porasla z gabrom, lesko in drugimi drevesnimi in grmovnimi vrstami. 
 

 
SLIKA 33: Karta funkcij GGE Otok-Karlovica 
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2.12.3. Biotopska funkcija gozdno gospodarske enote Otok – Karlovica 
 
Prvo stopnjo poudarjenosti imajo gozdni ekosistemi ob Cerkniškem jezeru in gozdovi v bližini 
drugih redkih ekosistemov, kot so npr. kaluže. Pod okolico kalov razumemo pas gozda 25 – 50 m, 
ki opravlja biotopsko funkcijo. Kaluže evidentirane v gospodarski enoti v sledečih k.o.: Otok II, 
odd. 6; Glažuta odd. 6; Dolenja vas odd. 1, 2a, 5 in 10.  
V prvo stopnjo spadajo tudi gozdovi v pasu 50 – 100 m v okolici brlogov, ki so evidentirani v 
sledečih predelih: k.o. Otok I, odd. 3b in 5a; k.o. Dolenja vas, odd.7. 
 
Drugo stopnjo poudarjenosti imajo gozdovi pomembni za obstoj in ohranitev populacij različnih 
vrst prostoživečih živali (zimovališča, grmišča, vzdrževana pasišča). Pomembno vlogo za obstoj 
populacij različnih vrst prosto živečih živali imajo gozdni robovi in lazi kot območja 
prehranjevanja v gozdu ter zimovališča. Ti objekti se v GE nahajajo v sledečih predelih: K.O. 
Dolenja vas, odd. 1, 5 in 7; K.O. Otok I, odd. 4b in 7; K.O. Otok II, odd. 6 in K.O. Glažuta, odd. 
2a.  
 
2.12.4. Varovalna funkcija gozdno gospodarske enote Otok – Karlovica 
 
Prvo stopnjo poudarjenosti varovanja gozdnih zemljišč in sestojev imajo gozdovi na apneni 
podlagi z naklonom nad 35°. To so severna pobočja Javornika, ki jih poraščajo sestoji bukve s 
posamezno primešano jelko (K.O.. Dolenja vas, 3b). 
 
Drugo stopnjo poudarjenosti imajo gozdovi na erodobilni ali plazljivi matični podlagi z naklonom 
20° - 25° in gozdovi na stabilni matični podlagi z naklonom 25° - 35°. Ti gozdovi se v GE Otok – 
Karlovica pojavljajo v manjšem obsegu v K.O. Dolenja vas, odd. 13. 
 
2.12.5. Ekološke funkcije gozda  
 
Poseganje v sestoje s prvo stopnjo poudarjenosti varovanja gozdnih zemljišč naj bo blago, 
malopovršinsko in v skladu z naravnim razvojem gozdov. Posebej je potrebno skrbeti za čim večjo 
zastopanost z naravnimi drevesnimi vrstami, zato je potrebno nekaj pozornosti nameniti tudi 
polnilnemu sloju. Zgradba sestojev naj bo malopovršinsko raznomerna, obnova sestojev pa naj 
poteka po naravni poti in na manjših površinah. Na območjih z drugo stopnjo poudarjenosti 
varovalne funkcije veljajo isti ukrepi, vsi posegi pa naj bodo malopovršinski in nizke intenzitete.  
 
2.12.6. Hidrološka funkcija 
 
Tako na prvi kot tudi drugi stopnji, naj bodo vsi ukrepi usmerjeni k večji pestrosti sestave 
drevesnih vrst in bolj razgibani malopovršinski strukturi. Okrog vhodov v podzemne jame, okrog 
udornih jam in okrog izvirov, se je potrebno izogibati poseka drevja na golo. Ob potokih je nujno 
vzdrževati sklenjen pas drevnine z mnogimi avtohtonimi drevesnimi in grmovnimi vrstami.  

 
2.12.7. Biotopska funkcija 
 
Za vzdrževanje prve stopnje poudarjenosti biotopske funkcije je potrebno v gozdovih zagotoviti 
ohranjanje pestrosti življenja vseh živalskih vrst in vzdrževanja manjšinskih ekosistemov ter še 
posebej življenjskega okolja redkih in ogroženih rastlinskih in živalskih vrst. Posebno pozornost 
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moramo posvečati gozdnemu robu in ostankom gozda sredi kmetijskih površin. Tu je potrebno 
vzdrževati primerno strukturo gozda in travnate površine, ohranjati veliko plodonosnih drevesnih 
in grmovnih vrst in s tem povečevati prehranitveno vlogo gozdov in zimovališča divjadi. Za 
izboljšanje biotopske vloge gozda so pomembna mrtva drevesa. Veliko živih bitij je vezanih na 
mrtev les, od ptic duplaric do malih sesalcev in mikroorganizmov, zato je nujno namerno puščanje 
mrtve lesne mase, seveda tiste, katere ekonomičnost spravila in uporaba sta vprašljivi.  
Zaradi zagotavljanja obstoja medveda naj se v radiju 50 – 100 m okrog brlogov zagotovi 
strukturno čim bolj razgiban gozd, drevje naj se ne seka v zimskem in spomladanskem času, poleg 
tega pa naj se v tem času zagotovi mir tudi v širši okolici brlogov. Gozdnih vlak naj se ne gradi v 
razdalji najmanj 200 m od brloga.  
Zaščitni pas ob kalih in kalužah naj bo 25 – 50 m z zmernim posegom v gozd. 
V gozdovih druge stopnje poudarjenosti biotopske funkcije naj bo zgradba sestojev čim bolj 
malopovršinsko raznodobna, pomagati je potrebno tudi plodonosnim drevesnim in grmovnim 
vrstam v sestojih in na gozdnih robovih. Zaraščanje travnatih površin (lazov v strnjenem gozdu), je 
potrebno preprečevati z redno košnjo. 

 
2.12.8. Klimatska funkcija 
 
Potrebno je ohraniti gozdne ostanke (zaplate v kmetijski krajini) in zagotoviti njihovo vrstno in 
strukturno pestrost.  
 
2.12.9. Funkcije varovanja naravne in kulturne dediščine 
 
Vso naravno in kulturno dediščino v gozdnem prostoru moramo obvarovati pred poškodovanjem 
ali uničenjem, zato je pri izdelavi podrobnih gojitvenih in sečno spravilnih načrtov ta območja oz. 
objekte nujno obvarovati posebej v skladu z naravovarstvenimi režimi za posamezne tipe 
dediščine. Pred vsakim posegom na območjih dediščine ali v njihovi neposredni bližini, se je 
potrebno posvetovati s pristojnim Zavodom za varstvo naravne in kulturne dediščine. 
 
2.12.10 Rekreacijska funkcija 
 
Sestoji s prvo in drugo stopnjo poudarjenosti rekreacijske funkcije naj bodo čim bolj naravni z 
razgibano strukturo, predvsem v starejših razvojnih fazah in s pestro drevesno ter grmovno sestavo. 
Sečnja naj se izvaja v času, ko je obiskovalcev v gozdu čim manj. Gozdni red v teh sestojih naj bo 
popoln, sečni ostanki pa zloženi v manjše kupe in stran od sprehajalnih poti. 

 
2.12.11. Estetska funkcija 
 
Lastnike gozdov je potrebno ob predstavitvi gozdnogojitvenih načrtov oziroma ob ogledu gozda 
zaradi načrtovane sečnje ali gojitvenih in varstvenih del opozoriti, da ti gozdovi dajejo močan 
pečat lepoti krajinske podobe in je potrebno z njimi gospodariti tako, da bo ta podoba ohranjena.  
 
2.12.12 Varovalni gozdovi in gozdni rezervati 
 
Na projektnem območju ni varovalnih gozdov niti gozdnih rezervatov (Uredba o varovalnih 
gozdovih in gozdovih s posebnim namenom, Ur.l.RS št. 88/2005). Vsi gozdovi v GE Otok – 
Karlovica so večnamenski gozdovi, s skupno površino 2797,56 ha.  
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2.12.13. Gozdne površine projektnega območja 
 
Na Gorici se pojavlja gozdna vegetacija, ki je zaradi vplivov človeka popolnoma degradirana in 
spremenjena, porašča jo pretežno smrekov (Picea abies) nasad.  
 
Na območju jezera je prisotna lesna vegetacija v obliki posamičnih grmov iz rodu vrb (Salix). 
Skupine jelš (Alnus glutinosa) rastejo ob Žerovniščici, Martinjščici ter ob izviru Goriškega 
Brežička. V Dujicah se pojavljajo posamične breze (Betula pendula), smreke (Picea abies) in 
manjši bori (Pinus sylvestris). 
Območje Dolenjskih blat zarašča bor (Pinus sylvestris) in drugo grmičevje med karerimi je 
najpogostejša čisatilna kozja šešnja (Rhamnus catharticus) in navadna krhlika (Rhamnus frangula). 
 
Med Martinjakom in Grahovim so v pedesetih letih prejšnjega stoletja posadili bor, ki zdaj tudi 
semeni, zato bor zarašča tudi večje območje  
 
Drvočec je nekoliko vzdignjen teren med Ribiškim kotom in Vrati pri Otoku. Talna osnova so 
kredni apnenci poraščeni z gozdom jelke in bukve. 
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2.13. Lovstvo 
 
2.13.1. Lovsko upravljavsko območje Notranjska 
 

 
 
SLIKA 34: Notranjsko lovsko upravljavsko območje (vir: Letni lovsko upravljalski načrt – 2007) 
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Lovsko upravljajsko Območje (LOU) Notranjske je umeščeno v južni, osrednji del Slovenije. Jedro 
lovskogojitvenega območja predstavlja gozdni visokokraški gorski masiv Snežnika, Javornikov in 
Krima, kar pogojuje osnovne naravne značilnosti ter določa življenjske pogoje divjadi. V območje 
spadajo še obrobne, pretežno kotlinaste doline : Loška, Cerkniška, Postojnsko – Pivška, 
Ilirskobistriška in Ljubljansko barje. 
 
Značilnost območja so obsežni strnjeni gozdovi s pomembnim deležem dinarskega jelovo - 
bukovega gozda, ter manj gozdnate omenjene doline, kjer je koncentracija prebivalstva večja in je 
kmetijska raba prostora pomembnejša, saj je večja industrija omejena le na Lož, Cerknico, 
Postojno in Ilirsko Bistrico ter deloma na obrobje Ljubljanskega barja. Značilnost območja so 
izraziti površinski in podzemni kraški pojavi s presihajočimi jezeri v loku okrog gorskih masivov. 
 
Območje LUO Notranjske je z gozdovi dobro obdarjeno, saj je od 147. 000 ha skupne površine kar 
101.097 ha poraslo z gozdom, kar predstavlja 68 % gozdnih površin. Delež gozdnih površin se 
med lovskimi organizacijami precej razlikuje, saj tiste s centra gorskega masiva in na obrobju 
dosegajo še bistveno večji delež gozdnih površin (n.pr. LPN Jelen – 88%). 
 
Jedro masiva Snežnika, Javornikov in Krima, sestavljajo pretežno gozdne združbe dinarskega 
gozda jelke in bukve Abieti – Fagetum (42,3%), kjer prevladujeta Abieti – Fagetum 
omphalodetosum (16,2%) in Abieti – Fagetum mercurialietosum (12,8%) . Večji delež (4,8%) tvori 
tudi predgorski bukov gozd Hacquetio – Fagetum, po deležih pa sledijo predalpski visokogorski 
bukov gozd Adenostilo – Fagetum (8,5%), jelov gozd s srobotom Clematido – Abietetum (5,8%) 
ter na toplih legah primorski gozd črnega gabra z jesensko vilovino Seslerio – Fagetum (5,3%). 
Druge gozdne združbe so zastopane v manjših deležih. 
 
Kmetijske površine zavzemajo 41.046 ha. Pomembnejša kmetijska dejavnost je živinoreja, na 
področju občin Cerknica, Bloke, Loška dolina in na krimsko ljubljanskem področju predvsem 
govedoreja, v občinah Postojna, Pivka in Ilirska Bistrica pa poleg te vse bolj tudi reja drobnice. Od 
poljščin v LUO Notranjske kmetje gojijo okopavine, predvsem krompir, pa tudi žitarice, na JZ delu 
območja in področju Barja gojijo tudi koruzo, ki drugod v območju slabo uspeva. 
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2.13.2. Lovsko upravljavska območja in lovišča  
 
Lovstvo je organizirano znotraj lovskih družin, te pa so vključene v Zvezo lovskih družin 
Notranjske. Lovske družine so razporejene po lovskih revirjih z namenom trajnostnega 
gospodarjenja z divjadjo in upravljanja z lovišči.  
Z divjadjo na projektnem območju gospodarijo naslednje lovske družine: LD Cerknica, LD 
Gorenje jezero in LD Grahovo. Posamezna lovišča pa obsegajo širšo okolico Cerkniškega jezera. 
Lovske družine gospodarijo z divjadjo s pomočjo lovskogojitvenih načrtov.  
Na projektnem območju velja Letni lovsko upravljavski načrt za Notranjsko lovsko upravljavsko 
območje 2007 – 2016 (Zavod za gozdove Slovenije, OE Postojna, 2007).  
 
2.13.3 Seznam lovnih vrst prostoživečih živali  
 
Tabela 73: Lovne vrste, lovne dobe in načini lova 
 

Lovne vrste 
srna  (Capreolus capreolus L.) 
navadni jelen (Cervus elaphus L.) 
gams (Rupicapra rupicapra L.) 
divji prašič (Sus scrofa L.) 
lisica (Vulpes vulpes L.) 
jazbec (Meles meles L.) 
kuna belica  (Martes foina Erxleben),  
kuna zlatica (Martes martes L.) 
poljski zajec (Lepus europaeus Pallas) 
navadni polh  (Glis glis L.) 
fazan (Phasianus colchicus) 
raca mlakarica (Anas platyrhynchos L.) 
siva vrana  (Corvus corone cornix L.)  
sraka (Pica pica L.) 
šoja (Garrulus glandarius L.) 

 
2.13.4. Splošne usmeritve, ki se upoštevajo pri upravljanju z divjadjo 
 
- v največji možni meri se ohranja naravna oz. naravni najbližja življenjska združba, 
- ohranja se pestrost habitatov in različnih struktur v habitatih, 
- žival se krmi samo, če je to strokovno utemeljeno glede na vpliv na rast populacije in njeno 

razporeditev v prostoru ter je v skladu s fiziologijo živali. Dopustno je tudi krmljenje zaradi 
izogibanja konfliktov s človekom in zmanjšanja škode. Vnos biomase s krmljenjem v 
ekosisteme se dolgoročno zmanjšuje in postopoma ukinja. Krmi naj se predvsem s krmo, ki je 
proizvedena na območju krmljenja, in sicer predvsem s tisto suho krmo, ki je proizvedena na 
sonaraven način (brez gnojenja z mineralnimi gnojili).  

- s populacijami prostoživečih vrst, ki so divjad, se gospodari trajnostno; posegi v populacijo naj 
se izvajajo predvsem iz strokovno ekološko utemeljenih razlogov (npr. porušeno naravno 
ravnovesje), 

- živali, ki so nosilci dobre genske zasnove, se naj ne izloča iz populacije. 
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2.13.5. Zavarovane prosto živeče živalske vrste, zavarovane z Uredbo o zavarovanih prosto 
živečih živalskih vrstah brez ptic 
 
Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 109/04, 84/05, 
115/07, 32/08 – odl. US in 96/08) je akt o zavarovanju živalskih vrst, ki so v Sloveniji določene za 
tako ogrožene, da je treba vzpostaviti varstvo za njihovo ohranitev. Uredba ureja tudi varstvo 
mednarodno varovanih vrst ( Bernska konvencija, CITES) in prenaša zahteve Direktive o habitatih, 
ki se nanašajo na varstvo živalskih vrst. Z uredbo so določene zavarovane vrste, predpisana so 
obvezna pravila ravnanja, poseben varstveni režim ter ukrepi varstva in smernice za ohranitev 
habitatov živalskih vrst, z namenom ohranitve ugodnega stanja zavarovanih vrst.  
 
 

 
 
V zgornji tabeli so navedebne živali, ki so poleg zavarovanih vrst ptic v Sloveniji zavarovane vrste, 
in tudi mednarodno varovane vrste.  
Poseg v naravni razvoj vrste z lovom je prepovedan, razen izjem, ki so natančno določene v Uredbi 
o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah. (Uradni list RS, št. 46/04, 109/04, 84/05, 115/07, 
32/08 – odl. US in 96/08). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ursus arctos  rjavi medved 

Canis lupus  volk 

Canis aureus  šakal 
Lynx lynx  navadni ris 

Felis silvestris  divja mačka 

Lutra lutra  vidra 

Castor fiber  bober 
Mustela nivalis  mala podlasica 

Mustela putorius  dihur 

Mustela erminea  hermelin 

Sciurus vulgaris  veverica 

Dryomys nitedula  drevesni polh 

Muscardinus avellanarius  podlesek 

Lepus timidus  planinski zajec 

Microtus nivalis  snežna voluharica 

Cricetus cricetus  hrček 

Erinaceus concolor  beloprsi jež 

Erinaceus europaeus  rjavoprsi jež 
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3. UPRAVLJAVSKE OSNOVE 
 
3.1. Veljavni prostorski akti ter sektorski načrti za območje  

3.1.1. Prostorski akti  

- Odlok o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana Občine Cerknica (Ur.l. RS, 
št. 100/04)  

- Odlok o spremembah in dopolnitvah splošnih prostorskih ureditvenih pogojev za Občino 
Cerknica (Ur.l. RS, št. 23/05) 

- Prostorske sestavine dolgoročnega plana občine Cerknica za obdobje 1986 – 2000 in vse 
spremembe 

- Prostorske sestavine srednjeročnega plana občine Cerknica za obdobje 1986 – 1990 in vse 
spremembe  

- Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur.l. RS, št. 33/07)  
- Odlok o Notranjskem regijskem parku (Ur.l. RS, št. 75/02) 
 
3.1.2. Sektorski načrti 
 
 Gozdnogospodarski načrti 
 
- Gozdnogospodarski načrt za GGE Otok – Karlovica 2000 do 2009 
 
Lovsko upravljavski načrti 
 
- Dolgoročni načrt za IV Notranjsko lovsko upravljavsko območje za obdobje 2007 do 2016 
- Letni Lovsko upravljavski načrt za IV. Notranjsko lovsko upravljavsko območje (2008) 
- Letni načrt Notranjskega lovsko upravljavskega območja v Republiki Sloveniji za leto 2006 

(Pravilnik o sprejemu letnih načrtov lovsko upravljavskih območij v Republiki Sloveniji za leto 
2006, Uradni list RS, št. 58/2006) 

 
Ribiško gojitveni načrti  
 
- Ribiško gojitveni načrt, Zavod za ribištvo RS 
 
3.1.3. Drugi strateški dokumenti lokalne in širše skupnosti 
 
- Regionalni razvojni program Notranjsko-kraške regije 2007-2013 
- Program razvoja podeželja RS za obdobje 2007 – 2013, objavljeno dne 20.7.2007 
- Operativni program – program upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2007-2013 

(sprejeto na Vladi, 11. oktobra 2007) 
- Strategije prostorskega razvoja Slovenije (Ur. l. RS, št. 76/04) 
- Osnutek Državnega razvojnega programa Republike Slovenije za obdobje 2007 do 2013 
- Dolgoročni plan RS za obdobje 1986 – 2000 
- Odlok o razglasitvi dreves in drevoredov za naravne znamenitosti (Ur.l. RS, št. 2/92) 
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3.2.1. Organi, organizacije, zavodi, društva in podjetja vključeni v upravljanje območja  
 
- Občina Cerknica, 
- Upravna enota Cerknica, 
- Ministrstvo za okolje in prostor RS, Sektor za politiko ohranjanja narave 
- Ministrstvo za okolje in prostor RS, Sektor za vode 
- Ministrstvo za okolje in prostor RS, Sektor za varstvo okolja 
- Ministrstvo za okolje in prostor RS, Agencija RS za okolje, 
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
- Ministrstvo za obrambo RS,  
- Kmetijska gozdarska zbornica Slovenije,  
- Kmetijska svetovalna služba Cerknica 
- Zavod za gozdove Slovenije, OE Postojna, 
- Zavod za ribištvo Slovenije, 
- Ribiška zveza Slovenije, 
- Lovska zveza Notranjske, 
- Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana, 
- Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Ljubljana, 
- Inštitut za raziskovanje krasa ZRC-SAZU 
- Inženiring za vode d.o.o., 
- Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, 
- Notranjski muzej Postojna, 
- Notranjski regijski park. 
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3.2.2. Interesne skupine, pomembne z vidika upravljanja območja Cerkniškega jezera  
 
Tabela 21: Interesne skupine, pomembne z vidika izvajanja načrta upravljanja 
 
Interesna skupina Pomembnost z vidika NU 

Lokalno 
prebivalstvo 

lastniki (1138 različnih lastnikov parcel znotraj parcelnega območja) in upravljavci kmetijskih 
zemljišč, so z vidika NU pomembni: 
- pri ohranjanju kmetijske rabe prostora in izvajanju posebnih ukrepov za ohranjanje vrst in 
habitatnih tipov, 
- možnost odkupa zemljišč z namenom trajnega ohranjanja rabe in varstva narave. 
- z vidika varovanja Cerkniškega jezera v prihodnosti in njegove dolgoročne ohranitve 
- pomembno je njihovo javno mnenje in povezanost z jezerom 

Društvo za 
opazovanje in 
proučevanje ptic 
Slovenije (DOPPS) 

- monitoring ptic na območju jezera 

Ribiška družina 
Cerknica 

- varstvo in gojitev rib 
- reševanje ribjega življa (rib, rakov) na presihajočem Cerkniškem jezeru pred poginom 
- športno rekreativne dejavnosti 
- z vidika NU so pomembni zaradi varovanja voda in vodnih vrst, saj upravljajo cerkniški 
ribiški okoliš 

Lovska družina 
Cerknica 
Lovska družina 
Gornje Jezero 
Lovska družina 
Grahovo 

- upravljanje z avtohtono divjadjo in z zvermi  
- z vidika NU so pomembni zaradi varovanja naravne dediščine 

Jamarsko društvo 
Rakek 
Jamarsko društvo 
Karlovica 
Društvo ljubiteljev 
Križne jame 

 
- evidentiranje in raziskovanje jam in površinskih raziskavah krasa 
- z vidika NU so pomembni, saj ozaveščajo in izobražujejo javnost o varovanju kraških 
ekosistemov, tako površinskih kot podzemeljskih 
- čiščenje jam 
 

Turistično društvo 
Cerknica 
Turistično društvo 
Menišija 
Turistično društvo 
Rakek 

- ponujanje turističnih storitev obiskovalcem Cerkniškega jezera 
- z vidika NU je pomembna njihova vloga pri usmerjanju obiska na območja, ki so manj 
ranljiva z vidika narave in imajo urejeno infrastrukturo. 

Taborniki – Rod 
jezerska ščuka 
Cerknica 
Cerkniški skavti – 
Steg presihajočega 
jezera – Cerknica 1 

- organiziranje raznih tekmovanj in srečanj 
- z vidika NU so pomembni pri promoviranju območja ter ohranjanju naravnih in kulturnih 
vrednot 
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4. PARCELNA STRUKTURA IN LASTNIŠTVO  
 
4.1. Kmetijska zemljišča 
 
Območje Cerkniškega jezera ima razdrobljeno parcelno strukturo z dolgimi in ozkimi katastrskimi 
parcelami. Parcele, ki se dotikajo vodnih strug, so praviloma pravokotne na strugo vodotokov. 
Na celotnem projektnem območju je 1038 različnih lastnikov parcel.  
 
 
4.1.1 Lastništvo zemljišč  2009 
 
Znotraj projektnega območja je 1038 različnih lastnikov zemljiških parcel: 
 
 RS – Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov  
 Župnijski urad Cerknica 
 M-Kmetijska zadruga Cerknica 
 Kmetijska zemljiška skupnost 
 Vaška skupnost Gorenje Jezero 
 Župnija Stari trg pri Ložu 
 Občina Cerknica 
 Občina Loška dolina 
 Slp. Upr. Org. občina Loška dolina 
 Ustanova Vesel Zofije 
 Upravičenci vasi Dolenje Jezero 
 Notranjski muzej Postojna 
 Zasebniki 
 
4.1.2. Lastniška struktura kmetijskih in gozdnih zemljišč na projektnem območju 
 
Tabela 22: Lastniška struktura kmetijskih in gozdnih zemljišč na projektnem območju 
 

PROJEKTNO OBMOČJE ha % 
Fizične osebe 1472,40 57,29 
Občina Cerknica 78,58 3,06 
LIFE Kosec  153 5,95 
LIFE Presihajoče Cerkniško jezero  259 10.09 
Sklad kmetijskih zemljišč 99,80 3,88 
Ostale pravne osebe 507,14 19,73 
Skupaj 2569,92 100 
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4.2.1. Nakup zemljišč za trajno ohranjanje narave 
 
V okviru projekta LIFE 03 NAT/SLO/000077 »Vzpostavitev dolgoročnega varstva kosca Crex 
crex v Sloveniji« je bilo odkupljenih 153 ha zemljišč. Kmetijska zemljišča so bila odkupljena od 
65 lastnikov ali solastnikov. Za namene trajnega ohranjanja narave je bilo odkupljeno 342 
katastrskih parcel. 
V okviru projekta LIFE 06 NAT/SLO/000069 »Presihajoče Cerkniško jezero« je bilo odkupljenih 
259 ha zemljišč. Kmetijska zemljišča so bila odkupljena od 131 lastnikov ali solastnikov. Za 
namene trajnega ohranjanja narave je bilo odkupljeno 486 katastrskih parcel. 
Zemljišča, kupljena s sredstvi projektov LIFE, so namenjena trajnemu varstvu in ohranjanju narave 
na območju Cerkniškega jezera. 
 

 
 
Slika 35: Kupljene parcele za trajno ohranjanje narave 
 

 Parcele kupljene - LIFE 03 NAT/SLO/000077 »Vzpostavitev dolgoročnega varstva kosca Crex crex 

 Parcele kupljene - LIFE 06 NAT/SLO/000069 »Presihajoče Cerkniško jezero« 

 Parcele v najemu – sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS 
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5. BIOTSKE  ZNAČILNOSTI  OBMOČJA 

5.1. Habitatni tipi 

 
5.1.1. Habitatni tipi, za katere je projektno območje Cerkniško jezero opredeljeno po 
Habitatni direktivi - Notranjski trikotnik SI 3000232 
 
Tabela 27: Habitatni tipi, za katere je projektno območje Cerkniško jezero opredeljeno po Habitatni direktivi – 
Notranjski trikotnik SI 3000232 
 

EU 
ID 
ŠT. 

HABITATNI TIP SLO 
KODA 

OPIS OBMOČJE 
NAHAJANJA 

VELI- 
KOST 
CONE 

(%) 

OHRANITVEN
O STANJE 

3180 

* 
Presihajoča jezera 22.5 Presihajoča jezera, ki se napolnijo z 

vodo večinoma jeseni, spomladi pa 
voda odteče. Dno je v suhi fazi 
poraslo s travišči ali ostane stalno 
vlažno in delno zalito z vodo skozi vse 
leto. Razvita je vodna ali amfibijska 
vegetacija. 

Celotno projektno 
območje 

100 % Ugodno. 

3140 Trde oligo-mezotrofne 
vode z bentoškimi 
združbami parožnic 
(Chara spp.) 

22.44 Stoječe vode, srednje bogate z 
raztopljenimi bazami; pH 6-7. 
Značilne vrste: Chara polyacanta, 
Chara aspera, Chara contraria. 

Večje površine 
pokriva okrog 
požiralnikov 
Zadnjega kraja, 
Rešeta in Kotla. 
Mestoma se pojavlja 
tudi drugje v 
depresijah med 
trstičjem. 

0, 16 % 
 

Ugodno ob 
visokih vodostajih. 
 

3150 
 
 
 
 

Naravna evtrofna 
jezera z vodno 
vegetacijo zvez 
Magnopotamion ali 
Hydrocharion 

22.42 Prosto plavajoče združbe večinoma v 
vodah bogatih s hranili in združbe 
zakoreninjenih podvodnih rastlin, ki, 
nad vodno površino poženejo samo 
socvetje 

Vodotoki na območju 
jezera 

0,07 %      Ugodno 

3260 Vodotoki v nižinskem 
in montanskem pasu z 
vodno vegetacijo zvez 
Ranunculion fluitantis 
in Callitricho-
Batrachion 

22.43 Sestoji zakoreninjenih vodnih rastlin 
(Callitriche spp., Potamogeton 
nodosus, Ranunculus subg. 
Batrachium itd.) vključno z mahovi in 
makroskopskimi algami. 

Povirni deli večine 
vodotokov na 
območju jezera. 

0, 36 % 
 

Neugodno zaradi 
nihanja vode in 
nepredvidenih 
sprememb 
vodostaja. 

6410 Travniki s 
prevladujočo stožko 
(Molinia spp.) na 
karbonatnih, šotnih ali 
glineno-muljastih tleh 
(Molinion caeruleae) 

37.31, 
37.311 

Vlažna travišča na slabše hranljivih, 
negnojenih tleh s spreminjajočo se 
višino talne vode. Prevladujejo vrste 
Molinia caerulea, Dechampsia 
cespitosa… 

Pogosta na bazičnih 
barjih Dujce in 
Benetek. Pojavlja se 
tudi na območju 
Retja, Rešeta, pod 
Martinjakom, pod 
Marofom, pod 
Grahovim, na 
Dolenjskih blatih in 
raztreseno pri 
Dolenjski gmajni. 

16,08 % 
 

Neugodno zaradi 
zaraščanja in 
spremenjenega 
vodnega režima, 
pospešena 
sukcesija. 

6430 Nižinske in montanske 
do alpinske hidrofilne 
robne združbe z 
visokim steblikovjem 

37.1, 
37.11, 
37.7, 
37.71, 
37.72 

Gosti sestoji visokih ali srednjevisokih 
higrofilnih steblik, ki se v pasovih 
pojavljajo na s hranili bogatih 
naplavinah vodotokov v nižinah. 
Lahko so stadij zaraščanja.  

Največje površine 
pokrivajo vhodni del 
jezera med 
Lipsenjščico in 
Dujcami. 

0,68 % Ugodno. 

7230  Bazična nizka barja 54.2  Talna voda je lahko tik pod površino 
ali na površini in je bogata s 
karbonati, vendar revna s hranili. Šota 
se tvori pod vodo, a je ne tvorijo šotni 
mahovi. V večini primerov uspevajo 
nizkobarjanske vrste skupaj z vrstami 
mokrotnih travnikih, ponekod so 
primešane vrste trstičij. 
 

Predvsem na 
območju Dujic ter 
med Rešetom in 
Dolenjim Jezerom 

1,99 % Neugodno zaradi 
zaraščanja in 
spremenjenega 
vodnega režima, 
pospešena 
sukcesija. 
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8310 Jame, ki niso odprte za 
javnost 

65  Podzemne jame, ki nimajo dostopa za 
javnost. 

Na celotnem južnem, 
vzhodnem in 
jugozahodnem robu 
jezera so povirne in 
ponorne jame. Na 
jezerskem dnu pa so 
pogosti ponori in 
estavele. 

21 jam  Ugodno. 

*  prioritetni habitatni tip Nature 2000 
Opomba: deleži habitatnih tipov na projektnem območju se med leti spreminjajo; v tabeli navedene vrednosti so 
izračunane iz podatkov dobljenih s kartiranjem v času trajanja projekta Life - Presihajoče Cerkniško jezero 
 
Znak * pomeni prioritetno rastlinsko ali živalsko vrsto ali  prednostni habitatni tip Nature 2000 
 
 

 
 
SLIKA 36: Območja kvalifikacijskih  habitatnih tipov Nature 2000 na projektnem območju 
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Na zgornji sliki so prikazani prioritetni habitatni tipi, ki so bili v času trajanja projekta Presihajoče 
Cerkniško jezero popisani na projektnem območju. To so kvalifikacijski habitatni tipi, določeni s 
strani EU, na podlagi katerih neko območje lahko uvrstimo v mednarodno omrežje Natura 2000. 
Celotno območje Cerkniškega jezera pa je med območja Natura 2000 uvrščeno kot prednostni 
habitatni tip - presihajoče jezero (3180*).  
 
V nadaljevanju so navedeni prioritetni habitatni tipi, ki so bili v času trajanja projekta najdeni in 
popisani na projektnem območju in sodijo med kvalifikacijske habitatne tipe Natura 2000. 
Potrebno je dodati, da se zaradi narave jezera deleži habitatnih tipov na obravnavanem območju 
med leti lahko spreminjajo in je tukaj predstavljeno kartiranje odraz „trenutnega” stanja. 
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5.1.2 Habitatni tipi, za katere projektno območje Cerkniško jezero ni opredeljeno po 
Habitatni direktivi - Notranjski trikotnik SI 3000232, a so na tem območju prisotni 
 
Tabela 27: Habitatni tipi, za katere je projektno območje Cerkniško jezero opredeljeno po Habitatni direktivi – 
Notranjski trikotnik SI 3000232 
 

EU 
ID 
ŠT. 

HABITATNI TIP SLO 
KODA 

OPIS OBMOČJE 
NAHAJANJA 

VELI- 
KOST 
CONE 

(%) 

OHRANITVENO 
STANJE 

6210 Polnaravna suha 
travišča in grmiščni 
faciesi na karbonatnih 
tleh (Festuco 
Brometalia)  
(* pomembna rastišča 
kukavičevk) 

34.32 
34.322 

Zmerno suha travišča v Srednji 
Evropi, ki so praviloma razvita na 
karbonatih. Značilna so za gričevja 
tradicionalne kulturne krajine z 
ekstenzivnim gospodarjenjem. Tu 
uspevajo različne kukavičevke, 
klinčki in pojalniki. 

Raztreseno po 
robnih, dvignjenih 
delih Cerkniškega 
jezera. 

0, 30 % Neugodno zaradi 
opuščanja košnje. 

6510 Nižinski ekstenzivno 
gojeni travniki 
(Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba 
officinalis) 

38.2 To so predvsem ekstenzivno gojeni 
nižinski travniki, ki se pojavljajo na 
stalno vlažnih tleh. 

Mestoma na 
severozahodnem in 
jugovzhodnem robu 
Cerkniškega jezera, 
predvsem pa na 
njegovem vzhodnem 
delu. 

5,67% Neugodno zaradi 
zaraščanja, ki je 
posledica opuščanja 
tradicionalnega 
kmetovanja. 

7210 

* 

Karbonatna nizka 
barja z navadno reziko 
(Cladium mariscus) in 
vrstami zveze Caricion 
davallianae  

53.3 Sestoji, v katerih prevladuje 
navadna rezika (Cladium mariscus) 
in so pogosto v stiku z ostalimi 
združbami oz. sestoji nizkih barij 

Na južnem delu 
Cerkniškega polja. 

0, 002 %  Neugodno zaradi 
majhnosti sestoja. 

91E0 

* 
Obrečna vrbovja, 
jelševja in jesenovja 
(mehkolesna loka) 
(Alnus 
glutinosa in Fraxinus 
excelsior (Alno-
Padion, Alnion 
incanae, Salicion 
albae)) 

44.3 
 

Obrečni logi velikega jesena 
(Fraxinus excelsior) in črne jelše 
(Alnus glutinosa) na občasno 
poplavljenih rastiščih, ki so čez 
poletje dobro prezračena. 

Ob delih nekaterih 
vodotokov na 
Cerkniškem polju. 

0,53% Ugodno. 

*  prioritetni habitatni tip Nature 2000 
Opomba: deleži habitatnih tipov na projektnem območju se med leti spreminjajo; v tabeli navedene vrednosti so 
izračunane iz podatkov dobljenih s kartiranjem v času trajanja projekta Life - Presihajoče Cerkniško jezero 
 
Znak * pomeni prioritetno rastlinsko ali živalsko vrsto ali  prednostni habitatni tip Nature 2000 
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5.1.3. Stanje habitatnih tipov, za katere je projektno območje Cerkniškega jezera 
opredeljeno po Habitatni direktivi - Notranjski trikotnik SI 3000232 
 
Habitatni tipi so ovrednoteni glede na merila izbora habitatnega tipa, ki so bila uporabljena za 
določitev območij Natura 2000 
 
Tabela 28: Ovrednotenje habitatnih tipov, za katere je opredeljeno projektno območje Cerkniško jezero 
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SI3000232 Notranjski 
trikotnik 

3180*  
Presihajoča jezera 

100% A B 
 

B 
 

SI3000232 Notranjski 
trikotnik 

3140 
Trde oligo-mezotrofne vode z bentoškimi 
združbami parožnic (Chara spp.) 

0, 16 % 
 

B 
 

B B 

SI3000232 Notranjski 
trikotnik 

3150 
Naravna evtrofna jezera z vodno vegetacijo 
zvez Magnopotamion ali Hydrocharition 

0,07 % B B B 

SI3000232 Notranjski 
trikotnik 

3260 
Vodotoki v nižinskem in montanskem pasu z 
vodno vegetacijo zvez Ranunculion fluitantis in 
Callitricho-Batrachion 

0, 36% 
 

B B B 

SI3000232 Notranjski 
trikotnik 

6410 
Travniki s prevladujočo stožko (Molinia spp.) na 
karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh 
(Molinion caeruleae) 

16,08% 
 

A A A 

SI3000232 Notranjski 
trikotnik 

6430 
Nižinske in montanske do alpinske hidrofilne 
robne združbe z visokim steblikovjem 

0,68 % B A 
 

A 
 

SI3000232 Notranjski 
trikotnik 

7230 
Bazična nizka barja 

1,99 % B B B 

SI3000232 Notranjski 
trikotnik 

8310 
Jame, ki niso odprte za javnost 

20 jam A B 
 

B 
 

 
A: odlična reprezentativnost 
B: dobra reprezentativnost 
C: značilna reprezentativnost 
D: neznačilna  reprezentativnost (habitatni tip je sicer prisoten, ni pa značilen, se pojavlja zunaj naravne razširjenosti 
ali je le fragmentarno razvit). 
 
Znak * pomeni prioritetno rastlinsko ali živalsko vrsto ali  prednostni habitatni tip Nature 2000 
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5.1.4. Habitatni tipi, za katere projektno območje Cerkniško jezero ni opredeljeno po 
Habitatni direktivi - Notranjski trikotnik SI 3000232, a so na tem območju prisotni 
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SI3000232 Notranjski 
trikotnik 

6210  
Polnaravna suha travišča in grmiščni faciesi na 
karbonatnih tleh (Festuco Brometalia) (* 
pomembna rastišča kukavičevk) 

0,30 % C B C 

SI3000232 Notranjski 
trikotnik 

6510 
 Nižinski ekstenzivno gojeni travniki (Alopecurus 
pratensis, Sanguisorba officinalis) 

5,67% C B C 

SI3000232 Notranjski 
trikotnik 

7210*  
Karbonatna nizka barja z navadno reziko 
(Cladium mariscus) in vrstami zveze Caricion 
davallianae 

0,002 %  D C C 

SI3000232 Notranjski 
trikotnik 

91E0*  
Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja 
(mehkolesna loka) (Alnus 
glutinosa in Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion 
albae)) 

0,53% B B B 

 
A: odlična reprezentativnost 
B: dobra reprezentativnost 
C: značilna reprezentativnost 
D: neznačilna  reprezentativnost (habitatni tip je sicer prisoten, ni pa značilen, se pojavlja zunaj naravne razširjenosti 
ali je le fragmentarno razvit). 
 
Znak * pomeni prioritetno rastlinsko ali živalsko vrsto ali  prednostni habitatni tip Nature 2000 
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5.1.5. Habitatni tipi Slovenije - HT Slo,  2004 
 
Tipologija habitatnih tipov Slovenije je uskaljena z evropsko tipologijo (A classification of 
Palearctic habitats, Natur and environment, No78). Tipologija je zgrajena hierarhično in 
prilagojena tudi razmeram  v Sloveniji.  
Tipologijo so pripravili dr. Nejc Jogan, dr. Mitja Kaligarič, mag. Ivana Leskovar, mag. Andrej 
Seliškar, in Jurij Dobravec. 
 

EU 
Koda 

HT Slo Ime habitatnega tipa 

   
  3180* 22.5 Kraška presihajoča jezera in polja (3180*) 

3140 22.44 Podvodne preproge parožnic (3140) 
3150    22.42 Prosto plavajoča vegetacija (3150) 

Zakoreninjena podvodna vegetacija (3150) 
3260 24.43 Vegetacija tekočih voda(3260) 
6410 37.31 

37.311 
Oligotrofni mokrotni travniki z modro stožko in sorodne združbe (6410) 
Mokrotni travniki z modro stožko (6410) 

6430 37.1 
37.11 
37.7 
37.72 

Nižinska visoka steblikovja (6430) 
Visoka steblikovja z brestovolistnim osladom (6430) 
Nitrofilni gozdni robovi in vlažno obrečno visoko steblikovje (6430) 
Zasenčeni nitrofilni gozdni robovi (6430) 

7230 
 

 

54.2 
54.21 
54.22 

Bazična nizka barja (7230) 
Nizka barja s črnikastim sitovcem (7230) 
Nizka barja z rjastim sitovcem (7230) 

8310 65 Podzemske jame (8310) 
   

6210 34.32 
34.322 

Srednjeevropska suha in polsuha travišča s prevladujočo pokončno stoklaso 
(6210) 

6510 38.2 Mezotrofni do evtrofni gojeni travniki (6510) 
   7210 * 53.3 Sestoji navadne rezike (7210*) 
  91E0* 44.3 Srednjeevropska črnojelševja in jesenovja ob tekočih vodah (91E0*) 

HT Slo - Habitatni tipi Slovenije – tipologija (HTS) 
Znak * pomeni prioritetno rastlinsko ali živalsko vrsto ali  prednostni habitatni tip Nature 2000 
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6. Prioritetni habitatni tipi  - opis 
 
6.1. Opisi habitatnih tipov, ki so opredeljeni po Habitatni direktivi - Notranjski trikotnik SI 
3000232 
 
6.1.1 (3180*) Presihajoča jezera  
 
OPIS HABITATNEGA TIPA 
Presihajoča jezera se napolnijo z vodo večinoma jeseni, (pozno) spomladi pa voda odteče. Dno je v 
suhi fazi poraslo s travišči ali pa ostane stalno vlažno ali delno zalito z vodo čez vse leto. V 
depresijah je razvita vodna ali amfibijska vegetacija. Polnjenje in presihanje jezera je odvisno od 
količine in razporeditve padavin na vplivnem območju, s katerega se steka voda. Dinamika 
presihanja se tako od leta do leta spreminja, a je vseeno dovolj značilna, da so se na Cerkniškem 
jezeru razvili zelo različni habitatni tipi, ki jih nekoliko podrobneje opisujemo v nadaljevanju. 
 
Od HABITATNIH TIPOV CELINSKIH VODA se tu pojavljajo neporasli blatni in peščeni bregovi 
občasnih stoječih voda (22.26) se pojavljajo na krajih, kjer se zaradi izrazitega nihanja vodne 
gladine nekateri deli jezerskega obrežja ne zarastejo. 
Amfibijske združbe makrofitov (22.3) je vegetacija, ki je prilagojena na izmenjavo suhih in 
poplavljenih faz. Na Cerkniškem jezeru sta prisotni asociacija prave potočarke in iglaste site 
(Rorippo amphibiae-Eleocharitetum acicularis) in sestoji širokolistne koščice (Sium latifolium). 
(Martinčič & Leskovar, 2006) 
Vegetacija stoječih celinskih voda (22.4) so vodne rastlinske združbe, ki jih gradijo prosto 
plavajoče ali zakoreninjene in na površini prosto plavajoče rastline. Na Cerkniškem jezeru se 
pojavljajo združbe zakoreninjenih podvodnih dristavcev (rod Potamogeton), ki nad vodno gladino 
poženejo le socvetja. Gre za habitatni tip zakoreninjena podvodna vegetacija (22.42). 
Manjše vrste dristavcev kot je kodravi dristavec (P. crispus) in druge potopljene vrste, kot sta 
razkrečenolistna vodna zlatica (Ranunculus circinatus) in rogolist (Ceratophyllum sp.) združbe 
manjših dristavcev in drugih vrst (22.422). 
Združbe zakoreninjenih rastlin z velikimi plavajočimi listi na Cerkniškem jezeru oblikuje v 
glavnem rumeni blatnik (Nuphar luteum), redkeje pa tudi beli lokvanj (Nymphaea alba), to je 
habitatni tip zakoreninjena plavajoča vegetacija (22.43). 
Predvsem rumeni blatnik, skupaj s podvodnimi vrstami, kot so rogolist, rmanec (Myriophyllum sp.) 
in nekateri dristavci, tu oblikuje tudi združbo plavajočih širokolistnih makrofitov (22.431). 
V razmeroma čistih oligotrofnih do mezotrofnih stoječih vodah se lahko pojavi združba podvodne 
preproge parožnic (22.44), ki jo na nekaterih delih jezera oblikujejo alge parožnice, predvsem vrste 
iz rodu hara (Chara).  
Vegetacija mezotrofnih tekočih voda (24.43) so vodne združbe v vodotokih, ki so zmerno bogati s 
hranili. Pogostejše vrste te združbe so beli lokvanj, ozkolistni koščec (Berula erecta), vodna meta 
(Mentha aquatica), preraslolistni (Potamogeton perfoliatus) in plavajoči dristavec (P. natans). 
 
Od HABITATNIH TIPOV TRAVIŠČ IN GRMIŠČ najdemo na Cerkniškem jezeru različne tipe 
mokrotnih ali vlažnih antropogenih travišč in visoko steblikovje (37). 
Na opuščenih vlažnih travnikih in na obrežjih vodotokov Cerkniškega jezera se pojavljajo visoka 
steblikovja z brestovolistnim osladom (37.11), v katerih prevladuje brestovolistni oslad 
(Filipendula ulmaria), ostale značilne vrste tega habitatnega tipa pa so: ozkolistni talin (Thalictrum 
lucidum), krilata krčnica (Hypericum perforatum) in dolgolistna meta (Mentha longifolia).  
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Znatne površine območja Cerkniškega jezera pokrivajo mokrotni mezotrofni in evtrofni travniki 
in pašniki (37.2), ki so zaradi opuščanja tradicionalne rabe tal pogosto v stadiju zaraščanja. 
Ekstenzivno gojene travnike na stalno vlažnih tleh predstavljajo mezotrofni mokrotni travniki 
(37.21). Gre za vlažna rastišča, na površini katerih pogosto zastaja voda. Značilne vrste so navadna 
kalužnica (Caltha palustris), kukavičja lučca (Lychnis flos-cuculi), navadni objed (Succisella 
inflexa), navadna božja milost (Gratiola officinalis), močvirnati čišljak (Stachys palustris), vodna 
meta, vrbovolistni oman (Inula salicina), mehki osat (Cirsium oleraceum), majska prstasta 
kukavica (Dactylorhiza majalis), različne vrste ločkov (Juncus spp.), volnata medena trava (Holcus 
lanatus), travniški lisičji rep (Alopecurus pratensis) in druge. 
Ob opuščanju košnje se ti travniki začnejo zaraščati z brestovolistnim osladom in navadnim trstom 
(Phragmites australis). Tako se oblikujejo vlažni travniki, zaraščajoči se z visokimi steblikami 
(37.25). 
Na nekaterih mokrotnih mezotrofnih travnikih prevladuje trava rušnata masnica (Deschampsia 
cespitosa), v tem primeru gre za vlažne travnike z rušnato masnico (37.26). 
Travniki na bolj ali manj pustih, mokrih, vlažnih ali vsaj občasno vlažnih tleh, ki jih enkrat ali 
dvakrat letno kosijo predvsem za steljo imenujemo oligotrofni mokrotni travniki (37.3). Značilne 
vrste tega habitatnega tipa so močvirska preslica (Equisetum palustre), zdravilna strašnica 
(Sanguisorba officinalis), navadna krvenka (Lythrum salicaria), navadna pijavčnica (Lysimachia 
vulgaris), dvodomna (Valeriana dioica) in zdravilna špajka (V. officinalis), travniška izjevka 
(Succisa pratensis), navadni čistec (Betonica officinalis), močvirski (Cirsium palustre) in mehki 
osat, različne vrste ločkov (Juncus spp.), črni šaš (Carex nigra), rušnata masnica in modra stožka 
(Molinia caerulea). 
Na slabše hranljivih, negnojenih tleh, ki so spomladi lahko poplavljena, poleti pa sušna se 
pojavljajo mokrotni travniki z modro stožko (37.311). Zanje so značilne naslednje vrste: navadni 
kačji jezik (Ophioglossum vulgatum), močvirna samoperka (Parnassia palustris), srčna moč 
(Potentilla erecta), navadna seljanka (Selinum carvifolia), travniška izjevka, močvirski svišč 
(Gentiana pneumonanthe), severna lakota (Galium boreale), navadni čistec, vrbovolistni oman, 
barvilna mačina (Serratula tinctoria), robati luk (Allium angulosum), jesenski podlesek (Colchicum 
autumnale), sibirska perunika (Iris sibirica), močvirski (Gladiolus palustris) in ilirski meček (G. 
illyricus), dvolistni vimenjak (Platanthera bifolia), bledi (Carex pallescens), polstenoplodni (C. 
tomentosa), in proseni šaš (C. panicea), rušnata masnica in modra stožka. Z opuščanjem košnje se 
ti travniki začnejo zaraščati z visokimi steblikami, kot sta na brestovolistni oslad in navadni gozdni 
koren (Angelica sylvestris). Tem sledijo lesne vrste, na primer črna jelša (Alnus glutinosa), 
navadna krhlika (Frangula alnus) in pepelnatosiva vrba (Salix cinerea). 
Ob robu gozdov in na bregovih potokov in rek se na globokih in s hranili, predvsem z dušikom, 
bogatih tleh razvije značilna vegetacija. To so nitrofilni gozdni robovi in vlažno obrečno visoko 
steblikovje (37.7), za katera so značilne velika kopriva (Urtica dioica), gomoljasto trebelje 
(Chaerophyllum bulbosum), plezajoča lakota (Galium aparine) in nekatere vrste pelina (Artemisia 
spp.), pogosto pa se tu naselijo invazivne neofitske vrste, na primer dresniki (Fallopia spp.), 
rudbekije (Rudbeckia spp.) in topinambur (Helianthus tuberosus). 
Na nekaterih mestih se pojavljajo obvodni zastori visokih steblik (37.71), v katerih prevladujejo 
navadna barbica (Barbarea vulgaris), navadni plotni slak (Calystegia sepium), navadni gabez 
(Symphytum officinale), pisana čužka (Phalaris arundinacea) in travniški lisičji rep. 
Na globokih rodovitnih tleh lahko ob robovih gozdov naletimo na  nitrofilno-higrofilne združbe 
zasenčenih nitrofilnih gozdnih robov (37.72), za katere so značilne vrste: krvavi mlečnik 
(Chelidonium majus), rdeči slizek (Silene dioica), navadna sretena (Geum urbanum), smrdljička 
(Geranium robertianum), dlakavo trebelje (Chaerophyllum hirsutum), navadna regačica 
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(Aegopodium podagraria), dišeča (Viola odorata) in bela vijolica (Viola alba), česnovka (Alliaria 
petiolata), plezajoča lakota, bršljanasta grenkuljica (Glechoma hederacea) in navadni kolenček 
(Lapsana communis). 
Na dobro prepustnih tleh so prisotni mezofilni pašniki (38.1). Gre za gnojene, mezotrofne do 
evtrofne pašnike, kjer se živina redno pase. Zanje so značilne naslednje rastline: plazeča 
(Ranunculus repens) in ripeča zlatica (R. acris), plazeča detelja (Trifolium repens), travniška 
penuša (Cardamine pratensis), navadna črnoglavka (Prunella vulgaris), navadna marjetica (Bellis 
perennis), jesenski jajčar (Leontodon autumnalis), nekatere vrste iz skupine navadnega regrata 
(Taraxacum officinale agg.), trpežna ljuljka (Lolium perenne), navadni pasji rep (Cynosurus 
cristatus) in nekatere vrste bilnic (Festuca spp.) ter latovk (Poa spp.). 
Od mezofilnih pašnikov najdemo na območju Cerkniškega jezera oba podtipa, in sicer ograjene 
neprekinjene pašnike (38.11), ki so intenzivno gojeni in ograjeni, saj je tu živina stalno prisotna, na 
njih pa prevladujejo vrste ripeča zlatica, navadni plešec (Capsella bursa-pastoris), veliki (Plantago 
major) in ozkolistni trpotec (P. lanceolata), navadna črnoglavka, navadni rman (Achillea 
millefolium), navadni pasji rep, trpežna ljuljka, navadna (Poa trivialis) in travniška latovka (P. 
pratensis), in ruderalizirana opuščena travišča (38.13), ki se zaradi opuščanja rabe zaraščajo z 
ruderalnimi zelnatimi vrstami. 
Mezotrofni do evtrofni gojeni travniki (38.2) so zmerno do intenzivno gnojeni travniki na 
prepustnih, bogatih, svežih do vlažnih in rahlo kislih do nevtralnih tleh. To so visoko produktivni, 
floristično srednje bogati travniki z vrstami: mala detelja (Trifolium dubium), travniška 
krvomočnica (Geranium pratense), gozdna krebuljica (Anthriscus sylvestris), veliki bedrenec 
(Pimpinella major), navadni dežen (Heracleum sphodylium), navadno korenje (Daucus carota), 
njivsko grabljišče (Knautia arvensis), nekatere vrste iz rodu ivanjščic (Leucanthemum sp.), 
dvoletni dimek (Crepis biennis), visoka pahovka (Arrhenatherum elatius) in rumenkasti ovsenec 
(Trisetum flavescens). 
Na Cerkniškem polju najdemo tri podtipe mezotrofnih do evtrofnih gojenih travnikov. To so: 
srednjeevropski mezotrofni do evtrofni nižinski travniki (38.22), ki veljajo za ostanek tradicionalne 
kulturne krajine polintenzivnega do intenzivnega tipa, na njih pa najdemo poleg vrst značilnih za 
mezotrofne do evtrofne gojene travnike še naslednje vrste: njivska preslica (Equisetum arvense), 
kukavičja lučca, navadna kislica (Rumex acetosa), zdravilna strašnica, lucerna (Medicago sativa), 
navadni rebrinec (Pastinaca sativa), bela lakota (Galium album), bršljanasta grenkuljica, 
razprostrta zvončica (Campanula patula), navadna skrka (Picris hieracioides), travniški lisičji rep 
in druge; srednjeevropski kseromezofilni nižinski travniki na razmeroma suhih tleh in nagnjenih 
legah s prevladujočo visoko pahovko (38.221), ki se pojavljajo na nagnjenih legah na rodovitnih 
tleh, navadno na bazični podlagi, gre za floristično razmeroma sestoje, ki jih navadno kosijo 
dvakrat na leto, na njih pa prevladujejo vrste: navadni oslad (Filipendula vulgaris), gorska detelja 
(Trifolium montanum), navadna nokota (Lotus corniculatus), vrednikov jetičnik (Veronica 
chamaedrys), srednji trpotec (Plantago media), razprostrta zvončica, gorski šaš (Carex montana), 
vrste iz skupine rdeče bilnice (Festuca rubra agg.), navadna migalica (Briza media), puhasta 
ovsika (Helictotrichon pubescens), visoka pahovka in dišeča boljka (Anthoxanthum odoratum); 
srednjeevropski higromezofilni nižinski travniki na srednje vlažnih tleh s prevladujočo visoko 
pahovko (38.222) so bolj ali manj redno gnojeni bodisi z naravnim bodisi z umetnim gnojilom in 
običajno trikrat letno košeni, gre za floristično razmeroma bogato združbo, vendar intenzivnejše 
gnojenje zmanjšuje število vrst. Prevladujejo vrste: ozkolistni trpotec, razprostrta zvončica, 
navadni rman, nekatere vrste iz rodu ivanjščic (Leucanthemum spp.), navadni glavinec (Centaurea 
jacea), navadni jajčar (Leontodon hispidus), travniška kozja brada (Tragopogon pratensis), 
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dvoletni dimek, visoka pahovka, navadna pasja trava (Dactylis glomerata), travniška bilnica 
(Festuca pratensis) in volnata medena trava. 
 
Najpomembnejši GOZDNI HABITATNI TIP so:  
Srednjeevropska črnojelševja in jesenovja ob tekočih vodah (44.3) predstavljajo obrečni logi 
velikega jesena (Fraxinus excelsior) in črne jelše (Alnus glutinosa) na občasno poplavljenih tleh ob 
nekaterih vodotokih na območju Cerkniškega jezera. Za te združbe je značilno, da so tla prek 
poletja dobro prezračena in se tako ločijo od združb močvirnih gozdov, ki uspevajo na stalno 
vlažnih tleh. (* v kodi habitatnega tipa označuje prednostni habitatni tip) 
(Jogan in sod., 2004) 
 
Največji del območja Cerkniškega jezera pokrivajo BARJANSKI IN MOČVIRNI HABITATNI TIPI. 
Velike površine poraščajo trstišča in podobne združbe (53.1). To so sestoji, v katerih 
prevladujejo visoke močvirske enokaličnice: biček (Schoenoplectus spp.), različne vrste iz rodov 
rogoz (Typha spp.) in ježek (Sparganium spp.), pisana čužka in navadni trst (Phragmites australis); 
in preslice (Equisetum spp.). V teh združbah navadno prevladuje ena vrsta, na čemer temelji 
nadaljnja razvrstitev. 
Največje površine poraščajo navadna trstičja (53.11), torej združbe močvirij in obrežij celinskih 
voda, v katerih prevladuje navadni trst.  
Trajno poplavljeni sestoji vrste jezerski biček (Schoenoplectus lacustris) tvorijo t.i. jezersko 
bičkovje (53.12), ki na Cerkniškem jezeru običajno tvori pas med trstičjem in odprto vodno 
površino.  
Na določenih mestih na nabrežjih najdemo različne združbe, ki jih oblikujejo vrste: vodna preslica 
(Equisetum fluviatile), širokolistna koščica (Sium latifolium), prava potočarka (Rorippa amphibia), 
navadna smrečica (Hippuris vulgaris), kobulasta vodoljuba (Butomus umbellatus), navadna 
streluša (Sagittaria sagittifolia), vodna perunika (Iris pseudacorus) in nekatere vrste ježkov. To so 
tako imenovane ostale visoke obrežne združbe (53.14). 
Na nekaterih delih Cerkniškega jezera se pojavlja trstično pisankovje (53.16). To so obrežne 
združbe, v katerih prevladuje pisana čužka (Phalaris arundinacea), to pa včasih spremljajo 
nekatere vrste visokih šašev (Carex spp.) in navadni trst. Te združbe so odporne na izsušitev in 
onesnaženje vode, prenesejo pa tudi znatno degradirana okolja, oz. se lahko pojavljajo na mestih s 
stalnim človekovim vplivom.  
Poleg trstišč največje površine na Cerkniškem jezeru poraščajo združbe visokih ostričevk (53.2), 
ki jih v glavnem tvorijo nekatere vrste iz rodu šaš (Carex spp.) in navadno predstavljajo prehodni 
pas med trstičjem in bolj suholjubnimi združbami, saj prenesejo tudi občasno izsušitev. 
Na tem območju prevladujejo različne združbe visokih šašev (53.21), to so združbe, v katerih 
navadno prevladuje ena sama vrsta, ki tvori sklenjene sestoje.  
Na majhnem delu Cerkniškega polja je prisoten sestoj navadne rezike (53.3), v katerem 
prevladuje navadna rezika (Cladium mariscus).  
Na robnih delih Cerkniškega polja najdemo nekaj izvirov (54.1), ob katerih je ohranjena okoliška 
združba vezana na specifične hidrološke in mikroklimatske razmere. 
Poseben in močno ogrožen habitatni tip so bazična nizka barja (54.2). Prisotna so na krajih, kjer 
je talna voda tik pod površino ali na njej. Talna voda je bogata s karbonati, a revna s hranili. V 
nizkih barjih se šota tvori pod vodo, ne tvorijo je šotni mahovi. Ti šoto tvorijo na visokih barjih. 
Večinoma uspevajo vrste nizkih barij skupaj z vrstami mokrotnih travnikov, na nekaterih delih se 
jim pridruži tudi navadni trst. 



LIFE 06 NAT/SLO/000069 Presihajoče Cerkniško jezero, Načrt upravljanja 

 

 139 

Med bazičnimi nizkimi barji na Cerkniškem jezeru prevladujejo nizka barja s črnikastim sitovcem 
(54.21). Gre za združbe, v katerih prevladuje črnikasti sitovec (Schoenus nigricans), značilne vrste 
pa so še: močvirna samoperka, alpska mastnica (Pinguicula alpina), navadna močvirnica 
(Epipactis palustris), mesnordeča prstasta kukavica (Dactylorhiza incarnata), širokolistni munec 
(Eriophorum latifolium), luskoplodni (Carex lepidocarpa), Hostov (C. hostiana) in proseni šaš, 
modra stožka in nekateri mahovi. 
Na nekaterih manjših predelih karbonatnih nizkih barij z opaznim nihanjem talne vode se 
pojavljajo ilirska nizka barja s črnikastim sitovcem (54.214). V teh združbah so prisotne ilirske 
vrste, delež srednjeevropskih vrst pa je manjši. 
Tu in tam pa najdemo tudi nizka barja z rjastim sitovcem (54.22). Gre za združbe nizkih barij na 
karbonatni podlagi, v katerih prevladuje vrsta rjasti sitovec (Schoenus ferrugineus). 
Od barjanskih habitatnih tipov so na Cerkniškem polju zastopana še predalpska nizka barja s 
srhkim šašem (54.231). V teh združbah prevladuje srhki šaš (Carex davalliana), poleg njega tu 
uspevajo še močvirna samoperka, alpska mastnica, navadna žiljka (Tofieldia calyculata), navadna 
močvirnica, mesnordeča prstasta kukavica, črni (Carex nigra), proseni in Hostov šaš ter vrste iz 
skupine rumenega šaša (Carex flava agg.) in modra stožka. Ta barja se lahko navezujejo na ali 
mešajo z združbami oligotrofnih travišč z modro stožko.  
 
Na manjših območjih, predvsem na robu Cerkniškega polja, pa naletimo na HABITATNE TIPE 
OBDELANIH TAL, kjer je opazen izrazit človekov vpliv. Na teh območjih so naravno vegetacijo 
močno spremenile kmetijska raba, urbanizacija ali industrializacija. Mnoga živa bitja lahko tu 
preživijo le, če so se prilagodila stalnemu človekovemu vplivu. Take so na primer plevelne in 
ruderalne vrste. 
Nekaj močno gnojenih in umetno dosejevanih travnikov, ki so floristično osiromašeni, predstavlja 
intenzivno gojene ter dosejevane ali v celoti sejane travnike (81). Na nekoliko dvignjenih legah 
je nekaj zmerno suhih intenzivno gojenih travnikov (81.1), za katere so značilne travniška bilnica, 
laška ljuljka (Lolium multiflorum), navadna pasja trava in travniški mačji rep (Pheleum pratense). 
Obdelano zemljo, kjer redno pridelujejo in pobirajo kmetijske pridelke označujemo kot 
obdelovane površine (82). Tu prevladujejo njive (82.11) in zelenjavne njive (82.12). 
Del površin na Cerkniškem polju poraščajo nasadi lesnatih rastlin, ki jih družimo v habitatni tip 
sadovnjaki, oljčni nasadi, drevesne plantaže (83). 
Seveda tukajšnje podnebje ne dopušča gojenja oljk, zato pa v bližini naselij uspevajo sadovnjaki 
(83.15), kjer ljudje sadijo drevesa iz družine rožnic, predvsem jablane. Med sadovnjaki je nekaj 
ekstenzivno gojenih senožetnih sadovnjakov (83.151), ki so tako najbolj zanimivi v 
naravovarstvenem oziru. Gre za sadovnjake visokodebelnih sort sadnih dreves, ki so običajno 
sajena daleč narazen, pod njimi pa uspeva travnik. Flora in favna teh sadovnjakov je lahko precej 
pestra. 
Od drevesnih nasadov (83.3), ki so navadno namenjeni pridobivanju lesa, na območju najdemo 
nasade avtohtonih iglavcev (83.311) in topolove nasade (83.321). 
Pestrost območja povečujejo tudi nizki sestoji lesnih vrst, ki jih navadno obdajajo travniške ali 
obdelovalne površine. To so drevoredi, mejice, gozdni otoki, podeželski mozaik (84). Najbolj 
razširjen podtip tega habitatnega tipa na Cerkniškem jezeru so mejice in manjše skupine dreves in 
grmov. Gre za sestoje grmovja in dreves, ki oblikujejo ozke pasove in predstavljajo meje med 
različnimi parcelami. 
Pozidana območja (mesta, vasi, industrijska območja) (86) se nahajajo na višjih delih in jih 
poseljujejo le takemu okolju najbolj prilagojene rastlinske in živalske vrste.  
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Zadnjo kategorijo habitatnih tipov obdelanih tal predstavljajo neobdelane, opuščene površine 
(87). 
To so predvsem opuščene njive in robovi cest ter ostale neobdelane površine, ki se spontano 
zaraščajo. Sem sodijo ruderalne združbe (87.2). To so sestoji pionirskih nitrofilnih vrst na krajih, 
na katerih se zaradi stalnega človekovega vpliva ne more razviti naravna vegetacija. Ti sestoji 
pogosto vsebujejo številne tujerodne rastlinske vrste.  
(Jogan in sod., 2004) 
 
OGROŽENOST HABITATNEGA TIPA 
- Spremenjen vodni režim zaradi regulacije vodotokov. 
 
OPREDELITEV VARSTVENIH UKREPOV 
- Opustitev načrtov za regulacije vodotokov, 
- renaturacija reguliranih vodotokov. 
 
6.1.2. (3140) Trde oligo-mezotrofne vode z bentoškimi združbami parožnic (Chara sp.)  
 
OPIS HABITATNEGA TIPA 
Parožnice se pojavljajo v razmeroma čistih oligotrofnih do mezotrofnih stoječih vodah, bogatimi s 
karbonati. Habitatni tip podvodne preproge parožnic (22.44) pokriva večje površine okrog 
požiralnikov Zadnjega kraja, Rešeta in v Kotlu. Oblikujejo ga alge parožnice, predvsem vrste iz 
rodu hara (Chara). 
(Schratt, 1993a; Jogan in sod., 2004; Martinčič & Leskovar, 2006) 
 
OGROŽENOST HABITATNEGA TIPA 
- Spremenjen vodni režim zaradi regulacije vodotokov, 
- intenzivno kmetijstvo v okolici, predvsem prekomerna uporaba mineralnih gnojil, 
- odpadne vode. 
 
OPREDELITEV VARSTVENIH UKREPOV 
- Renaturacija vodotokov, 
- sonaravno kmetijstvo, ustrezen (minimalni) vnos mineralnih gnojil in fitofarmacevtskih 

sredstev pri pridelavi poljščin, 
- ustrezno (tri stopenjsko) čiščenje odpadnih voda. 
 
6.1.3. (3150) Naravna evtrofna jezera z vodno vegetacijo zvez Magnopotamion ali 
Hydrocharition 
 
OPIS HABITATNEGA TIPA 
Zakoreninjeno podvodno vegetacijo (22.42) predstavljajo zakoreninjene podvodne trajnice iz rodu 
dristavec (Potamogeton), ki nad vodno gladino poženejo le socvetja. Gre za združbe, ki se 
pojavljajo v stalnih ali občasnih stoječih ali počasi tekočih celinskih voda.  
Na nekaterih delih Cerkniškega jezera najdemo združbe manjših dristavcev in drugih vrst (22.422), 
za katere so značilne manjše vrste dristavcev kot sta češljasti (Potamogeton pectinatus) in kodravi 
(P. crispus) in druge potopljene vrste rastlin, npr.: razkrečenolistna vodna zlatica (Ranunculus 
circinatus) in rogolist (Ceratophyllum sp.) 
(Jogan in sod., 2004) 
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OGROŽENOST HABITATNEGA TIPA 
- Spremenjen vodni režim zaradi regulacije vodotokov. 
 
OPREDELITEV VARSTVENIH UKREPOV 
- Renaturacija vodotokov. 
 
6.1.4. (3260) Vodotoki v nižinskem in montanskem pasu z vodno vegetacijo zvez Ranunculion 
fluitantis in Callitricho-Batrachion  
 
OPIS HABITATNEGA TIPA 
Vegetacija mezotrofnih tekočih voda (24.43) so vodne združbe v vodotokih, ki so zmerno bogati s 
hranili. Pogostejše vrste te združbe so beli lokvanj, ozkolistni koščec (Berula erecta), vodna meta 
(Mentha aquatica), preraslolistni (Potamogeton perfoliatus) in plavajoči dristavec (P. natans).  
Ta tip vegetacije najdemo v večini vodotokov na območju jezera, in sicer ne delih s počasnim do 
srednje hitrim tokom. 
(Jogan in sod., 2004) 
 
OGROŽENOST HABITATNEGA TIPA 
- Spremenjen vodni režim zaradi regulacije vodotokov, 
- intenzivno kmetijstvo v okolici, predvsem prekomerna uporaba mineralnih gnojil 
- odpadne vode. 
 
OPREDELITEV VARSTVENIH UKREPOV  
- Renaturacija vodotokov, 
- preprečevanje oziroma omejitev intenzifikacije kmetijstva, predvsem vnosa gnojil in 

fitofarmacevtskih sredstev, 
- ustrezno (tri stopenjsko) čiščenje odpadnih voda. 
 
6.1.5. (3270) Reke z muljastimi obrežji z vegetacijo zvez Chenopodion rubri in Bidention 
 
OPIS HABITATNEGA TIPA 
To so pionirske družbe visokih steblik, ki se razvijejo na muljastih bregovih nižinskih rek, z 
vrstami rodov mrkač (Bidens), potočarka (Rorippa), metlika (Chenopodium), dresen (Polygonum) 
itd. 
(Jogan in sod., 2004) 
 
OGROŽENOST HABITATNEGA TIPA 
- Spremenjen vodni režim zaradi regulacije vodotokov. 
 
OPREDELITEV VARSTVENIH UKREPOV 
- Opustitev načrtov za regulacije vodotokov, 
- renaturacija reguliranih vodotokov. 
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6.1.6. (6410) Travniki s prevladujočo stožko (Molinia sp.) na karbonatnih, šotnih ali glineno-
muljastih tleh (Molinion-caeruleae)  
 
OPIS HABITATNEGA TIPA 
Na slabše hranljivih, negnojenih tleh, ki so spomladi lahko poplavljena, poleti pa sušna se 
pojavljajo mokrotni travniki z modro stožko (37.311). Zanje so značilne naslednje vrste: navadni 
kačji jezik (Ophioglossum vulgatum), močvirna samoperka (Parnassia palustris), srčna moč 
(Potentilla erecta), navadna seljanka (Selinum carvifolia), travniška izjevka, močvirski svišč 
(Gentiana pneumonanthe), severna lakota (Galium boreale), navadni čistec, vrbovolistni oman, 
barvilna mačina (Serratula tinctoria), robati luk (Allium angulosum), jesenski podlesek (Colchicum 
autumnale), sibirska perunika (Iris sibirica), močvirski (Gladiolus palustris) in ilirski meček (G. 
illyricus), dvolistni vimenjak (Platanthera bifolia), bledi (Carex pallescens), polstenoplodni (C. 
tomentosa), in proseni šaš (C. panicea), rušnata masnica in modra stožka. Z opuščanjem košnje se 
ti travniki začnejo zaraščati z visokimi steblikami, kot sta na brestovolistni oslad in navadni gozdni 
koren (Angelica sylvestris). Tem sledijo lesne vrste, na primer črna jelša (Alnus glutinosa), 
navadna krhlika (Frangula alnus) in pepelnatosiva vrba (Salix cinerea). 
(Jogan in sod., 2004; Martinčič & Leskovar, 2006 ) 
 
OGROŽENOST HABITATNEGA TIPA 
- Zaraščanje zaradi opuščanja košnje in upada nivoja podtalnice zaradi regulacij vodotokov, 
- na obrobju prihaja do vdora vrst z okoliških intenzivnih travišč.  
 
OPREDELITEV VARSTVENIH UKREPOV 
- Za ohranjanje teh travišč je potrebna ekstenzivna raba: košnja brez gnojenja z mineralnimi 

gnojili, 
- košnja pozno poleti (po 1. avgustu). 
 
6.1.7 (6430) Nižinske in montanske do alpinske hidrofilne robne združbe z visokim 
steblikovjem  
 
OPIS HABITATNEGA TIPA 
Ta kvalifikacijski habitatni tip za določitev območij Natura 2000 na območju Cerkniškega jezera 
tvori več tipov vegetacije.  
Na opuščenih vlažnih travnikih in na obrežjih vodotokov Cerkniškega jezera se pojavljajo visoka 
steblikovja z brestovolistnim osladom (37.11), v katerih prevladuje brestovolistni oslad 
(Filipendula ulmaria), ostale značilne vrste tega habitatnega tipa pa so: ozkolistni talin (Thalictrum 
lucidum), krilata krčnica (Hypericum perforatum) in dolgolistna meta (Mentha longifolia).  
Ob robu gozdov in na bregovih potokov in rek se na globokih in s hranili, predvsem z dušikom, 
bogatih tleh razvijejo nitrofilni gozdni robovi in vlažno obrečno visoko steblikovje (37.7), za 
katera so značilne velika kopriva (Urtica dioica), gomoljasto trebelje (Chaerophyllum bulbosum), 
plezajoča lakota (Galium aparine) in nekatere vrste pelina (Artemisia spp.), pogosto pa se tu 
naselijo invazivne neofitske vrste, na primer dresniki (Fallopia spp.), rudbekije (Rudbeckia spp.) in 
topinambur (Helianthus tuberosus). 
Na nekaterih mestih pa se pojavljajo obvodni zastori visokih steblik (37.71), v katerih prevladujejo 
navadna barbica (Barbarea vulgaris), navadni plotni slak (Calystegia sepium), navadni gabez 
(Symphytum officinale), pisana čužka (Phalaris arundinacea) in travniški lisičji rep. 
(Jogan in sod., 2004) 
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OGROŽENOST HABITATNEGA TIPA 
- Vdor invazivnih vrst neofitov. 
 
OPREDELITEV VARSTVENIH UKREPOV 
- Kontrola pojavljanja tujerodnih invazivnih vrst, 
- ročno odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst. 
 
6.1.8. (7150) Uleknine na šotni podlagi z vegetacijo zveze Rhynchosporion 
 
OPIS HABITATNEGA TIPA 
To so pionirske združbe bele kljunke (Rhynchospora alba) na blatnih šotnih tleh, ki so pogosto 
poplavljena in vlažna tudi v sušnem obdobju. Značilne vrste: barjanski blatec (Lycopodiella 
inundata), srednja rosika (Drosera intermedia) in bela kljunka (Rhynchospora alba). 
(Jogan in sod., 2004) 
 
OGROŽENOST HABITATNEGA TIPA 
- Spremenjen vodni režim. 
 
OPREDELITEV VARSTVENIH UKREPOV 
- Opustitev načrtov za regulacije vodotokov, 
- renaturacija reguliranih vodotokov. 
 
6.1.9. (7230) Bazična nizka barja  
 
OPIS HABITATNEGA TIPA 
Poseben in močno ogrožen habitatni tip so bazična nizka barja (54.2). Prisotna so na krajih, kjer 
je talna voda tik pod površino ali na njej. Talna voda je bogata s karbonati, a revna s hranili. Šota 
se tvori pod vodo, ne tvorijo je šotni mahovi, kot na visokem barju. Večinoma uspevajo vrste 
nizkih barij skupaj z vrstami mokrotnih travnikov, na nekaterih delih se jim pridruži tudi navadni 
trst. 
Med bazičnimi nizkimi barji na Cerkniškem jezeru prevladujejo nizka barja s črnikastim sitovcem 
(54.21). Gre za združbe, v katerih prevladuje črnikasti sitovec (Schoenus nigricans), značilne vrste 
pa so še: močvirna samoperka, alpska mastnica (Pinguicula alpina), navadna močvirnica 
(Epipactis palustris), mesnordeča prstasta kukavica (Dactylorhiza incarnata), širokolistni munec 
(Eriophorum latifolium), luskoplodni (Carex lepidocarpa), Hostov (C. hostiana) in proseni šaš, 
modra stožka in nekateri mahovi. 
Na nekaterih manjših predelih karbonatnih nizkih barij z opaznim nihanjem talne vode se 
pojavljajo ilirska nizka barja s črnikastim sitovcem (54.214). V teh združbah so prisotne ilirske 
vrste, delež srednjeevropskih vrst pa je manjši. 
Tu in tam pa najdemo tudi nizka barja z rjastim sitovcem (54.22). Gre za združbe nizkih barij na 
karbonatni podlagi, v katerih prevladuje vrsta rjasti sitovec (Schoenus ferrugineus). 
Od barjanskih habitatnih tipov so na Cerkniškem polju zastopana še predalpska nizka barja s 
srhkim šašem (54.231). V teh združbah prevladuje srhki šaš (Carex davalliana), poleg njega tu 
uspevajo še močvirna samoperka, alpska mastnica, navadna žiljka (Tofieldia calyculata), navadna 
močvirnica, mesnordeča prstasta kukavica, črni (Carex nigra), proseni in Hostov šaš ter vrste iz 
skupine rumenega šaša (Carex flava agg.) in modra stožka. Ta barja se lahko navezujejo na ali 
mešajo z združbami oligotrofnih travišč z modro stožko. 
(Jogan in sod., 2004; Martinčič & Leskovar, 2006 ) 
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OGROŽENOST HABITATNEGA TIPA 
- Spremenjen vodni režim, 
- Zaraščanje zaradi opuščanja košnje.  
 
OPREDELITEV VARSTVENIH UKREPOV 
- Renaturacija vodotokov, 
- opustitev načrtov za regulacije vodotokov, 
- odstranjevanje grmišč (v zimskem obdobju) in košnja pozno poleti. 
 
6.1.10. (8310) Jame, ki niso odprte za javnost  
 
OPIS HABITATNEGA TIPA 
Gre za podzemske habitate, ki so pri nas razviti na apnencu. Ta je topen v vodi, ki ga sčasoma 
naluknja, nastale razpoke in lezike se med seboj povezujejo, tako nastali prostori pa se povečujejo 
in v končni fazi se oblikuje podzemska jama. Na območju Cerkniškega jezera je 21 takih jam. Za 
jezero so značilne predvsem izvirne (Vranja jama, Suhadolnica) in ponorne jame (Velika in Mala 
Karlovica, Svinjska jama), skozi prve voda na jezero priteka, skozi druge pa odteka. Nekatere jame 
so naravna prenočišča in prezimovališča kolonij različnih vrst netopirjev, v Vranji jami pa vsako 
leto prezimuje na tisoče sekulj (Rana temporaria), v zimi 1996/97 so jih našteli okoli 25000.  Jame 
so zelo pomembni življenjski prostori različnih nevretenčarjev, tako tistih, ki se zadržujejo v 
vhodnih delih jam in jih ne štejemo med prave jamske živali (troglofili) kot tudi pravih jamskih 
živali (troglobionti), ki na površju ne preživijo. 
 
OGROŽENOST HABITATNEGA TIPA 
- Obiski - vznemirjanje kolonij netopirjev in drugih podzemnih živali, 
- neočiščene komunalne odpadne vode oz. povečan vnos organskih snovi. 
 
OPREDELITEV VARSTVENIH UKREPOV 
- Zakon o varstvu podzemnih jam (UL RS 2/2004), 17. in 18. člen, 
- omejitev in kontrola vstopa v jame 
- tristopenjsko čiščenje odpadnih vod. 
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6.2. Kvalifikacijski habitatni tipi za določitev območij Natura 2000, ki jih najdemo na 
območju Cerkniškega jezera, a ne opredeljujejo območja Natura 2000 – Notranjski 
trikotnik. 
 
6.2.1. (7210*) Karbonatna nizka barja z navadno reziko (Cladium mariscus) in 
vrstami zveze Caricion davallianae 
 
OPIS HABITATNEGA TIPA 
Tu gre za sestoje, v katerih prevladuje vrsta navadna rezika (Cladium mariscus) na rahlo bazičnih 
nizkih barjih in so običajno v stiku z združbami nizkih barij. (* v kodi habitatnega tipa označuje 
prednostni habitatni tip) 
(Jogan in sod., 2004) 
 
OGROŽENOST HABITATNEGA TIPA 
- Spremenjen vodni režim. 
 
OPREDELITEV VARSTVENIH UKREPOV 
- Opustitev načrtov za regulacije vodotokov, 
- renaturacija reguliranih vodotokov. 
 
 
6.2.2. (91E0*) Srednjeevropska črnojelševja in jesenovja ob tekočih vodah 
 
OPIS HABITATNEGA TIPA 
Srednjeevropska črnojelševja in jesenovja ob tekočih vodah (44.3) predstavljajo obrečni logi 
velikega jesena (Fraxinus excelsior) in črne jelše (Alnus glutinosa) na občasno poplavljenih tleh ob 
nekaterih vodotokih na območju Cerkniškega jezera. Za te združbe je značilno, da so tla prek 
poletja dobro prezračena in se tako ločijo od združb močvirnih gozdov, ki uspevajo na stalno 
vlažnih tleh. (* v kodi habitatnega tipa označuje prednostni habitatni tip) 
(Jogan in sod., 2004) 
 
OGROŽENOST HABITATNEGA TIPA 
- Sečnja, 
- spreminjanje vodnega režima. 
 
OPREDELITEV VARSTVENIH UKREPOV  
- Renaturacija vodotokov.  
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6.3. Opisi rastlinskih vrst, ki so opredeljene po Habitatni direktivi - Notranjski trikotnik SI 
3000232 
 
 
6.3.1. (4096) Močvirski meček (Gladiolus palustris)  
 
OPIS VRSTE 
Močvirski meček je od 50 do 60 cm visoka trajnica z izrazitim enostranskih socvetjem, ki ga 
sestavlja do 6 cvetov. Uspeva na sekundarnih oligotrofnih, nevtralnih do zakisanih traviščih. 
Pojavlja se na svežih ali vlažnih globokih tleh, ki so lahko občasno poplavljena ali pa se tam daljši 
čas zadržuje sneg. Pojavlja se v združbah oligotrofnih mokrotnih travnikov zveze Molinion 
caeruleae, v združbah suhih in polsuhih travišč s pokončno stoklaso zveze Bromion erecti in na 
alpinskih in subalpinskih traviščih na karbonatni podlagi zveze Caricion austroalpinae. 
 
OGROŽENOST HABITATNEGA TIPA 
- Zaraščanje zaradi opuščanja košnje in upada nivoja podtalnice zaradi regulacij vodotokov, 
- na obrobju prihaja do vdiranja vrst z okoliških intenzivnih travišč. 
 
OPREDELITEV VARSTVENIH UKREPOV 
- Za ohranjanje travišč je potrebna ekstenzivna raba: košnja brez gnojenja, 
- travniki se kosijo pozno poleti (avgusta oz. začetek septembra). 
 
(Seliškar, 2004) 
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6.4.1. Vrste Natura 2000, za katere je širše projektno območje Cerkniško jezero opredeljeno 
po Habitatni direktivi – Notranjski trikotnik SI 3000232 
 
Tabela 29: Vrste, za katere je projektno območje Cerkniško jezero opredeljeno po Habitatni direktivi – Notranjski 
trikotnik SI 3000232 
 

 
 
 

ID 
ŠT 

IME VRSTE EKOLOŠKE ZAHTEVE OBMOČJE NAHAJANJA 
OCENA 
POPULA

CIJE 
1354 Rjavi medved 

(Ursus arctos) 
Potrebuje odsotnost ljudi za 
prehranjevanje. 
Potrebuje dobro kritje v okoliških 
gozdovih. 

Celotno območje jezera, kjer se 
gozd dotika travnikov in Zadnji 
kraj. 

3-7 

1361 Navadni ris  
(Lynx lynx) 

Potrebuje veliko kritja za uspešen lov. 
Potrebuje dovolj plena. 

Lovi po južnem robu Cerkniškega 
jezera. 

1-2 

1355 Vidra  
(Lutra lutra) 

Potrebuje neregulirane brežine rek. 
Potrebuje zdrave populacije svojega 
plena. 

Celotno območje jezera, kjer je 
voda z ribami ali raki. 

5-9 

1059 Strašnični mravljiščar 
(Maculinea teleius) 

Potrebuje primerno vzdrževana vlažna 
travišča z zdravilno strašnico. 

Na močvirnih travnikih z 
zdravilno strašnico. 

Redek 

1166 Veliki pupek 
(Triturus carnifex) 

Potrebuje manjša stoječa vodna telesa 
z več vodne vegetacije in brez rib. 

Posamezne mlake, ki so brez rib. 2 lokaciji 
 

1186 Človeška ribica 
(Proteus anguinus) 

Naseljuje podzemne vode. Pojavlja se v podzemnih jamah na 
obrobju jezera. 

2 lokaciji 

4019 Drobnovratnik 
(Leptodirus 
hochenwartii) 

Naseljuje podzemne jame. Pojavlja se v podzemnih jamah na 
južnem obrobju jezera. 

12 lokacij 

1352 Volk 
(Canis lupus) 

Potrebuje veliko kritja za uspešen lov. 
Potrebuje dovolj plena. 

Območje jezera, kjer se gozd 
dotika travnikov 

 
do 6 volkov 

1321 Vejicati netopir 
(Myotis emarginatus) 

Zadržuje se v jamah (prezimovanje) in 
toplih gozdnatih predelih v bližini 
voda (prehranjevanje). 

Pojavlja se v podzemnih jamah in 
gozdovih na obrobju jezera ter na 
območju jezera. 

ni podatka 

1308 Širokouhi/mulasti 
netopir 
(Barbastella barbastellus) 

Potrebuje drevesna dupla, razpoke 
(prezimovanje) in gozd s travišči in 
vodami (prehranjevanje). 

Pojavlja se v podzemnih jamah in 
gozdovih na obrobju jezera ter na 
območju jezera. 

ni podatka 

1316 Dolgonogi netopir 
(Myotis capaccinii) 

Zadržuje se v jamah (prezimovanje) in 
toplih gozdnatih predelih v bližini 
voda (prehranjevanje). 

Pojavlja se v podzemnih jamah in 
gozdovih na obrobju jezera ter na 
območju jezera. 

ni podatka 

1310 Dolgokrili netopir 
(Miniopterus schreibersi) 

Zadržuje se v jamah (prezimovanje) in 
gozdnatih predelih (prehranjevanje). 
 

Pojavlja se v podzemnih jamah, 
gozdovih, gozdnih jasah in 
posekah na obrobju jezera. 

ni podatka 

4056 Drobni svitek 
(Anisus vorticulus) 

Živi v čistih stoječih in počasi tekočih 
vodah, bogatimi z vodnim rastlinjem. 

Na območju jezera, kjer je dovolj 
vodnih rastlin. 

ni podatka 

1078 Črtasti medvedek 
(Callimorpha 
quadripunctaria) 

Listnati in mešani gozdovi z bogato 
obrobno vegetacijo. 

V gozdovih ob jezeru. ni podatka  

1303 Mali podkovnjak 
(Rhinolophus 
hipposideros) 

Potrebuje večje jame (prezimovanje) in 
listopadne gozdove, travišča, vode 
(prehranjevanje). 

Pojavlja se v podzemnih jamah in 
gozdovih na obrobju jezera ter na 
območju jezera. 

ni podatka 

1089 Bukov kozliček 
(Morimus funereus) 

Potrebuje dovolj trhlih in podrtih 
dreves. 

Pojavlja se v gozdovih na obrobju 
jezera. 

ni podatka 

1014 Ozki vretenec 
(Vertigo angustior) 

Živi na močvirnatih travnikih, v logih 
in stelji obvodnih grmišč. 

Pojavlja se na močvirnatih tleh 
predvsem v visokem steblikovju 
in v šašjih, na barjih pa med 
mahovi. 

ni podatka 
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6.4.2. Vrste Natura 2000, za katere širše projektno območje Cerkniško jezero ni opredeljeno 
po Habitatni direktivi – Notranjski trikotnik SI 3000232, a so na tem območju prisotne 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

ID 
ŠT 

IME VRSTE EKOLOŠKE ZAHTEVE OBMOČJE NAHAJANJA 
OCENA 
POPULA

CIJE 
1060 Močvirski cekinček 

(Lycaena dispar) 
Potrebuje vlažne travnike z mnogo 
visokimi steblikami. 

Pojavlja se na območjih 
močvirnih travnikov z visokimi 
steblikami. 

Več lokacij 
 

1065 Travniški postavnež 
(Euphydryas aurinia) 

Potrebuje ekstenzivna travišča s 
travniško izjevko (in navadnim 
grintavcem na suhih traviščih). 

Pojavlja se na močvirnih 
travnikih, kjer je prisotna 
travniška izjevka. 

Redek na 
obrobju - 

Otok 
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6.4.3. Stanje vrst Nature 2000, za katere je projektno območje Cerkniško jezero opredeljeno 
po Habitatni direktivi Notranjski trikotnik SI 3000232 
 
Vrste so ovrednotene glede na merila izbora vrst, ki so bila uporabljena za določitev območij 
Natura 2000   
 
Tabela 30: Ovrednotenje vrst, za katere je projektno območje Cerkniško jezero opredeljeno po Habitatni direktivi – 
Notranjski trikotnik SI 3000232 
 

ID
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1354 Rjavi medved (Ursus arctos) 3-7 občasno A C B 
1361 Navadni ris (Lynx lynx) 1-2 občasno A C C 
1355 Vidra (Lutra lutra) 5-9 B B C 
1059 Strašnični mravljiščar (Maculinea teleius) redek B B C 
1166 Veliki pupek (Triturus carnifex) 2 lokaciji B C C 
1186 Človeška ribica (Proteus anguinus) 2 lokaciji A C C 
4019 Drobnovratnik (Leptodirus hochenwartii) 12 lokacij A C C 
1352 Volk (Canis lupus) 2-5 občasno A C C 
1321 Vejicati netopir (Myotis emarginatus) ni podatka A C B 
1308 Širokouhi/mulasti netopir (Barbastella barbastellus) ni podatka A C B 
1316 Dolgonogi netopir (Myotis capaccinii) ni podatka A C B 
1310 Dolgokrili netopir (Miniopterus schreibersi) ni podatka A C B 
4056 Drobni svitek (Anisus vorticulus) ni podatka A C A 
1078 Črtasti medvedek (Callimorpha quadripunctaria) več lokacij  A C B 
1303 Mali podkovnjak (Rhinolophus hipposideros) ni podatka A C B 
1089 Bukov kozliček (Morimus funereus) robni gozd A C B 
1014 Ozki vretenec (Vertigo angustior) ni podatka A C A 
4096 Močvirski meček (Gladiolus palustris) ni podatka B B C 

 
A: odlična reprezentativnost 
B: dobra reprezentativnost 
C: značilna reprezentativnost 
D: neznačilna  reprezentativnost  
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6.4.4. Stanje vrst živali Nature 2000, za katere je projektno območje Cerkniško jezero tudi 
pomembno 
 
1060 Močvirski cekinček (Lycaena dispar) Več lokacij A A A 
1065 Travniški postavnež (Euphydryas aurinia) ni podatka A C A 

 
A: odlična reprezentativnost 
B: dobra reprezentativnost 
C: značilna reprezentativnost 
D: neznačilna  reprezentativnost  
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6.4.5. Opisi živalskih vrst Nature 2000, ki so opredeljene po Habitatni direktivi – Notranjski 
trikotnik (SI 3000232) in Javorniki – Snežnik (SI 3000231) 
 
V prilogi so opisane naslednje vrste živali: 
 

Koda Natura  

1354 Rjavi medved (Ursus arctos) 
1361 Navadni ris (Lynx lynx) 
1355 Vidra (Lutra lutra) 
1059 Strašnični mravljiščar (Maculinea teleius) 
1166 Veliki pupek (Triturus carnifex) 
1186 Človeška ribica (Proteus anguinus) 
4019 Drobnovratnik (Leptodirus hochenwartii) 
1352 Volk (Canis lupus) 
1321 Vejicati netopir (Myotis emarginatus) 
1308 Širokouhi/mulasti netopir (Barbastella barbastellus) 
1316 Dolgonogi netopir (Myotis capaccinii) 
1310 Dolgokrili netopir (Miniopterus schreibersi) 
4056 Drobni svitek (Anisus vorticulus) 
1078 Črtasti medvedek (Callimorpha quadripunctaria) 
1303 Mali podkovnjak (Rhinolophus hipposideros) 
1089 Bukov kozliček (Morimus funereus) 
1014 Ozki vretenec (Vertigo angustior) 
1060 Močvirski cekinček (Licaena dispar) ni opredeljen a se na Cerkniškem jezeru in 

okolici pojavlja 
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6.4.6. Vrste Nature 2000 , za katere je projektno območje Cerkniško jezero opredeljeno po 
Direktivi za ptice – Cerkniško jezero SI 5000015  
 
Tabela 31: Vrste, za katere je projektno območje Cerkniško jezero opredeljeno po Direktivi za ptice – Cerkniško jezero 
SI 5000015; Vir: Polak, 2000; Božič, 2003; Operativni program – Program upravljanja območij Natura 2000 
 

ID. 
ŠT. 

IME VRSTE EKOLOŠKE ZAHTEVE OBMOČJE NAHAJANJA 
OCENA 
POPULA
CIJE 

A006 Rjavovrati ponirek 
(Podiceps grisegena) 

- potrebuje plitvejša, s podvodnim 
rastlinjem bogato zaraščena 
stoječa vodna telesa, ki ga 
obkroža trstičje 

- gnezdi v Leviščih in okolici 3-5 
gnezdečih 
parov 

A021 Bobnarica 
(Botaurus stellaris) 

- za gnezditev potrebuje obsežne 
sestoje poplavljenega trstičja z 
dostopom do globlje vode 

- gnezdi v obsežnih, močnih trstiščih 
ob Žerovniščici, Lipsenjščici, Strženu, 
Leviščih in Zadnjem kraju 

1-2 
gnezdeča 
para 

A055 Reglja 
(Anas querquedula) 

- potrebuje z makrofiti dobro 
zaraščena plitva evtrofna vodna 
telesa  

- gnezdi v Leviščih, močan 
spomladanski prelet 

10-20 
gnezdečih 
parov 

A056 Žličarica 
(Anas clypaeta) 

- potrebuje z vodno vegetacijo 
bogata vodna telesa 

- gnezdi v Leviščih, močan 
spomladanski prelet 

5-10 
gnezdečih 
parov 

A060 Kostanjevka 
(Aythya nyroca) 

- potrebuje dobro zaraščena vodna 
telesa s trstičjem in plavajočim 
rastjem 

- gnezdi v Leviščih 1-5 
gnezdečih 
parov 

A075 Belorepec 
(Haliaeetus albicilla) 

- potrebuje večja vodna telesa, 
bogata z ribami in vodnimi 
pticami 

- najraje se zadržuje v bližini voda 0-1 
gnezdečih 
parov 

A097 Rdečenoga postovka 
(Falco vespertinus) 

- potrebuje odprto krajino, 
pogosto pašnike in ekstenzivne 
travnike s skupinami dreves  

- na preletu se pojavlja predvsem na 
travnikih in pašnikih severnega dela 
Cerkniškega polja 

v preletu 
100-200 
osebkov 

A113 Prepelica 
(Coturnix coturnix) 

- potrebuje ekstenzivno 
obdelovana travišča 

- gnezdi na obrobnem delu poplavnega 
območja na košenih travnikih 

50 
gnezdečih 
parov 

A119 Grahasta tukalica 
(Porzana porzana) 

- potrebuje poplavne travnike z 
visokim šašjem 

- gnezdi v osrednjem delu jezera v 
visokem šašju v bližini vode 

20-50 
gnezdečih 
parov 

A120 Mala tukalica 
(Porzana parva) 

- potrebuje gosto trstje, visoko 
šašje ali bičkovje z dostopom do 
vode 

- gnezdi v trstičju po večjem delu 
Cerkniškega jezera 

10-20 
gnezdečih 
parov 

A122 Kosec 
(Crex crex) 

- potrebuje večje površine pozno 
košenih, negnojenih  močvirnih 
travnikov 

- gnezdi na košenih poplavnih 
travnikih po večjem delu Cerkniškega 
jezera 

54-101 
pojoči 
samec 

A153 Kozica 
(Gallinago gallinago) 

- potrebuje dalj časa poplavljene 
travnike s kopučami (menihi) 

- gnezdi na stalno vlažnih travnikih, ki 
so spomladi dalj časa poplavljeni 

5-15 
gnezdečih 
parov 

A162 Rdečenogi martinec 
(Tringa totanus) 

- potrebuje vlažne travnike, 
nekoliko dvignjene od okolice, ki 
so nujno poplavljeni 

- gnezdi na obrobju poplavljenih 
travnikov na Osredkih in Retju 

4-8 
gnezdečih 
parov 

A260 Rumena pastirica 
(Motacilla flava) 

- potrebuje večje ekstenzivne 
travnike in pašnike z vsaj nekaj 
nizkim grmovjem 

- gnezdi po skoraj celotnem 
Cerkniškem jezeru, kjer je vsaj nekaj 
višje vegetacije 

150-200 
gnezdečih 
parov 

A275 Repaljščica 
(Saxicola rubetra) 

- potrebuje odprte vlažne in suhe 
ekstenzivne travnike in pašnike s 
čim manj grmovja in drevja  

- gnezdi na celotnem Cerkniškem 
jezeru. 

530-880 

A295 Bičja trstnica 
(Acrocephalus 
schoenobaenos) 

- potrebuje vlažna travišča z 
visokim šašjem in visokimi 
steblikami (trstičje, biček,…) 

- gnezdi v visokem šašju, redkem 
trstičju in posameznih nizkih grmih v 
poplavnem delu Cerkniškega jezera 

150 
gnezdečih 
parov 

A298 Rakar 
(Acrocephalus 

- potrebuje večja trstišča - gnezdi v obsežnih, močnih trstiščih 
ob Žerovniščici, Lipsenjščici, Strženu 

20-25 
gnezdečih 
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arundinaceus) in Leviščih parov 

6.4.7. Vrste Nature 2000, za katere  projektno območje Cerkniško jezero ni opredeljeno po 
Direktivi o ptice – Cerkniško jezero SI 5000015, a so na tem območju prisotne 
 

ID. 
ŠT. 

IME VRSTE EKOLOŠKE ZAHTEVE OBMOČJE NAHAJANJA 
OCENA 
POPULA
CIJE 

A022 Čapljica 
(Ixobrychus 
minutus) 

- potrebuje manjše ali večje sestoje 
poplavljenih trstičij z dostopom do 
globlje vode 

- gnezdi v obsežnih, močnih trstiščih ob 
Žerovniščici, Lipsenjščici in Leviščih 

1-2 
gnezdeča 
para 

A027 Velika bela 
čaplja 
(Egretta alba) 

- potrebuje obsežne, pogosto 
poplavljene travnate površine ali 
vodna telesa z bogatim virom hrane. 

- prisotna čez celo leto ob vodah 5-50 
osebkov 

A030 Črna štorklja 
(Ciconia nigra) 

- potrebuje mlake, močvirja, barja in 
potoke, kjer išče hrano 

- prehranjuje se v plitvinah južnega dela 
poplavljenega jezera 

v okolici 
dva 
gnezdeča 
para 

A031 Bela štorklja 
(Ciconia 
ciconia) 

- potrebuje obsežna suha in vlažna 
travišča, kjer si išče hrano 

- prehranjuje se na travnikih severnega dela 
jezera in na robu umikajoče vode ob 
presihanju 

1 gnezdeči 
par 

A050 Žvižgavka 
(Anas penelope) 

- med preletom potrebuje večja 
vodna telesa, ki nudijo dovolj kritja 
in hrane 

- močna spomladanska selitev čez Levišča 100-120 
os.; 
prezimovan
je 

A067 Zvonec 
(Bucephala 
clangula) 

- potrebuje večja odprta vodna telesa - prezimuje v okolici Gorice 60-120 
osebkov 

A072 Sršenar 
(Pernis 
apivorus) 

- potrebuje mozaično krajino starega 
gozda in dobro ohranjenih travnikov 

- prehranjuje se na osrednjem in južnem 
delu Cerkniškega jezera 

1-2 
gnezdečih 
parov 

A080 Kačar 
(Circaetus 
gallicus) 

- potrebuje večje odprte površine, 
bogate s kačami 

- prehranjuje se na poplavnih travnikih na 
južnem robu jezera 

1 
gnezdečih 
parov 

A082 Pepelasti lunj 
(Circus cyaenus) 

- potrebuje večje travnate površine z 
velikimi gostotami glodalcev 

- prezimuje na Cerkniškem polju 10-25 
osebkov 

A118 Mokož 
(Rallus 
aquaticus) 

- potrebuje gosto trstičje ali bičkovje 
z dostopom do vode 

- gnezdi v trstičju na Leviščih in  ob 
Žerovnici pod Martinjakom, na jezeru tudi 
prezimuje 

5 
gnezdečih 
parov 

A142 Priba 
(Vanellus 
vanellus) 

- potrebuje večje odprte površine s 
spomladi nizko vegetacijo  

- gnezdi na poplavnih travnikih z nizko 
travo v Retju in Osredku 

15-30 
parov 

A151 Togotnik 
(Phylomachus 
pugnax) 

- na selitvi potrebuje poplavljene 
travnike z nizko vegetacijo 

- na selitvi obiskuje robove poplavnih 
travnikov predvsem severnega dela 
Cerkniškega jezera 

20-300 
osebkov; 
spomladi 

A160 Veliki škurh 
(Numenius 
arquata) 

- potrebuje vlažne travnike z nizko 
vegetacijo in nekaj šopi srednje 
visoke vegetacije (predvsem ločke) 
 

- gnezdi na travnikih z nizko travo in 
posameznim ločjem na Dolenjskih blatah, 
Retju, na Predblatnici in ob Dujcah 

1-2 
gnezdeča 
para 

A168 Mali martinec 
(Actitis 
hypoleucos) 

- potrebuje blatne brežine ob 
vodotokih ter grm ali suho drevo za 
pevsko mesto 

- gnezdi občasno ob večjih vodotokih 
Cerkniškega jezera 

2-4 
gnezdečih 
parov 

A215 Velika uharica 
(Bubo bubo) 

- za prehranjevanje potrebuje odprto 
krajino z obilico hrane 

- prehranjuje se na celotnem Cerkniškem 
jezeru 

Na jezero 
segata dva 
teritorija 

A229 Vodomec 
(Alcedo atthis) 

- potrebuje strme brežine s 
primernim substratom in mrtvice oz. 
dele vodotokov s stoječo plitvo vodo 

- občasno gnezdi v rečnih stenah ob Obrhu 
in Strženu 

0-2 
gnezdeča 
para 

A271 Slavec 
(Luscinia 
megarhynchos) 

- potrebuje gosto grmovje, pogosto z 
večjo vlažnostjo 

- gnezdi v gostejših grmih na severnem delu 
Cerkniškega polja 

3-5 
gnezdečih 
parov 
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A292 Trstni cvrčalec 
(Locustalla 
luscinioides) 

- potrebuje večja trstišča - gnezdi v obsežnih, močnih trstiščih ob 
Žerovniščici, Lipsenjščici, Strženu in 
Leviščih 

7-10 
gnezdečih 
parov 

A297 Srpična trstnica 
(Acrocephalus 
scirpaceus) 

- potrebuje večja trstišča - gnezdi v obsežnih, močnih trstiščih ob 
Žerovniščici, Lipsenjščici, Strženu in 
Leviščih 

5-10 
gnezdečih 
parov 

A307 Pisana penica 
(Sylvia nissoria) 

- potrebuje s posameznimi grmi 
poraščena travišča (gre za večje, 
gostejše grme) 

- gnezdi v grmovju v Rešetu, v okolici 
Retja, pod Martinjakom, ob Lipsenjščici 

4-8 
gnezdečih 
parov 

A309 Rjava penica 
(Sylvia 
communis) 

- potrebuje s posameznimi grmi 
poraščena travišča (manjši bolj 
razmaknjeni grmi) 

- gnezdi v manjših grmih na obrobju 
Cerkniškega jezera 

30-50 
gnezdečih 
parov 

A338 Rjavi srakoper 
(Lanius 
collurio) 

- potrebuje s posameznimi grmi 
poraščena travišča (potrebuje večja 
in bolj suha travišča) 

- gnezdi po obrobju Cerkniškega jezera 10-15 
gnezdečih 
parov 

 
 
Vir: Polak, 2000; Božič, 2003; Operativni program – Program upravljanja območij Natura 2000 
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6.4.8. Stanje vrst ptic Nature 2000, za katere je projektno območje Cerkniško jezero 
opredeljeno po Direktivi o pticah - Cerkniško jezero SI 5000015 
 
Tabela 32: Ovrednotenje vrst, za katere je območje Cerkniško jezero opredeljeno po Direktivi za ptice – Cerkniško 
jezero SI 5000015 
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A006  Rjavovrati ponirek  (Podiceps grisegena) 
 

3-5 gp B A C 

A021  Bobnarica (Botaurus stellaris) 
 

1-2 gp B B C 

A055  Reglja (Anas querquedula) 
 

10-20 gp B C B 

A056  Raca Žličarica (Anas clypaeta) 
 

5-10 gp B C B 

A060  Kostanjevka (Aythya nyroca) 
 

1-5 gp B A C 

A075  Belorepec (Haliaeetus albicilla) 
 

0-1 gp B C C 

A097  Rdečenoga postovka  (Falco vespertinus) v preletu 
100-200 osebkov 

C A/B B 

A113  Prepelica (Coturnix coturnix) 
 

50 gp B C B 

A119  Grahasta tukalica (Porzana porzana) 
 

20-50 gp A C B 

A120  
 

Mala tukalica  (Porzana parva) 10-20 gp B C B 

A122  
 

Kosec (Crex crex) 54-101 pojoči samec B C A 

A153  
 

Kozica (Gallinago gallinago) 5-15 gp B C B 

A162  Rdečenogi martinec (Tringa totanus) 
 

4-8 gp B C C 

A168 
 

Mali martinec (Actitis hypoleucos) 2-4 gp B C B 

A260  
 

Rumena pastirica (Motacilla flava) 150-200 gp A C A 

A275  Repaljščica (Saxicola rubetra) 
 

530-880 B C A 

A295  
 

Bičja trstnica (Acrocephalus schoenobaenos) 150 gp B C A 

A298  
 

Rakar (Acrocephalus arundinaceus) 20-25 gp B C A 

gp – gnezdeči par 
A: odlična reprezentativnost 
B: dobra reprezentativnost 
C: značilna reprezentativnost 
D: neznačilna  reprezentativnost  
 
Vir: Polak, 2000; Božič, 2003; Operativni program – Program upravljanja območij Natura 200 
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6.4.9. Stanje vrst ptic Nature 2000, za katere projektno območje Cerkniško jezero ni 
opredeljeno po Direktivi o pticah -Cerkniško jezero SI 5000015 a so na tem območju prisotne 
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A022  Čapljica (Ixobrychus minutus) 
 

1-2 gp B B C 

A027  Velika bela čaplja (Egretta alba)  
 

5-50 osebkov A C B 

A030  
 

Črna štorklja (Ciconia nigra) v okolici 2 gp B B C 

A031    Bela štorklja (Ciconia ciconia) 
 

1 gp B A/B C 

A050  Žvižgavka (Anas penelope) 
 

100-120 os.; prezimovanje B C A 

A067  Zvonec (Bucephala clangula) 
 

60-120 osebkov A  A 

A072  Sršenar (Pernis apivorus) 
 

1-2 gp B C C 

A080  
 

Kačar (Circaetus gallicus) 1 gp B C C 

A082  Pepelasti lunj  (Circus cyaenus) 
 

10-25 osebkov B C A 

A118  
 

Mokož (Rallus aquaticus) 5 gp B C C 

A142  
 

Priba (Vanellus vanellus) 15-30 parov A C A 

A151  Togotnik (Phylomachus pugnax) 
 

20-300 osebkov; spomladi B C A 

A160  
 

Veliki škurh (Numenius arquata) 1-2gp B C C 

A215  
 

Velika uharica (Bubo bubo) Na jezero segata dva teritorija. B C C 

A229  Vodomec (Alcedo atthis) 
 

0-2 gp B C B 

A233  Vijeglavka (Jynx torquilla) 
 

3-5 gp A C C 

A271  
 

Slavec (Luscinia megarhynchos) 3-5 gp A C B 

A292  
 

Trstni cvrčalec (Locustalla luscinioides) 7-10 gp B C B 

A297 
 

Srpična trstnica (Acrocephalus scirpaceus) 5-10 gp B C B 

A307  
 

Pisana penica (Sylvia nissoria) 4-8 gp B C C 

A309  
 

Rjava penica (Sylvia communis) 30-50 gp B C A 

A338  
 

Rjavi srakoper (Lanius collurio) 10-15 gp B C B 

gp – gnezdeči par 
A: odlična reprezentativnost 
B: dobra reprezentativnost   
C: značilna reprezentativnost 
Vir: Polak, 2000; Božič, 2003; Operativni program – Program upravljanja območij Natura 2000 
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6.4.9 Opisi vrst ptic Nature 2000, ki so opredeljene po Direktivi o pticah - Cerkniško jezero 
SI 5000015  
 
V prilogi so opisane naslednje vrste ptic: 
 

Koda Natura IME VRSTE 

A006 Rjavovrati ponirek (Podiceps grisegena) 
A021 Bobnarica (Botaurus stellaris) 
A055 Reglja  (Anas querquedula) 
A056 Žličarica  (Anas clypaeta) 
A060 Kostanjevka  (Aythya nyroca) 
A075 Belorepec (Haliaeetus albicilla) 
A097 Rdečenoga postovka (Falco vespertinus) 
A113 Prepelica (Coturnix coturnix) 
A119 Grahasta tukalica (Porzana porzana) 
A120 Mala tukalica (Porzana parva) 
A122 Kosec (Crex crex) 
A153 Kozica (Gallinago gallinago) 
A162 Rdečenogi martinec  (Tringa totanus) 
A260 Rumena pastirica (Motacilla flava) 
A275 Repaljščica  (Saxicola rubetra) 
A295 Bičja trstnica  (Acrocephalus schoenobaenos) 
A298 Rakar  (Acrocephalus arundinaceus) 
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6.4.10.  Rdeči seznam RS  
 
Rdeči seznam je po Pravilniku o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v Rdeči seznam 
(Ur.l.RS 82/02), seznam ogroženih rastlinskih in živalskih vrst, razporejenih po kategorijah in 
podkategorijah ogroženosti.  
 
Kategorije ogroženosti so:  
 
– izumrla vrsta (Ex – Extinct, ang.) je kategorija ogroženosti, v katero se uvrstijo vrste, ki so bile 
na območju Republike Slovenije dokazano navzoče v naravnih populacijah in so v preteklosti 
gotovo izumrle, oziroma so bile iztrebljene na celotnem območju Republike Slovenije; 
 
– domnevno izumrla vrsta (Ex? – Probably extinct, ang.) je kategorija ogroženosti, v katero se 
uvrstijo pogrešane vrste, katerih navzočnost je bila na območju Republike Slovenije znana, že 
daljši čas pa jih kljub iskanju ni več najti in obstaja utemeljeni sum, da so te vrste izumrle; 
 
– prizadeta vrsta (E – Endangered, ang.) je kategorija ogroženosti, v katero se uvrstijo vrste, 
katerih obstanek na območju Republike Slovenije ni verjeten, če bodo dejavniki ogrožanja delovali 
še naprej. Številčnost teh vrst se je zmanjšala na kritično stopnjo, oziroma njihova številčnost zelo 
hitro upada v večjem delu areala; 
 
– ranljiva vrsta (V – Vulnerable, ang.) je kategorija ogroženosti, v katero se uvrstijo vrste, za 
katere je verjetno, da bodo v bližnji prihodnosti prešle v kategorijo prizadete vrste, če bodo 
dejavniki ogrožanja delovali še naprej. Številčnost vrste se je v velikem delu areala zmanjšala, 
oziroma se zmanjšuje. Vrste so zelo občutljive na kakršnekoli spremembe, oziroma poseljujejo 
habitate, ki so na človekove vplive zelo občutljivi; 
 
– redka vrsta (R – Rare, ang.) je kategorija ogroženosti, v katero se uvrstijo vrste, ki so 
potencialno ogrožene zaradi svoje redkosti na območju Republike Slovenije in lahko v primeru 
ogrožanja hitro preidejo v kategorijo prizadete vrste; 
 
– vrsta zunaj nevarnosti (O – Out of danger, ang.) je kategorija ogroženosti, v katero se uvrstijo 
vrste, ki na območju Republike Slovenije niso več ogrožene, vendar pa so pred prenehanjem 
ogroženosti sodile v eno od kategorij ogroženosti, pri čemer obstaja potencialna možnost ponovne 
ogroženosti; 
 
– neopredeljena vrsta (I – Indeterminate, ang.) je kategorija ogroženosti, v katero se uvrstijo 
vrste, za katere se domneva, da so ogrožene na območju Republike Slovenije, vendar je na 
razpolago premalo podatkov, da bi jih lahko uvrstili v eno od kategorij ogroženosti iz druge do 
šeste alinee;  
 
– premalo znana vrsta (K – Insufficiently know, ang.) je kategorija ogroženosti, v katero se 
uvrstijo vrste, za katere je na razpolago premalo podatkov za opredelitev ogroženosti. 
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6.5.11. Vrste z rdečega seznama RS, ki se pojavljajo na območju Cerkniškega jezera in 
njegove okolice 
 
Tabela 33: Vrste v projektnem območju Cerkniško jezero, ki so na Rdečem seznamu RS   
STATUS IME VRSTE 
Rastline 

Ranljive 
vrste 

V 

Mahovi 
Aulacomnium androgynum  
Calliergon trifarium  
Drepanocladus lycopodioides  
Drepanocladus sendtneri  
Fontinalis hypnoides  
Sphagnum platyphyllum  
 
Praprotnice 
vodna preslica Equisetum fluviatile 
 
Semenke 
rumeni blatnik Nuphar luteum 
beli lokvanj Nymphaea alba 
razkrečenolistna vodna zlatica Ranunculus circinatus 
velika zlatica Ranunculus lingua 
lasastolistna vodna zlatica Ranunculus trichophyllus 
vodna dresen Polygonum amphibium 
močvirska ludvigija Ludwigia palustris 
klasasti rmanec Myriophyllum spicatum 
vretenčasti rmanec Myriophyllum verticillatum 
širokolistna koščica Sium latifolium 
vodni sovec Oenanthe aquatica 
Pospichalov silj Peucedanum coriaceum var. pospichalii 
visoka vijolica Viola elatior 
prava potočarka Rorippa amphibia 
rožmarinolistna vrba Salix rosmarinifolia 
navadni objed Succisela inflexa  
navadni mrzličnik Menyanthes trifoliata 
navadna božja milost Gratiola officinalis 
blatni jetičnik Veronica anagalloides 
močvirski ušivec Pedicularis palustris 
srednja mešinka Utricularia intermedia 
mala mešinka Utricularia minor 
navadna mešinka Utricularia vulgaris 
navadna smrečica Hippuris vulgaris 
česnov vrednik Teucrium scordium 
močvirski grint Senecio paludosus 
kobulasta vodoljuba Butomus umbellatus 
travnolistni porečnik Alisma gramineum 
suličastolistni porečnik Alisma lanceolatum 
navadna streluša Sagittaria sagittifolia 
nitastolistni dristavec Potamogeton filiformis 
bleščeči dristavec Potamogeton lucens 
kolenčasti dristavec Potamogeton nodosus 
robati luk Allium angulosum 
poleni veliki zvonček Leucojum aestivum 
brstična lilija Lilium bulbiferum ssp. bulbiferum 
sibirska perunika Iris sibirica 
ilirski meček Gladiolus illyricus 
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navadna močvirnica Epipactis palustris 
navadni kukovičnik Gymnadenia conopsea 
navadna kukavica Orchis morio 
močvirska kukavica Orchis palustris 
mesnordeča prstasta kukavica Dactylorhiza incarnata 
majska prstasta kukavica Dactylorhiza majalis 
pegasta prstasta kukavica Dactylorhiza maculata 
Traunsteinerjeva prstasta kukavica Dactylorhiza traunsteineri 
alpski mavček Trichophorum alpinum 
ozkolistni munec Eriophorum angustifolium 
širokolistni munec Eriophorum latifolium 
črnordeča ostrica Cyperus fuscus 
navadna rezika Cladium mariscus 
bela kljunka Rhynchospora alba 
rjasti sitovec Schoenus ferrugineus 
črnikasti sitovec Schoenus nigricans 
srhki šaš Carex davalliana 
bolšji šaš Carex pulicaris 
obrežni šaš Carex riparia 
kljunasti šaš Carex rostrata 
mehurjasti šaš Carex vesicaria 

Prizadete 
vrste  

E 

Mahovi 
Fontinalis squamosa  
 
Semenke 
srednja rosika Drosera intermedia 
bleščeči mleček Euphorbia lucida 
navadni sovec Oenanthe fistulosa 
južna mešinka Utricularia australis 
Buxbaumov šaš Carex buxbaumii 
Loeselova grezovka Liparis loeselii 

Redke vrste 
R 

Semenke 
velebitska detelja Trifolium velebiticum 

Živali 
Ranljive 

vrste  
V 

NEVRETENČARJI 
Mehkužci – polži površinskih voda 
živorodna kalužnica Viviparus viviparus 
navadna bitinija Bythynia tentaculata 
mahovna korenčica Aplexa hypnorum 
veliki mlakar Lymnea stagnalis 
jajčasti mlakar Radix ovata 
močvirski mlakar Stagnicola palustris 
roženi svitek Planorbarius corneus 
gredljasti svitek Planorbarius carinatus 
ozko zviti svitek Anisus septemgyratus 
ustnati svitek Anisus spirorbis 
rečni prilepek Ancylus fluviatilis 
ribniški prilepek Acroloxus lacustris 
 
Mehkužci – polži podzemeljskih voda in izvirov 
Neohoratia subpiscinalis 
rečni prilepek Ancylus fluviatilis 
 
Žuželke – kačji pastirji 
Zygoptera - enakokrili kačji pastirji   
grmiščna zverca Lestes barbarus 
prodni paškratec Cercion lindenii   
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oščični škratec Coenagrion ornatum 
Anisoptera - raznokrili kačji pastirji   
višnjeva deva Aeshna affinis 
deviški pastir Anaciaeschna isosceles 
zgodnji trstničar Brachytron pratense 
pegasti lesketnik Somatochlora flavomaculata 
 
Žuželke – hrošči 
Anophthalmus severi confusus  
 
Žuželke – metulji 
črni apolon Parnassius mnemosyne 
primorski belin Pieris mannii 
močvirski cekinček Lycaena dispar 
spreminjavi cekinček Lycaena alciphron 
škrlatni cekinček Lycaena hippothoe 
šetrajev sleparček Pseudophilotes vicrama 
homuličin krivček Scolitantides orion 
veliki mravljiščar Maculinea arion 
strašničin mravljiščar Maculinea teleius 
nazobčani argus Meleageria daphnis 
srebrni tratar Clossiana selene 
gozdni postavnež Euphydryas maturna 
travniški postavnež Euphydryas aurinia 
lučnikov pisanček Melitaea trivia 
močvirski pisanček Melitaea diamina 
mali spreminjavček Apatura ilia 
rjasti gozdnik Hipparchia semele 
slezenovčev kosmičar Carcharodus alceae 
rdečkasti venčar Spialia sertorius  
jagodnjakov slezovček Pyrgus armoricanus 
zelenosivi slezovček Pyrgus alveus 
lunolisi debeloglavček Thymelicus acteon 
 
VRETENČARJI 
Ribe 
ščuka Esox lucius 
kapelj Cottus gobio 
 
Dvoživke 
močeril ali človeška ribica Proteus anguinus 
navadni pupek Triturus vulgaris 
veliki pupek Triturus carnifex 
 
Plazilci 
živorodna kuščarica Lacerta vivipara   
zelenec Lacerta viridis 
smokulja Coronella austriaca 
navadni gož Elaphe longissima 
navadni gad Vipera berus 
modras Vipera ammodytes 
 
Ptiči 
čopasti ponirek Podiceps cristatus V1 
črna štorklja Ciconia nigra 
bela štorklja Ciconia ciconia 
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čopasta črnica Aythya fuligula 
sršenar Pernis apivorus  
kragulj Accipiter gentilis  
skobec Accipiter nisus 
planinski orel Aquila chrysaetos 
postovka Falco tinnunculus                         V1 
škrjančar Falco subbuteo                             V1 
prepelica Coturnix coturnix 
zelenonoga tukalica Gallinula chloropus V1 
mali deževnik Charadrius dubius 
priba Vanellus vanellus 
rečni galeb Larus ridibundus 
divja grlica Streptopelia turtur  V1 
mali skovik Glaucidium passerinum V1 
kozača Strix uralensis 
koconogi čuk Aegolius funereus   V1 
vijeglavka Jynx torquilla 
pivka Picus canus   V1 
srednji detel Dendrocopos medius 
mali detel Dendrocopos minor 
triprsti detel Picoides tridactylus  
čopasti škrjanec Galerida cristata 
poljski škrjanec Alauda arvensis                V1 
rumena pastirica Motacilla flava 
povodni kos Cinclus cinclus 
slavec Luscinia megarhynchos 
svilnica Cettia cetti 
rečni cvrčalec Locustella fluviatilis   
bičja trstnica Acrocephalus schoenobaenus  
pisana penica Sylvia nisoria 
rjava penica Sylvia communis 
vrtna penica Sylvia borin   V1 
belovrati muhar Ficedula albicollis 
plašica Remiz pendulinus  
rjavi srakoper Lanius collurio  V1 
kavka Corvus monedula   V/E1- na naravnih gnezdiščih 
trstni strnad Emberiza schoeniclus 
rumeni strnad Emberiza citrinella  
veliki strnad Miliaria calandra 
 
Sesalci 
širokouhi netopir Barbastella barbastellus 
rjavi uhati netopir Plecotus auritus 
drevesni polh Dryomys nitedula 
vidra Lutra lutra  
divja mačka Felis silvestris 
 

Prizadete 
vrste 

E 

NEVRETENČARJI  
Mehkužci – polži površinskih voda 
trebušasta bitinija Bythynia leachii 
Mehkužci – kopenski polži z obrobja Cerkniškega jezera 
mali jamničar Zospeum exiguum 
 
Žuželke – kačji pastirji 
Zygoptera - enakokrili kačji pastirji   
loška zverca Lestes virens vestalis 
Žuželke – metulji 
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sviščev mravljiščar Maculinea alcon 
skalni puščavar Chazara briseis 
čišljakov kosmičar Carcharodus lavatherae 
močvirski kosmičar Carcharodus flocciferus 
 
Žuželke – hrošči 
Blethisa multipunctata   
Skopolijev kozliček Cerambyx scopoli    
Chlaenius tristis    
Creophilus maxillosus    
rogač Lucanus cervus    
poljski majski hrošč Melolontha melolontha   
 
VRETENČARJI 
Ribe 
linj Tinca tinca 
menek Lota lota 
 
Dvoživke 
navadna krastača Bufo bufo 
zelena krastača Bufo viridis 
hribski urh Bombina variegata 
zelena rega Hyla arborea 
pisana žaba Pelophylax lessonae 
debeloglavka Pelophylax ridibundus 
zelena žaba Pelophylax esculentus 
sekulja Rana temporaria 
rosnica Rana dalmatina 
 
Plazilci 
martinček Lacerta agilis 
 
Ptiči 
rjavovrati ponirek Podiceps grisegena E2 
čapljica Ixobrychus minutus  E2 
konopnica Anas strepera   E2 
kreheljc Anas crecca   E2 
reglja Anas  querquedula   E2 
raca žličarica Anas clypeata  E2 
sivka Aythya ferina   E2 
kostanjevka Aythya nyroca  E1 
veliki žagar Mergus merganser  E2 
črni škarnik Milvus migrans  E2 
belorepec Haliaeetus albicilla   E1 
kačar Circaetus gallicus   E2 
sokol selec Falco peregrinus  E2 
gozdni jereb Bonasa bonasia   E2 
jerebica Perdix perdix    E1 
mokož Rallus aquaticus   E2 
grahasta tukalica Porzana porzana E2 
mala tukalica Porzana parva  E1 
kosec Crex crex    E2 
polojnikHimantopus himantopus                 E1 
kozica Gallinago gallinago   E1 
sloka Scolopax rusticola   E2 
veliki škurh Numenius arquata  E1 
rdečenogi martinec Tringa totanus E1 
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mali martinec Actitis hypoleucos  E2 
navadna čigra Sterna hirundo  E2 
duplar Columba oenas   E2 
veliki skovik Otus scops   E2 
velika uharica Bubo bubo   E2 
podhujka Caprimulgus europaeus               E2 
vodomec Alcedo atthis   E2 
smrdokavra Upupa epops  E1 
zelena žolna Picus viridis   E2 
črnočeli srakoper Lanius minor  E1 
hribski škrjanec Lullula arborea                E2 
breguljka Riparia riparia                E2 
rjava cipa Anthus campestris  E2 
pogorelček Phoenicurus phoenicurus E2 
repaljščica Saxicola rubetra  E2 
kobiličar Locustella naevia  E2 
trstni cvrčalec Locustella luscinioides E2 
tamariskovka Acrocephalus melanopogon E1 
srpična trstnica Acrocephalus scirpaceus E2 
rakar Acrocephalus arundinaceus  E2 
vrtni strnad Emberiza hortulana E2 
 
Sesalci 
veliki podkovnjak Rhinolophus ferrumequinum 
mali podkovnjak Rhinolophus hipposideros 
rjavi medved Ursus arctos 
volk Canis lupus  
ris Lynx lynx 
 

domnevno 
izumrla vrsta 

Ex? 

NEVRETENČARJI  
Mehkužci – školjke 
navadna kroglanka Sphaerium corneum 
 
Žuželke - hrošči 
lunasti nosorožec Copris lunaris  
 
VRETENČARJI 
Ptiči *gre za vrste, ki v Sloveniji domnevno ne gnezdijo več, se pa pri nas pojavljajo 
bobnarica Botaurus stellaris 
kvakač Nycticorax nycticorax 
južna postovka Falco naumanni 
travniška cipa Anthus pratensis 
rjavoglavi srakoper Lanius senator 
poljska vrana Corvus frugilegus 
 

izumrla vrsta 
Ex 

VRETENČARJI 
Ptiči *gre za vrste, ki v Sloveniji ne gnezdijo več, se pa pri nas pojavljajo 
močvirski lunj Circus pygargus 
modra taščica Luscinia svecica 
sredozemski kupčar Oenanthe hispanica 
veliki srakoper Lanius excubitor 
 

Redke vrste 
R 

NEVRETENČARJI  
Žuželke – čebele 
Colletes hederae  
Rhophitoides canus 
Andrena chrysosceles  
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Melitta leporina  
Melitta nigricans 
Melitta tricincta   
Stelis odontopyga  
Stelis punctulatissima 
Megachile rotundata  
Nomada mutica  
Bombus sylvarum  
 
Mehkužci – polži površinskih voda 
sijajni svitek Segmentina nitida 
lečasti svitek Hippeutis complanatus 
 
Mehkužci – polži podzemeljskih voda in izvirov 
bujna iglica Iglica luxurians (endemit podzemeljske Ljubljanice) 
Kuščerjeva močvirnica Belgrandiella kusceri 
zgornja močvirnica Belgrandiella superior 
Belgrandiella schleschi 
križna močvirnica Belgrandiella crucis 
Belgrandiella robusta 
Belgrandiella globulosa 
Hauffenia michleri   
sedlasta hadžijela Hadziella ephippiostoma (endemit podzemeljske Ljubljanice) 
Tetensov prilepek Acroloxus tetensi 
 
Mehkužci – kopenski polži z obrobja Cerkniškega jezera 
Platyla stussineri 
Zospeum spelaeum spelaeum 
Schmidtov jamničar Zospeum spelaeum schmidti 
Kuščerjev jamničar Zospeum kusceri 
Carpathica stussineri 
 
Žuželke – kačji pastirji 
Anisoptera - raznokrili kačji pastirji 
rumeni kamenjak Sympetrum flaveolum 
 
Žuželke – hrošči 
Bathysciotes khevenhülleri  
drobnovratnik Leptodirus hochenwartii  
 
VRETENČARJI 
Ptiči 
črnovrati ponirek Podiceps nigricollis 
sabljarka Recurvirostra avosetta 
pikasti martinec Tringa ochropus 
rumenonogi galeb Larus cachinnans 
taščična penica Sylvia cantillans 
škrlatec Carpodacus erythrinus 
 

Premalo 
znana vrsta 

K 

NEVRETENČARJI  
Mehkužci – polži površinskih voda 
debeli svitek Bathyomphalus contortus 
beli svitek Gyraulus albus 
rebrasti svitek Gyraulus crista 
 
Mehkužci – kopenski polži z obrobja Cerkniškega jezera 
Helicigon hirta 
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VRETENČARJI 
Ptiči 
dolgorepa raca Anas acuta 
tatarska žvižgavka Netta rufina 
rjavi lunj Circus aeruginosus 
črnorepi kljunač Limosa limosa 
belolična čigra Chlidonias hybridus 
rumeni vrtnik Hippolais icterina   
kratkoperuti vrtnik Hippolais polyglotta 
 

vrsta zunaj 
nevarnosti 

O  

NEVRETENČARJI  
Mehkužci – kopenski polži z obrobja Cerkniškega jezera 
veliki vrtni polž Helix pomatia                     O1 
 
VRETENČARJI 
Dvoživke 
navadni močerad Salamandra salamandra 
 
Plazilci 
slepec Anguis fragilis                                   O1   
pozidna kuščarica Podarcis muralis           O1 
belouška Natrix natrix                                  O1 
 
Ptiči 
mali ponirek Tachybaptus ruficollis O1 
siva čaplja Ardea cinerea   O1 
labod grbec Cygnus olor   O1 
kanja Buteo buteo   O1 
liska Fulica atra    O1 
grivar Columba palumbus  O1 
turška grlica Streptopelia decaocto O1 
kukavica Cuculus canorus   O1 
lesna sova Strix aluco   O1 
mala uharica Asio otus    O1 
hudournik Apus apus   O1 
črna žolna Dryocopus martius  O1 
veliki detel Dendrocopos major  O1 
kmečka lastovka Hirundo rustica               O1 
mestna lastovka Delichon urbica                O1 
drevesna cipa Anthus trivialis  O1 
rdečegrla cipa Anthus cervinus  O1 
vriskarica Anthus spinoletta  O1 
siva pastirica Motacilla cinerea  O1 
bela pastiricaMotacilla alba  O1 
pegam Bombycilla garrulus  O1 
stržek Troglodytes troglodytes  O1 
siva pevka Prunella modularis  O1 
taščica Erithacus rubecula  O1 
veliki slavec Luscinia luscinia  O1 
šmarnica Phoenicurus ochruros                O1 
prosnik Saxicola torquata  O1 
kupčar Oenanthe oenanthe  O1 
kos Turdus merula   O1 
brinovka Turdus pilaris   O1 
cikovt Turdus philomelos   O1 
vinski drozg Turdus iliacus  O1 
carar Turdus viscivorus   O1 
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plevelna trstnica Acrocephalus agricola O1 
robidna trstnica Acrocephalus dumetorum O1 
močvirska trstnica Acrocephalus palustris O1 
mlinarček Sylvia curruca   O1 
črnoglavka Sylvia atricapilla  O1 
grmovščica Phylloscopus sibilatrix O1 
vrbji kovaček Phylloscopus collybita O1 
severni kovaček Phylloscopus trochilus O1 
rumenoglavi kraljiček Regulus regulus O1 
rdečeglavi kraljiček Regulus ignicapillus O1 
sivi muhar Muscicapa striata  O1 
črnoglavi muhar Ficedula hypoleuca O1 
dolgorepka Aegithalos caudatus  O1 
močvirska sinica Parus palustris  O1 
gorska sinica Parus montanus  O1 
čopasta sinica Parus cristatus  O1 
menišček Parus ater   O1 
plavček Parus caeruleus                O1 
velika sinica Parus major   O1 
brglez Sitta europaea    O1 
dolgoprsti plezalček Certhia familiaris O1 
kratkoprsti plezalček Certhia brachydactylaO1 
kobilar Oriolus oriolus   O1 
krekovt Nucifraga caryocatactes               O1 
krokar Corvus corax   O1 
škorec Sturnus vulgaris   O1 
domači vrabec Passer domesticus  O1 
poljski vrabec Passer montanus  O1 
ščinkavec Fringilla coelebs  O1 
pinoža Fringilla montifringilla  O1 
grilček Serinus serinus    O1 
zelenec Carduelis chloris                O1 
lišček Carduelis carduelis   O1 
čižek Carduelis spinus   O1 
repnik Carduelis cannabina  O1 
brezovček Carduelis flammea  O1 
krivokljun Loxia curvirostra  O1 
kalin Pyrrhula pyrrhula   O1 
dlesk Coccothraustes coccothraustes  O1 
snežni strnad Plectrofenax nivalis  O1 
 
Sesalci (vsi O1) 
beloprsi jež Erinaceus concolor 
gorska rovka Sorex alpinus 
gozdna rovka Sorex araneus 
močvirska rovka Neomys anomalus 
vrtna rovka Crocidura suaveolens 
navadni krt Talpa europaea 
obvodni netopir Myotis daubentoni 
mali netopir Pipistrellus pipistrellus 
belorobi netopir  Pipistrellus kuhli 
pozni netopir Eptesicus serotinus 
navadna veverica Sciurus vulgaris 
podlesek Muscardinus avellanarius 
velika podlasica Mustela erminea  
mala podlasica Mustela nivalis 
navadni dihur Mustela putorius 
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7. DEJAVNOSTI ZNOTRAJ PROJEKTNEGA OBMOČJA 
 

7.1.1. Varstvo narave  
 
Prva ideja o zavarovanju izjemnih naravnih pojavov in drugih danosti so bila naravovarstvena 
prizadevanja, predvsem s strani službe za varstvo narave Zavoda za spomeniško varstvo SR 
Slovenije, ki so pripeljala do idej o zavarovanju širšega območja že v letu 1967. V skladu s to idejo 
naj bi park obsegal Cerkniško jezero z Zadnjim krajem, Planinsko polje in Postojnsko jamo ter 
jame na tem območju (Vranja jama, Skednena jama, Najdena jama, Mačkovica, Logarček, 
Planinska jama, Velika in Mala Karlovica, Zelške jame, Tkalca jama, Jama dveh vhodov, brezno 
Gradiščnica), s skupnim imenom Vzhodni kraški park.  
 
Leta 1972 je nato Zavod za spomeniško varstvo SR Slovenije izdelal študijo Cerkniško jezero, z 
namenom opredelitve naravnih spomenikov in rezervatov širšega območja Cerkniškega jezera. 
 
Leta 1976 je bil v Inventarju najpomembnejše naravne dediščine Slovenije predlagan Notranjski 
krajinski park.  
 
Nove pobude za zavarovanje in ustanovitev Notranjskega regijskega parka so se pojavile leta 1985 
kot reakcija na grožnje, da bosta Cerkniško jezero in Planinsko polje uničena zaradi gradnje 
hidroenergetskih objektov. Park naj bi obsegal najvišje ovrednoteni del kraškega sistema 
Ljubljanice, t.i. notranjski trikotnik med dolino Pivke, Cerkniškim in Planinskim poljem v 
predlagani velikosti 150 km2.  
 
Leta 1986 so bile izdelane naravovarstvene smernice in predlog za izdajo zakona o Notranjskem 
kraškem parku, ki bi na omenjeni površini zavaroval najpomembnejše dele kraškega sistema 
Ljubljanice, vendar zaradi neusklajenosti interesov ni bil obravnavan. Tedanje občine parku 
načeloma niso nasprotovale, izražale so skrb zaradi nejasnih določil, predvsem glede omejitev v 
kmetijstvu in gozdarstvu. 
 
Ideja o zavarovanju območja je ponovno oživela po osamosvojitvi Slovenije. Država in štiri 
tedanje občine so podprle različne projekte za pridobivanje strokovnih osnov za zavarovanje parka. 
Župani teh občin so leta 1992 podpisali pismo, s katerim so Organizaciji združenih narodov za 
izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO) predlagali Notranjski kras za biosferno območje. 
 
V letu 1992 je DOPPS organiziral ornitološki raziskovalni tabor, kjer so bili podani 
naravovarstveni predlogi: 
- zakonsko varstvo, 
- conacija bodočega zavarovanega območja ter podrobno kvantitativno ovrednotenje ptičjih 

populacij, 
- ohranitev kulturne krajine, 
- ohranitev najbolj prvobitnih predelov, 
- delna sanacija reguliranih vodotokov, 
- ukinitev oziroma minimiziranje konfliktnih dejavnosti, 
- ureditev infrastrukture za turistični razvoj, 
- promocija doma in v tujini. 
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V sodelovanju z nemško naravovarstveno fundacijo EURONATUR je bila izdelana študija za 
varstvo in usmerjanje obiskovalcev jezera. Z namenom popularizacije varstva narave in 
opazovanja ptic na Cerkniškem jezeru je bila ustanovljena Notranjska sekcija DOPPS.  
 
Leta 1993 je Zavod RS za varstvo naravne in kulturne dediščine predlagal nova območja za 
zavarovanje. Predlagal je razširitev na dolino Pivke in gozdove Javornikov in Snežnika ter 
vključitev Slivnice in dela Loške doline v predlagani velikosti 767 km2.  
 
V podporo ustanavljanju parka sta  Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za kulturo 
sprejeli pobudo podjetja Area d.o.o. iz Cerknice, da izdela dodatne študije načina varstva naravne 
in kulturne dediščine. S finančno podporo iz Evropske skupnosti je bil tako izdelan projekt LIFE94 
TCY/SLO/0979 «Establishment of Notranjski Park and Unesco MAB Reserve Notranjski Kras«, ki 
so ga sestavljali podprojekti na temo trajnostnega kmetovanja, trajnostnega turizma in 
ekostavbarstva ter načrt upravljanja za Rakov Škocjan in Cerkniško jezero.  Projekt je bil izveden 
med leti 1994-1997.  
 
V maju 1996 je stekel mednarodni projekt z naslovom »Vzpostavitev sistema lokalne podpore v 
regijskem parku Snežnik«, ki ga je na slovenski strani najprej vodil Notranjski ekološki center iz 
Cerknice, od leta 1998 pa tedanje Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave. 
Nepovratna sredstva je zagotovila nizozemska vlada v okviru programa MATRA, s katerim daje 
podporo bilateralnim projektom med vladnimi in nevladnimi organizacijami Srednje in Vzhodne 
Evrope ter Nizozemsko. V projekt je bilo z njihove strani vključeno Kraljevo društvo za varstvo 
narave. Rezultat projekta, ki se je zaključil novembra 1999, je bil poleg pridobivanja širše podpore 
za park tudi dokument »Vzpostavitev modela lokalne podpore v regijskm parku Snežnik – Projekt 
Matra: »Izhodišča za načrt upravljanja«, ter publikacija »Priročnik za vodenje šolskih skupin«.  
 
Leta 1997 je Uprava RS za varstvo narave dala pobudo na širitev parka, razširili naj bi ga še na del 
Bloške planote ter vključili celotno Babno polje. Predlagana je bila tudi sprememba imena v 
Snežniško – Notranjski regijski park. 
 
Leta 1998 je Uprava RS za varstvo narave predlagala še nadaljnjo širitev parka tako, da bi zajel še 
ozemlje občine Loški potok in se navezal s Kočevskim parkom. Predlagala je tudi, da se park 
preimenuje v Regijski park Snežnik. Za zavarovanje je bilo predlagano obsežno območje, v skupni 
površini 1000 km2. Omenjeno območje ima še vedno status parka v ustanavljanju, vendar so se 
zaradi nepripravljenosti lokalnih skupnosti in nasprotovanja gospodarstva vse aktivnosti ustavile že 
v letu 2002. (Vir: Izhodišča za načrt upravljanja) 
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7.1.2. Naravovarstveni projekti v zadnjem desetletnem obdobju: 
 
-  Leta 1996: Priprava plana upravljanja za naravni spomenik Rakov Škocjan in Cerkniško jezero,  
    Projekt LIFE 94 NAT/SLO/0979 «Establishment of Notranjski Park and Unesco Mab Reserve  
   Notranjski Kras«, Notranjski ekološki center, 
-  leta 1997: projekt Človek in kras, podjetje Area d.o.o. iz Cerknice, 
-  leta 1998 podjetje Area d.o.o. iz Cerknice: Notranjsko - Snežniški regijski park, Izhodišča za    
    načrt upravljanja, 
-  leta 1999: projekt MATRA (v okviru nizozemske pomoči) je obsegal tudi uspešen in odmeven   
    komunikacijski projekt z namenom aktivno vključiti domačine v priprave za razglasitev in   
    upravljanje parka, 
-  leta 2002: Občina Cerknica z občinskim odlokom ustanovi Notranjski regijski park (Odlok o  
    Notranjskem regijskem parku, Ur. l. RS, št. 75/02), 
-  obdobje od 2004 do 2007: LIFE03 NAT/SLO/000077 "Vzpostavitev dolgoročnega varstva kosca  
   (Crex crex) v Sloveniji, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) s  
    partnerji (Notranjski regijski park in Občina Cerknica), 
-  obdobje od 2007 do 2009: LIFE 06 NAT/SLO/000069 »Presihajoče Cerkniško jezero«,  
    Notranjski regijski park s partnerji (Občina Cerknica, Biotehniška fakulteta – Oddelek za  
    biologijo, Inžiniring za vode d.o.o., Ministrstvo za okolje in prostor). 
 
7.1.3. Dejavnosti v okviru projekta LIFE06 NAT/SLO/000069 Presihajoče Cerkniško jezero 
 
Poročilo o dejavnosti v okviru projekta LIFE06 NAT/SLO/000069 Presihajoče Cerkniško jezero je 
pridano kot priloga. 
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7.1.4. Varstvo kulturne dediščine 
 
Varstvo kulturne dediščine na projektnem območju se nanaša na varstvo dveh širših območij 
varstva: Cerkniško polje – Območje kompleksnega varstva kulturne dediščine (POKD – 
pomembnejše območje kulturne dediščine) in Kulturna krajina Cerkniškega jezera (OKV – 
območje kompleksnega varstva).  
 
Na območju je poleg omenjenih območij kulturne dediščine, registriranih 15 območij in objektov 
kulturne dediščine. Od teh je po zvrsteh kulturne dediščine 10 arheoloških območij, vas Otok kot 
naselbinska dediščina, dve domačiji v vasi Otok kot profana stavbna dediščina, cerkev sv. Primoža 
in Felicijana na Otoku ter cerkev Sv. Lovrenca v Dolenji vasi,  kot sakralna stavbna dediščina.  
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7.1.5.  Izobraževanje  
 
Upravljanje zavarovanih območij ne zahteva le strokovne in tehnične usposobljenosti, 
temveč tudi visoko stopnjo vodstvenih, organizacijskih in komunikacijskih usposobljenosti. 
Strokovna znanja morajo biti interdisciplinarna, potrebna je pripravljenost za timsko delo 
ter uporaba celovitega pristopa.  
 
Zavarovana območja lahko učinkovito zaživijo takrat, ko je znotraj območij zagotovljeno ustrezno 
znanje, ki omogoča zagotavljanje vseh funkcij zavarovanega območja.  
 
Notranjski regijski park je v okviru  projekta LIFE 06/NAT/SLO/000069 »Presihajoče Cerkniško 
jezero« ustanovil naravovarstveno Mrežo šol in vrtcev Notranjskega regijskega parka. S spodaj 
navedenimi šolami in vrtcem aktivno sodelujemo preko šolskega leta. 
 
Mreža šol in vrtcev Notranjskega regijskega parka: 
 
o Osnovna šola Notranjski odred Cerknica, Cerknica 
o Osnovna šola Jožeta Krajca, Rakek 
o Osnovna šola heroja Janeza Hribarja, Stari trg pri Ložu 
o Osnovna šola Toneta Šraja Aljoše Nova vas, Nova vas 
o Osnovna šola Antona Martina Slomška Vrhnika, Vrhnika 
o Zavod za vzgojo in izobraževanje Logatec 
o Osnovna šola 8 talcev Logatec 
o Šolski center Postojna  
o Vrtec Martin Krpan, Cerknica 
 
Za njih pripravljamo razna predavanja, delavnice in naravoslovne dneve. V času projekta 
06/NAT/SLO/000069 »Presihajoče Cerkniško jezero« smo za šole in vrtec pripravili več različnih 
aktivnosti:  
 
Vzgojno-izobraževalne aktivnosti za mlade.  
 
Za lokalne šole in vrtec smo pripravili različna predavanja, delavnice, naravoslovne dneve, 
ekskurzije, vodene izlete, nagradne uganke in podobne aktivnosti. 
 
Glavni namen izvedenih aktivnosti je spodbuditi v mladih zanimanje za naravo, omogočiti mladimi 
neposredna doživetja narave in s tem omogočiti razvoj pozitivnega odnosa in potrebe po varovanju 
le-te. Z mladimi je začel delati januarja 2007 Gregor Torkar, nadaljevala Ana Bordjan, leta 2008 pa 
je vzgojno-izobraževalno delo prevzela Meta Vončina Gnezda. 
 
Do sedaj smo izvedli 160 različnih vzgojno-izobraževalnih aktivnosti za otroke iz vrtca, 
osnovnošolce, srednješolce in študente v trajanju več kot 450 pedagoških ur. 
 
Izvedli smo 45 naravoslovnih dni in 57 delavnic za otroke in učence mreže šol in vrtcev 
Notranjskega regijskega parka. 
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Sodelovali smo tudi z vzgojiteljicami in otroki Vrtca Martin Krpan Cerknica pri pripravi prireditve 
"Po žabjih skokih". 
 
Vodili smo 3 ekskurziji na Cerkniško jezero ter pripravili 38 predavanj za starejše osnovnošolce, 
srednješolce in študente. 
 
Pripravili smo 9 vodenih izletov na Cerkniško jezero za otroke in njihove starše. 
 
S pomočjo učiteljev smo v dveh bližnjih osnovnih šolah izvedli nagradni slušni uganki, v katerih 
so se učenci preizkusili v prepoznavanju živalskih glasov iz območja Cerkniškega jezera. 
 
Za otroke iz vrtca in učence nižjih razredov devetletke smo pripravili 45 plakatov s fotografijami 
različnih iskanih vrst rastlin in živali, ki so služili kot motivacija za otroke in učence, da so se s 
starši odpravili v naravo in se jo učili opazovati. 
 
 
Priprava učnih pripomočkov 
Pripravljamo učna gradiva (učni listi za učence in navodila za učitelje) in učne pripomočke 
(kartončki za ponazoritev prehranjevalnega spleta). 
 
 
Poletni raziskovalni tabori 
V Rakovem Škocjanu smo organizirali 3 poletne raziskovalne tabore, v katerih so udeleženci 
spoznavali naravno in kulturno dediščino Notranjskega regijskega parka. Nastanjeni smo bili v 
domu Rak centra šolskih in obšolskih dejavnosti, vsi zaposleni pa so bili mentorji raziskovalnih 
skupin. 
 
Leta 2007 smo organizirali srečanje mladih raziskovalcev. Namen je bil predvsem popularizacija 
raziskovalnega dela. Zmagovalci tega srečanja so si pridobili brezplačno sodelovanje na 
raziskovalnem taboru, ki smo ga organizirali poleti 2007.  
 
Prvi tabor je potekal med 30. junijem in 7. julijem 2007,  drugi pa med 28. junijem in 4. julijem 
2008. Tretji raziskovalni tabor je potekal v začetku meseca junija leta 2009 
Prvega tabora se je udeležilo 17 mladih iz občine Cerknica, starih 12 do 17 let, drugega tabora pa 
se je udeležilo 20 mladih, večinoma iz občine Cerknica, nekaj pa tudi iz drugih krajev po Sloveniji.  
Tretji raziskovalni tabor je bil organiziran z mednarodno udeležbo, saj smo na tabor povabili dijake 
srednje šole iz Čabra, kraja tik za slovensko - hrvaško mejo. 
 
Glavni namen taborov je bil opazovanje in raziskovanje naravne in kulturne dediščine ter pri 
udeležencih spodbujati naravovarstveno zavest in jih seznaniti z raziskovalnim delom. 
 
Udeleženci tabora so v okviru različnih raziskovalnih skupin na različne načine spoznavali naravno 
dediščino Notranjskega regijskega parka, posebno pa narave Cerkniškega jezera. Na tabor smo 
povabili tudi predavatelje – strokovnjake iz različnih naravoslovnih področij, ki so udeležencem 
dodatno prikazali pogled v raziskovalno delo. 
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7.1.6. Razvojni programi  
 
Obravnavano območje je vključeno v naslednje razvojne programe: 
- Program za ureditev Cerkniškega jezera v okviru programa CRPOV (Celovit razvoj podeželja 

in obnove vasi), 
- Po poteh kulturne dediščine od Idrijce do Kolpe. 
 
 
7.1.7 Raziskovanje 
 
Seznam institucij in organizacij, ki na projektnem območju izvajajo  naravoslovno izobraževanje in 
raziskave:  
 
- Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo 
- Notranjski muzej Postojna 
- Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije 
- Zavod RS za varstvo narave 
- Zavod za gozdove Slovenije 
- Inštitut za raziskovanje krasa 
- Inštitut za biologijo Jovana Hadžija (ZRC SAZU) 
- Nacionalni inštitut za biologijo 
- Narodni muzej, Prešernova 20, 1000 Ljubljana 
- Prirodoslovni muzej, Prešernova 20, 1001 Ljubljana 
- Inženiring za vode, Teslova 30, 1000 Ljubljana 
- Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje 
- Zavod Symbiosis 
- Notranjski regijski park 
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8. VODNI REŽIM NA CERKNIŠKEM JEZERU IN NJEGOVE POSLEDICE 
 
8.1.1. Spremenjen vodni režim na Cerkniškem jezeru in njegove posledice 
 
Spremenjen vodni režim na Cerkniškem jezeru je posledica preteklih posegov v vodotoke, 
požiralne in ponorne jame zaradi želje po izsuševanju močvirnatih območij na račun večjega 
pridelovalnega potenciala kmetijskih zemljišč. Navajamo ključne posege in procese v preteklosti, 
ki pomembno vplivajo na obseg rabe zemljišč in antropološko pogojene procese: 
 
 znižali so vhode v ponorni jami Veliko in Malo Karlovico,  
 delno razširili in znižali podzemeljske struge v Veliki in Mali Karlovici,  
 pred vhod v Veliko Karlovico so postavili lovilne grablje za trstičje, 
 razstrelili so nekaj jamskih sifonov v Veliki in Mali Karlovici ter očistili, razširili in poglobili 

nekatere požiralnike, 
 strugo Stržena pri Nartah so regulirali v dolžini 763 m in povečali ter poglobili dotok v Svinjsko 

jamo,  
 izravnali so strugo Stržena s prekopom v Črnih mlakah (540 m), 
 izravnali so strugo Stržena s prekopom v Ključih (534 m), 
 osuševali so močvirni svet z regulacijami Žerovniščice (2000 m), Lipsenjščice (1074 m), 

Tresenca (1146 m), Goriškega Brežička (1143 m), spodnjega toka Cerkniščice in drugih 
manjših vodotokov na severnem delu jezera,  

 izkopali so osuševalne jarke pri Lipsenju (758 m), 
 regulacije jezerskih vodotokov, 
 zajezitev ponorov. 
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8.1.2. Negativne posledice nekdanjih posegov 
 
Posledica vseh do sedaj omenjenih posegov v vodotoke Cerkniškega jezera in posegov v ponorne 
jame jezera, je nižji in krajši vodostaj v vegetacijski sezoni. Tudi nihanja vodne gladine jezera so v 
zadnjih letih nepredvidljiva in posledično manj ugodna za vodne organizme.  
Naglo upadanje vode v času gnezditve ima katastrofalne posledice tudi za ptice. Mladiči rac in 
ponirkov, ki še ne morejo leteti, postanejo lahek plen lisic in drugih kopenskih plenilcev. 
 
Nekdanje regulacije strug vodotokov na Cerkniškem jezeru so imele tudi naslednje negativne 
posledice:  
- skupna dolžina strug se je zmanjšala za okrog 7 kilometrov,  
- voda po izravnani strugi hitreje odteka, s čimer se skrajša presahnitev spodnjega dela jezera,  
- zaradi hitrejšega toka vode in posledično večjega erodiranja celotnega profila struge se 

poglabljajo struge vseh vodotokov, 
- posledično je zadrževanje talne vode v tleh krajše, kar vpliva na spremembo talnih razmer za 

ogrožene habitatne tipe, 
- v zajezenih strugah nekaterih vodotokov se nabira mulj, saj ga voda ne odplavlja v jezerske 

požiralnike, 
- v dnu strug se zaradi odplavljanja talnih sedimentov odpirajo novi požiralniki. 
 
Cerkniško jezero je ekosistem, v katerem so hidrološke razmere tiste, ki pogojujejo razvoj različnih 
rastlinskih združb in živali.  
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8.1.3  Vpliv nekdanjih posegov na habitatne tipe  
 
Habitatni tipi  
 
Spremenjen vodni režim neposredno vpliva na razširjenost in velikost naslednjih kvalifikacijskih 
habitatnih tipov Nature 2000 - Notranjski trikotnik SI 3000232. 
 
EU koda Ime habitatnega tipa 
  
3180 * Presihajoče jezero 
3140 Trde oligo-mezotrofne vode z bentoškimi združbami  
3150 Naravna evtrofna jezera z vodno vegetacijo zvez Magnopotamion ali Hydrocharition 
3260 Vodotoki v nižinskem in montanskem pasu z vodno vegetacijo zvez Ranunculion 

fluitantis in Callitricho-Batrachion 
6410 Travniki s prevladujo stožko (Molinia spp.) na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih 

tleh (Molinion caeruleae) 
6430 Nižinske in montanske do alpinske hidrofilne robne združbe z visokim steblikovjem  

7150 Uleknine na šotni podlagi z vegetacijo zveze Rhynchosporion  (zelo majhna območja) 

7230 Bazična nizka barja 

8310 Jame, ki niso odprte za javnost 

 
Spremenjen vodni režim neposredno vpliva na razširjenost in velikost naslednjih kvalifikacijskih 
habitatnih tipov Nature 2000, ki niso kvalifikacijski habitatni tipi na območju Nature 2000 - 
Notranjski trikotnik SI 3000232, a so na Cerkniškem jezeru prisotni. 
 
EU koda Ime habitatnega tipa 
  
7210 * Karbonatna nizka barja z navadno reziko (Cladium mariscus) in vrstami zveze Caricion 

davallianae 

91E0 * 91E0 * Obrežna vrbovja, jelševja in jesenovja (mehkolesna loka) (Alnus glutinosa in 
Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)) 

6210 Polnaravna suha travišča in grmiščni faciesi na karbonatnih tleh (Festuco Brometalia) (* 
pomembna rastišča kukavičevk) 

6510 Nižinski ekstenzivno gojeni travniki (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.natura2000.gov.si/index.php?id=106&no_cache=1&habitat_id=53�
http://www.natura2000.gov.si/index.php?id=106&no_cache=1&habitat_id=54�
http://www.natura2000.gov.si/index.php?id=106&no_cache=1&habitat_id=65�
http://www.natura2000.gov.si/index.php?id=106&no_cache=1&habitat_id=65�
http://www.natura2000.gov.si/index.php?id=106&no_cache=1&habitat_id=112�
http://www.natura2000.gov.si/index.php?id=106&no_cache=1&habitat_id=112�
http://www.natura2000.gov.si/index.php?id=106&no_cache=1&habitat_id=114�
http://www.natura2000.gov.si/index.php?id=106&no_cache=1&habitat_id=125�
http://www.natura2000.gov.si/index.php?id=106&no_cache=1&habitat_id=143�
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8.1.4 Rastline ogrožene zaradi nekdanjih posegov  
 
Spremenjen vodni režim neposredno vpliva tudi na amfibijske, močvirske, barjanske in vodne 
rastlinske vrste. (A. Martinčič) 
 
Rastlinske vrste, na katere neposredno vpliva spremenjen vodni režim, so: 
 
- bleščeči mleček (Euphorbia lucida), 
- močvirski grint (Senecio paludosus), 
- navadna božja milost (Gratiola officinalis), 
- velika zlatica (Ranunculus lingua), 
- srčna moč (Potentilla erecta), 
- močvirski ušivec (Pedicularis palustris), 
- sibirska perunika (Iris sibirica), 
- vodna perunika (Iris pseudacorus), 
- navadni mrzličnik  (Menyanthes trifoliata), 
- ozkolistni munec (Eriophorum angustifolium), 
- srednja rosika (Drosera intermedia), 
- močvirna samoperka (Parnassia palustris), 
- bela kljunka (Rhynchospora alba), 
- rjasti sitovec (Schoenus ferrugineus), 
- črnikasti sitovec (Schoenus nigricans), 
- šotni mah (Sphagnum sp.), 
- alpski mavček (Trichophorum alpinum), 
- mala mešinka (Utricularia minor), 
- travnolistni porečnik (Alisma gramineum), 
- trpotčasti porečnik (Alisma plantago-aquatica), 
- suličastolistni porečnik (Alisma lanceolatum), 
- iglasta sita (Eleocharis acicularis), 
- vodna smrečica (Hippuris vulgaris), 
- močvirska spominčica (Myosotis scorpioides), 
- navadni trst (Phragmites australis), 
- jezerski biček (Schoenoplectus lacustris), 
- širokolistna koščica (Sium latifolium), 
- vodni jetičnik (Veronica anagallis-aquatica) 
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8.1.5. Ogrožene živali zaradi nekdanjih posegov  
 
Zaradi prehitrega upada vode ali nihanja vodne gladine jezera v gnezditveni sezoni lahko nekatere 
vodne ptice izpustijo gnezditev. Med najbolj ogrožene gnezdilke jezera sodijo:  
 
- rjavovrati ponirek (Podiceps grisegena), 
- čopasti ponirek (Podiceps cristatus), 
- žličarica (Anas clypaeta), 
- kostanjevka (Aythya nyroca), 
- reglja (Anas querquedula), 
- čapljica (Ixobrychus minutus), 
- bobnarica (Botaurus stellaris), 
- kozica (Gallinago gallinago). 
- mala tukalica (Porzana parva), 
- grahasta tukalica (Porzana porzana), 
 
 
Pri nekaterih vrstah ptic pa nižji vodostaj pozitivno vpliva na uspešnost gnezditve. Med te ptice 
sodijo: 
 
- kosec (Crex crex), 
- veliki škurh (Numenius arquata), 
- rdečenogi martinec (Tringa totanus). 
 
Hitrejše odtekanje vode ogroža razmnoževanje in mrestenje zelenih žab (Rana kl. esculenta), 
zelene rege (Hyla arborea), velikega pupka (Triturus carnifex) in navadnega pupka (Triturus 
vulgaris). 
 
Zaradi hitrejšega odtekanja vode predvsem v spomladanskih mesecih pa je ogroženo tudi drstenje  
ščuke (Esox lucius) in linja  (Tinca tinca), saj ikre, ki so odložene v nižji vodi zaradi presihanja 
jezera ali upadanja vode v času drstenja ostanejo na suhem.  
 
Spremenjen vodni režim dolgoročno ogroža tudi vrstno pestrost kačjih pastirjev, vodnih hroščev in 
mladoletnic. 
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9. VARSTVENI CILJI, USMERITVE IN UKREPI 
 
9.1.1 Splošni cilji varstva  
 
Varstvo narave in krajine 
- ohraniti biotsko raznovrstnost, zlasti vrste, ki so redke, ogrožene, endemične, ali so na skrajni  
   meji razširjenosti 
- ohraniti vse površinske in podzemne tipe ekosistemov in habitatov:  
- ohranjati poplavne ekosisteme, mokrišča, suha travišča in druge regionalno značilne ekosisteme    
  (podzemne ekosisteme) 
 
- ohranjati izjemne predstavnike (npr. drevesa izjemnih dimenzij, izjemne primerke živali) 
- ohraniti kraški sistem Ljubljanice, zlasti hidrološke in geomorfološke značilnosti (nežive  
   geomorfološke posebnosti): 
- ohraniti izjemne površinske in podzemne kraške pojave, zlasti jame, brezna, udornice, polja in   
   izvire, vključno s paleontološkimi in arheološkimi najdišči in jamskim živalstvom 
- ohranjati poplavna območja in presihajoča jezera 
- ohraniti povezovalno funkcijo območja z drugimi življenjskimi prostori: 
- ohraniti obstoječe in vzpostaviti presekane migracijske koridorje (zlasti za veliko divjad) 
- ohraniti sklenjenost velikih naravnih kompleksov (npr. gozdovi) 
- ohraniti preplet naravnih in kulturnih krajin ter značilne kulturne krajine: 
- opredeliti in varovati izjemne krajine 
- sanacija degradacij v krajini (npr. regulirani vodotoki) 
- ohraniti samostoječa drevesa, skupine dreves, gozdne zaplate ter grmovno rastje in žive meje na  
   kmetijskih zemljiščih 
- ohraniti obvodno rastlinstvo  
- ohraniti krajine, na katere je vezano kulturno izročilo 
Varstvo naravnih vrednot 
- ohraniti lastnosti in celovitost naravnih vrednot 
- evidentirati in strokovno ovrednotiti evidentirane dele narave, izdelati strokovne predloge za določitev  
  naravnih vrednot. 
Varstvo okolja 
- ohraniti in izboljšati kakovost okolja (zrak, voda, tla, hrup): 
- zmanjšati onesnaženje vodotokov in podzemne vode 
- preprečiti nastajanje novih virov onesnaževanja 
- sanirati točkovne in razpršene vire onesnaženja 
- izboljšati učinkovitost rabe energije in rabo obnovljivih virov energije, če to ni v nasprotju z varstvom  
  narave 
Varstvo kulturne dediščine 
- varovati kuturne vrednote in spomenike vseh varstvenih skupin (arheološke, zgodovinske,  
  umetnostnozgodovinske/umetnostne/arhitekturne, naselbinske, etnološke, spomenike oblikovane narave)   
  z njihovo okolico 
- ohranjati in predstavljati nepremično kulturno dediščino: 
- ohranjati "in situ", kjer razmere to dopuščajo 
- ohraniti vitalnost/identiteto vasi in pripadajočega kmetijskega zemljišča 
- čim več objektov kulturne dediščine urediti za obisk 
- podpirati vzdrževanje, prenovo objektov dediščine tako, da stroški ne bremenijo nesorazmerno domačega  
  prebivalstva 
- pri prenovi objektov in pri zunanjih ureditvah v vaseh, v čim večji meri ohranjati originalne elemente 
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9.1.2 Varstveni cilji po dejavnostih 
 
Predstavljeni so cilji po dejavnostih (kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo, ribištvo, upravljanje z 
vodami, rekreacija in turizem, promet, komunalno urejanje, raziskovanje in monitoring ter 
informiranje in izobraževanje). Cilje varstva in razvoja je namreč mogoče uresničiti zlasti prek 
posameznih dejavnosti. Cilji po dejavnostih so podrejeni ciljem varstva in razvoja.  
 
Tabela 82: Cilji po dejavnostih 
 

Kmetijstvo 

- ohranjati in razvijati kmetijstvo, ki bo, poleg proizvodne funkcije, skladno s funkcijami regijskega parka  
  (varstvo naravne in kulturne dediščine, varstvo voda, ohranjanje krajine) 
- ohranjati in razvijati tradicionalno kmetijstvo  
- razvijati ekokmetijstvo (nadzorovana ekološka pridelava – možnost povečanja dohodka) 
- podpirati avtohtone pasme domačih živali in stare sorte kulturnih rastlin 
- podpirati tradicionalno hlevsko živinorejo  
- povečati dohodek kmetov iz proizvodnje hrane in sistematično usmerjenega razvoja dopolnilnih   
  dejavnosti (npr. turizem) na kmetijah 
- ohranjati ekstenzivno kmetijstvo kot obliko upravljanja z ogroženimi ekosistemi  
- vzpodbujati pozno košnjo v območjih gnezdišč ptic 
- izboljšati razmere v kmetijstvu s pomočjo izboljšanja posestne in starostne strukture, ureditev  
  lastništva zemljišč  
- izboljšati socialno-demografsko strukturo v kmetijstvu 
- razviti blagovno znamko za kmetijske izdelke z območja parka (nadzor porekla, kakovosti in  
  količine) 
- preprečevati onesnaževanje iz točkovnih virov onesnaževanja (gnojišča, gnojne jame) in  
  zmanjševati razpršeno onesnaževanje (uporaba zaščitnih sredstev in umetnih gnojil) 

Gozdarstvo 

- spodbujati načrtno, celovito, sonaravno, trajnostno in mnogonamensko gospodarjenje z gozdovi   
  in gozdnim prostorom 
- ohranjati in izboljšati ekološko stabilnost gozdov 
- ohranjati raznolikost ekosistemov v gozdnem prostoru 
- vzdrževati trajno pokritost z gozdom 
- ohranjati naravno sestavo drevesnih vrst  
- varovati ogrožene in endemične vrste 
- izboljšati sestavo gozdnih združb 
- povečevati pestrost rastiščem ustreznih vrst 
- krepiti naravno zgradbo in mešanost gozdne sestave 
 
- razvijati vse funkcije (ekološke, socialne in proizvodne) in vloge gozdov 
- ohraniti stabilno proizvodnjo kakovostnega lesa 
- v upravljanje z gozdovi vključevati varstvo narave in varstvo kulturne dediščine 
- razvijati hidrološko vlogo gozdov (pitna voda) 
- v okviru celostnega gospodarjenja z gozdom upoštevati potrebe živalskih populacij 
- vzpostavljanje in upoštevanje mirnih, prezimovalnih in drugih posebnih območij za potrebe  
  posameznih živalskih populacij  
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- upoštevati potrebe, ki jih imajo pri migracijah živalske populacije 
- povečevati prehrambene zmogljivosti gozdov za parkljasto divjad (grmišča, lazi, sadnja  
  plodonosnih dreves na gozdni rob, vzdrževanje stopničastega gozdnega roba, krmišča...) do  
  mere, ko ne prizadene doseganja drugih gozdnogospodarskih ciljev 
- skupno gospodarjenje z gozdom in travinjem v gozdnem prostoru 
 
Upravljanje s prostoživečimi živalskimi vrstami (lovstvo, ribištvo) 
- trajnostno upravljanje s populacijami divjadi: 
- vzdrževati ravnotežje med rastlinstvom in živalstvom v gozdovih 
- vzdrževati ustrezno velikost in strukturo populacij 
- ohraniti, obnoviti in izboljšati življenjske možnosti za živalske populacije 
- usklajevati številčnost populacij rastlinojedov in velikih zveri 
- zmanjševati škodo, ki jo divjad povzroči na poljih in živini, s tehničnimi ukrepi, varovanjem in usklajeno  
  rabo prostora (opredeliti območja reje drobnice) 
- dolgoročno ohranjanje in zaščita ogroženih avtohtonih vrst divjadi 
- ohranjati avtohtone ribje vrste in drugo vodno živalstvo 
- v območjih gnezdišč ptic uskladiti interese naravovarstva in ribištva in lovstva 
Upravljanje z vodami 
- ohranjati značilnosti kraškega hidrološkega sistema 
- ohraniti in izboljšati kvaliteto in ohraniti količino vode 
- ohranjati naravno zadrževanje vode (npr. poplavna območja) 
- izboljšati učinkovitost rabe vode 
- varovati kraški vodni sistem za oskrbo z vodo 
- ohranjati stoječe vode antropogenega izvora (kali, mlake) 
- sanacija divjih odlagališč odpadkov v bližini vodnih virov 
- vzdrževati in ponovno vzpostaviti naravni tok vodotokov in stanje jezera, 
- ohranjati bogat in raznolik obrežni pas vegetacije in izločati tujerodne rastlinske in živalske vrste 
- renaturirati prizadete odseke vodotokov 
- izboljšati oziroma izvesti učinkovit komunalni sistem  
- sanirati točkovne in razpršene vire onesnaženja 
- zmanjšati onesnaževanje voda v vodozbirnem območju Notranjskega regijskega parka  
Rekreacija in turizem 
- razvijati rekreacijo in turizem, tako, da ne ogroža kvalitet območja, ter da se program veže  na naravo in  
  kulturno dediščino območja in nudi dodatne  zaposlitve domačemu prebivalstvu 
- stacionarno turistično infrastrukturo razvijati v naseljih na celotnem območju parka 
- razvijati možnosti za rekreacijo v kmetijski in gozdnati krajini, v gozdovih pa le v omejenih območjih,  
  ki so primerna z vidika varstva narave 
- razvijati organizirane in vodene mirne oblike rekreacije ter individualne in nemnožične oblike  turizma 
- razviti identiteto regijskega parka v okviru druge turistične ponudbe v Sloveniji, 
- razširiti turistično ponudbo tako, da bo obisk čim bolj razporejen preko celega leta (zmanjšati sezonska     
  nihanja v  turističnem obisku) in razpršen po celotnem območju, 
- omejevati in preprečevati oblike rekreacije, ki so v nasprotju z varstvom narave  
- določiti turistične potenciale območja 
- izdelati blagovno znamko vezano na turistično ponudbo območja 
-  promocija turizma na zavarovanem območju  
- povezati turistične organizacije, turistične kmetije, agencije in druge nosilce turizma z namenom  
   koordinacije aktivnosti, promocije in celovitega oblikovanja turističnih proizvodov 
Promet 
- zmanjšati vpliv prometa in prometne infrastrukture na naravo (zlasti živalstvo), okolje, krajino in ljudi: 
- omejiti promet na naravno najbolj ohranjenih območjih (motorni promet) 
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- zmanjšati potencialno nevarnost onesnaženja zaradi prometa 
- razvijati dostop z javnim prometom 
- promet obiskovalcev usmerjati tako, da ne prihaja do nasprotij z lokalnim prebivalstvom 
- ureditev infrastrukture za kolesarstvo 
- omogočati dostop tudi za funkcionalno ovirane ljudi 
Komunalno urejanje 
- zmanjšati onesnaževanje zaradi neurejenega odvajanja odpadnih voda  
- preprečevati nastanek divjih odlagališč v naravi 
Raziskovanje/monitoring 
- povečati znanje o naravi, okolju, vplivih nanju ter naravnih virih 
- določiti najbolj ranljiva območja 
- določiti nosilno sposobnost območja za obisk  
- vključevati obstoječe strokovne službe in njihove baze podatkov (ZVNKD, ZGS, ...) 
- povečati znanje o upravljanju naravnih virov, ki bo skladno z varstvom narave in okolja ter to znanje  
  širiti med ljudi 
- širiti znanje o ekokmetijstvu 
- razviti ustreune načine upravljanja, 
- širiti znanje o delovanju vodnega sistema s posebnim poudarkom na specifičnosti kraškega sveta 
- vključevati lokalno prebivalstvo v zbiranje znanj (posredovanje znanj, ki ga ima lokalno 
prebivalstvo in predlogi za raziskave) 
Informiranje in izobraževanje 
- predstaviti vrednote območja in ukrepe za njihovo varovanje lokalnemu prebivalstvu in nosilcem razvoja  
  (npr. turizma) ter obiskovalcem 
- širiti zavedanje o vrednotah (narava, kulturna dediščina) 
- zavedanje o enkratnih pojavih (kras in drugi) in njihovi ranljivosti 
- omogočati/izboljšati identifikacijo ljudi z območjem 
- podpirati izobraževalni obisk parka, 
- okrepiti informacijske centre in ustanoviti nove 
- usposabljati lokalne prebivalce za upravljanje z naravo, naravnimi viri v parku 
Območja ob parku in povezava z drugimi zavarovanimi območji 
- omejevati negativne vplive iz okolice zavarovanega območja na naravo in okolje v zavarovanem  
  območju 
- razvijati infrastrukturo za obiskovalce tako, da bi s tem razbremenili ožje zavarovano območje 
- usklajevati cilje in ukrepe s sosednjimi zavarovanimi območji 
Cilje varstva in razvoja ter Cilje po dejavnostih smo povzeli po dokumentu: Vzpostavitev modela lokalne podpore v regijskem parku Snežnik – 
projekt Matra; Izhodišča za načrt upravljanja  
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10. GROŽNJE UGODNEMU OHRANITVENEMU STANJU HABITATNIH 
TIPOV IN VRST 
 
10.1.1  Grožnje ugodnemu ohranitvenemu stanju habitatnih tipov in vrst 

Tabela 85: Grožnje 

 
GROŽNJA HABITATNI TIP VRSTA /  STATUS 

GROŽNJA 
OBMOČJE 
GROŽNJE 

VZROK 

Upravljanje voda 
Spremenjen vodni 
režim (posegi za 
hitrejši odtok vode 
iz Cerkniškega 
jezera,  zmanjšanje 
nivoja podtalnice) 

Uleknine na šotni podlagi z vegetacijo 
zveze Rhynchosporium (EU 7150), 
bazično nizko barje Dujce (EU 7230), 
travniki s prevladujočo modro stožko na 
karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih 
tleh Molinion cearuleae (EU 6410) / 
Kukavičevke, bleščeči mleček, močvirski 
grint, velika zlatica, srčna moč, močvirski 
ušivec, sibirska perunika, navadni 
mrzličnik, ozkolistni munec in srednja 
rosika 

Obstoječa Območje cone 
navedenega 
habitatnega tipa 
(Cerkniško jezero in 
območij 
Dujic, 
Osredeka,  
Črnih mlak, nižji deli 
Lipsenjščice) 

Spremembe vodnega 
režima 
 

Posegi za trajno 
poplavljanje 

Močvirnati habitati in nanj vezane vrste Obstoječa Cerkniško jezero,  
Jamski zaliv 

Človekova aktivnost 

Kmetijstvo 
Opuščanje 
tradicionalne rabe  

travniki s prevladujočo modro stožko na 
karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih 
tleh Molinion cearuleae (EU 6410) / 
Kosec, prepelica, kozica, veliki škurh 

Obstoječa Obrobje Cerkniškega 
jezera, Dujce, 
Vrbovje, Martinske 
Blate, Dolenjske 
Blate 

Spremenjene 
družbenoekonomske 
razmere 
 

Opuščanje 
ekstenzivne košnje 
oz. neprimeren 
način košnje 

Travniki / 
travniške vrste ptic: kosec 

Obstoječa Območje 
Cerkniškega jezera, 

Človekova 
(ne)aktivnost 

Intenziviranje 
kmetijske rabe, 
prezgodnja košnja, 
občasno požiganje 
sestojev trstičja) 

Travniki / 
strašnični mravljiščar, 
gnezdeče vodne ptice 

Obstoječa Območje 
Cerkniškega jezera, 

Človekova aktivnost 

Zaraščanje  Travniki s prevladujočo stožko, 
nižinski ekstenzivno gojeni travniki, 
prehodna barja 
Bobnarica /  
kozica, mala tukalica, rakar, rdečenogi 
martinec  

Obstoječa Območje 
Cerkniškega jezera, 

Spremenjene 
ekonomske razmere 
Vladni inštrument 

Širitev tujerodnih 
invazivnih vrst   

Polnaravni suhi travnik, travniki s 
prevladujočo modro stožko na 
karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih 
tleh Molinion cearuleae, nižinski 
ekstenzivno gojeni travniki (Alopecurus 
pratensis, Sanguisorba officinalis), 
gozdni robovi / 
dvoživke (pupki, rjave žabe, zelena rega), 
vodni nevretenčarji in avtohtone vrste rib 
(ščuka, linj)  

Obstoječa Območje 
Cerkniškega jezera in 
njegove neposredne 
okolice 

Človekova aktivnost 
Spreminjanje 
okoljskih razmer 
Urbanizirana 
območja in območja 
infrastrukture  

Neusklajenost 
raziskav 
Cerkniškega jezera 

Vsi habitatni tipi in vrste  Obstoječa Celotno projektno 
območje 

Vladni inštrument 

Nekontrolirani 
obiski jam, 

Podzemne jame / jamske živali; človeška 
ribica, drobnovratnik, veliki podkovnjak, 

Možna Obrobni del 
projektnega območja 

Človekova aktivnost 
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neposredno 
onesnaževanje jam 
z odlaganjem 
raznovrstnih 
odpadkov, lov 
jamskih živali 

mali podkovnjak, dolgonogi netopir, 
vejicati netopir  
 

Zasipavanje in 
izsuševanje 
mrestišč z 
odlaganjem in 
deponiranjem 
gradbenega 
materiala 

dvoživke (zelena rega, navadna krastača, 
rosnica, sekulja in pupki Triturus sp..) 

Obstoječa Celotno projektno 
območje 

Človekova aktivnost 

Onesnaževanje 
voda 

Združbe oligomezotrofne vode z 
bentoškimi združbami parožnic Chara 
spp (EU 3140),  
naravna evtrofna jezera z vodno 
vegetacijo zvez Magnopotamion ali 
Hydrochaition (EU3150), 
 vodotoki v nižinskem in montanskem 
pasu z vodno vegetacijo zvez 
Ranunculion fluitantis in Callitricho – 
Batrachion (EU 3260) in 
 reke z muljastimi obrežji z vegetacijo 
vez Chenopodion rubri p.p. in Bidention 
p.p. (EU 3270),  
jame ki niso odprte za javnost (EU 8310)  
vidra, kapelj, človeška ribica, 
drobnovratnik, dvoživke, ribe, vodni 
nevretenčarji (makroinvertebrate), 
posredno na vidro in na vodne rastline 

Obstoječa Celotno projektno 
območje 

Človekova aktivnost 
Vladni inštrument 

Lov in ribolov 
Upravljanje s 
prostoživečimi 
živalskimi vrstami 

Posredna ogrožene zaradi lova na raco 
mlakarico so zaradi zamenjave  tudi 
druge vrste rac (žličarica, kostanjevka, 
reglja, kreheljc, žvižgavka, konopnica)  

Obstoječa 
 

Območje 
Cerkniškega jezera 

Vladni inštrument 
Človekova aktivnost 

Vnos neavtohtonih 
vrs rib  

Plenjenje avtohtonih vrst rib in njihovih 
iker 

obstoječa Območje 
Cerkniškega jezera 

Človekova akticnost 

Rekreacija in turizem 
Vožnja z 
motornimi vozili v 
naravnem okolju 

Ptice, 
Habitatni tipi in naravna dediščina 

Obstoječa Območje 
Cerkniškega jezera 
(Dolenja vas) 

Človekova aktivnost, 
neizdelan prometni 
režim in pomanjkljiv 
nadzor 

Nenadzorovana 
športne dejavnosti 
čolnarjenje,  
prelet z motornimi 
zmaji pod 300 
metri nad jazerom, 
 

Ptice v času gnezdenja 
Habitatni tipi in naravna dediščina 

Obstoječa Območje 
Cerkniškega jezera, 
Okolica Rešeta in 
Vodonosa 

Človekova aktivnost, 
nenadzorovano 
območje 

Izobraževanje 
Pomanjkljivo 
znanje o naravni 
dediščini 

vsi habitatni tipi in vrste Obstoječa Celotno projektno 
območje 

Človekova 
neaktivnost 

Slaba ozaveščenost 
javnosti  

Vsi habitatni tipi in vrste Obstoječa Celotno projektno 
območje 

Človekova 
neaktivnost 
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11. USMERITVE IN UKREPI ZA DOSEGANJE VARSTVENIH CILJEV 
 
11.1.1. Varstvene usmeritve:  
 
Po prvem odstavku 7. člena Uredbe o posebnih varstvenih območjih Nature 2000 (Ur. l. RS. 
49/04), so varstvene usmeritve namenjene »za načrtovanje in izvajanje posegov in dejavnosti ter 
drugih ravnanj človeka na teh območjih z namenom doseganja varstvenih ciljev«. Varstveni cilj 
oziroma zagotavljanje ugodnega stanja izhaja iz Direktive o habitatih (prvi odstavek 3. člena) je 
obveza, ki jo je treba izpolnjevati. Uredba za izpolnjevanje te obveze celo predpiše inštrumente 
(presojanje planov, načrte upravljanja). Zaradi mehanizma presoj planov in posegov se morajo 
varstvene usmeritve pri načrtovanju upoštevati. 
 
Varstvene usmeritve se uporabljajo na dveh nivojih: 
- Splošni 

 Uredbe o posebnih varstvenih območjih Nature 2000, o ekološko pomembnih območjih 
in habitatnih tipih navajajo splošno veljavne varstvene usmeritve, ki jih Uredbe 
imenujejo »varstvene usmeritve«. 

 Naravovarstvene smernice, ki jih pripravlja Zavod RS za varstvo narave. 
 

- Konkretni 
 Naravovarstvene smernice, strokovna mnenja in strokovne podlage Zavoda RS za 

varstvo narave navajajo konkretne varstvene usmeritve, ki se nanašajo na posamezne 
posege v okviru načrtovanja prilagojene rabe naravnih dobrin, prilagojene kmetijske 
prakse in urejanja prostora. 
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11.1.2. Ukrepi za doseganje varstvenih ciljev:  
Ukrep določa mehanizme, s katerimi bomo dosegali varstvene cilje. Ukrepi varstvenih ciljev, ki se 
določijo glede na značaj območja Natura 2000 so določeni v drugi točki 12. člena Uredbe o 
posebnih varstvenih območjih (Območjih Natura 2000): 
 
 

- Ukrepi varstva narave so: 
o zavarovanje 
o začasno zavarovanje  
o pogodba o varstvu 
o pogodba o skrbništvu oz. koncesiji 
o obnovitev 
o označitev v naravi 
o naravovarstvene smernice 
 

- Ukrepi prilagojene kmetijske dejavnosti so: 
o 214-I/1 Ohranjanje kolobarja (KOL) 
o 214-I/2 Ozelenitev njivskih površin (ZEL) 
o 214-I/3 Integrirano poljedelstvo (IPL) 
o 214-I/4 Integrirano sadjarstvo (IPS) 
o 214-I/7 Ekološko kmetovanje (EK) 
o 214-II/1 Planinska paša (PP ali PPP) 
o 214-II/2 Košnja strmih travnikov (S35 ali S50) 
o 214-II/3 Košnja grbinastih travnikov (GRB) 
o 214-II/4 Travniški sadovnjaki (TSA) 
o 214-II/5 Reja avtohtonih in tradicionalnih pasem domačih živali (PAS) 
o 214-II/6 Pridelava avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin (SOR) 
o 214-II/7 Sonaravna reja domačih živali (REJ) 
o 214-II/8 Ohranjanje ekstenzivnega travinja (ETA) 
o 214-III/1 Reja domačih živali v osrednjem območju pojavljanja velikih zveri (ZVE) 
o 214-III/2 Ohranjanje posebnih traviščnih habitatov (HAB) 
o 214-III/3 Ohranjanje traviščnih habitatov metuljev (MET) 
o 214-III/4 Ohranjanje steljnikov (STE) 
o 214-III/5 Ohranjanje habitatov ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov na območjih 

Natura 2000 (VTR) 
o 214-III/6 Pokritost tal na vodovarstvenem območju (VVO) 
 

- Ukrepi prilagojene rabe gozdov so:   
o upoštevanje varstvenih usmeritev v postopku priprave in sprejemanja 

gozdnogospodarskega načrta enote 
 

- Ukrepi prilagojene rabe divjadi so: 
o upoštevanje varstvenih usmeritev v postopku priprave in sprejemanja lovsko 

gojitvenih načrtov 
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- Ukrepi prilagojene rabe rib so: 
o upoštevanje varstvenih usmeritev v postopku priprave in sprejemanja ribiško 

gojitvenih načrtov 
 

- Ukrepi prilagojenega upravljanja voda so: 
o upoštevanje varstvenih usmeritev v ustreznih delih načrtov upravljanja z vodami 
 

- Ukrepi prilagojenega prostorskega načrtovanja so: 
o upoštevanje varstvenih usmeritev v ustreznih delih strategij prostorskega razvoja in 

prostorskih redov ter v ustreznih delih izvedbenih načrtov 
 

- Drugi ukrepi so: 
o usmerjanje regionalnega razvoja 
o monitoring  
o komunikacija 
o izobraževanje in usposabljanje 
o nakup zemljišč za trajno ohranjanje narave 
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11.1.3. Varstveni cilji za habitatne tipe Nature 2000 za katere je Cerkniško jezero 
opredeljeno v okviru ohranitvenega območja Nature 2000 - Notranjski trikotnik - SI 3000232 
 
Tabela 83: Varstveni cilji za habitatne tipe 
 

 
ID ŠT. 

HABITATNI TIP VELIKOST 
CONE (%) 

VARSTVENI CILJI IN 
UKREPI 

OPIS HABITATNEGA TIPA OHRANITVE
NO STANJE 

3180
* 

Presihajoča jezera 100 % Ohranjanje obstoječe 
strukture in funkcije 
habitatnega tipa s 
spodbujanjem 
ekstenzivnega kmetijstva, s 
čim manjšim vnosom 
mineralnih gnojil in 
fitofarmacevtskih sredstev 
(pesticidov in herbicidov). 

Presihajoča jezera, ki se napolnijo z vodo 
večinoma jeseni, spomladi pa voda odteče. 
Dno je v suhi fazi poraslo s travišči ali 
ostane stalno vlažno in delno zalito z vodo 
skozi vse leto. Na določenih delih je 
prisotna tudi vodna in amfibijska vegetacija. 

Ugodno 

3140 Trde oligo-mezotrofne 
vode z bentoškimi 
združbami parožnic 
(Chara spp.) 

0, 16 % 
 

Izboljšanje obstoječega 
stanja oz. stanja naravne 
rečne dinamike. 

Razmeroma čiste oligotrone do mezotrofne 
stoječe vode, za katere so značilne nekatere 
vrste alg parožnic iz rodu hara (Chara). 

Neugodno 

3150 
 
 
 
 

Naravna evtrofna 
jezera z vodno 
vegetacijo zvez 
Magnopotamion ali 
Hydrocharition 

0,07 % Izboljšanje obstoječega 
stanja oz. stanja naravne 
rečne dinamike. 

Stoječe ali počasi tekoče vode, za katere so 
značilne prosto plavajoče ali zakoreninjene 
rastlinske vrste, ki so bodisi potopljene 
bodisi plavajoče na površini 

ugodno 

3260 Vodotoki v nižinskem 
in montanskem pasu z 
vodno vegetacijo zvez 
Ranunculion fluitantis 
in Callitricho-
Batrachion 

0, 36 % 
 

Izboljšanje obstoječega 
stanja oz. stanja naravne 
rečne dinamike. 

Sestoji zakoreninjenih vodnih rastlin: vrste 
iz rodu žabji las (Callitriche spp.), dristavec 
(Potamogeton spp.) vodna zlatica 
(Ranunculus subg. Batrachium) itd., 
vključno z mahovi in makroskopskimi 
algami. 

neugodno 

6410 Travniki s 
prevladujočo stožko 
(Molinia spp.) na 
karbonatnih, šotnih ali 
glineno-muljastih tleh 
(Molinion caeruleae) 

16,08 % Ohraniti ter povečati 
habitat s pozno in ustrezno 
košnjo. 

Negnojena vlažna travišča na slabše 
hranljivih tleh s spreminjajočo se višino 
talne vode. Prevladujeta vrsti trav -  modra 
stožka (Molinia caerulea) in rušnata 
masnica (Deschampsia cespitosa), značilne 
pa so še proseni (Carex panicea) in 
polstenoplodni (Carex tomentosa) šaš, srčna 
moč (Potentilla erecta), robati luk (Allium 
angulosum), navadni čistec (Betonica 
officinalis), močvirski svišč (Gentiana 
pneumonanthe), severna lakota (Galium 
boreale), barvilna mačina (Serratula 
tinctoria), močvirna samoperka (Parnassia 
palustris), jesenski podlesek (Colchicum 
autumnale) in druge. 

neugodno 

6430 Nižinske in montanske 
do alpinske hidrofilne 
robne združbe z 
visokim steblikovjem 

0,68 % Ohranjanje obstoječe 
strukture in funkcije. 

Gosti sestoji visokih higrofilnih steblik, npr. 
brestovolistni oslad (Filipendula ulmari) in 
močvirski osat (Cirsium palustre), ki se v 
pasovih pojavljajo na s hranili bogatih 
naplavinah vodotokov v nižinah. Lahko so 
stadij zaraščanja.  

ugodno 

7230  Bazična nizka barja 1,99 % Ohraniti ter povečati 
habitat z odstarnitvijo lesne 
zarasti 
Izboljšanje obstoječega 
stanja oz. stanja naravne 
rečne dinamike. 

Talna voda, ki je bogata s karbonati, a revna 
s hranili, je lahko tik pod površino ali pa na 
površini. Šota se tvori pod vodo, a je ne 
tvorijo šotni mahovi. Navadno tu uspevajo 
nizkobarjanske vrste (predvsem črnikasti 
(Schoenus nigricans) in rjasti sitovec (S. 
ferrugineus) in druge) skupaj z vrstami 
mokrotnih travnikov, lahko pa tudi z 
navadnim trstom (Phragmites australis). 

neugodno 

8310 Jame, ki niso odprte za 
javnost 

20 jam Ohranjanje obstoječe 
strukture in funkcije 
habitatnega tipa. 
 

Podzemne jame, v katerih najdemo jamske 
živali in netopirje. 

ugodno 

* prioritetni habitatni tip Nature 2000 
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11.1.4. Varstveni cilji za habitatne tipe Nature 2000 za katere Cerkniško jezero ni 
opredeljeno v okviru ohranitvenega območja Nature 2000 Notranjski trikotnik - SI 3000232,  
a se na temu območju nahajajo 
 
Tabela 83: Varstveni cilji za habitatne tipe 
 
 

EU 
ID ŠT. 

HABITATNI TIP VELIKOST 
CONE (%) 

VARSTVENI CILJI IN 
UKREPI 

TIPIČNE VRSTE OHRANITVE
NO STANJE 

      

6210 Polnaravna suha 
travišča in grmiščni 
faciesi na karbonatnih 
tleh (Festuco 
Brometalia)  
(* pomembna rastišča 
kukavičevk) 

0, 30 % Ohraniti habitat z ustrezno 
košnjo. 

Zmerno suha travišča v Srednji Evropi, 
ki so praviloma razvita na karbonatih. 
Značilna so za gričevja tradicionalne 
kulturne krajine z ekstenzivnim 
gospodarjenjem. Tu uspevajo različne 
kukavičevke, klinčki in pojalniki. 

neugodno. 

6510 Nižinski ekstenzivno 
gojeni travniki 
(Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis 

5,67 % Ohraniti habitat z ustrezno 
košnjo. 

To so predvsem ekstenzivno gojeni 
nižinski travniki, ki se pojavljajo na 
stalno vlažnih tleh 

neugodno 

7210
* 

Karbonatna nizka 
barja z navadno reziko 
(Cladium mariscus) in 
vrstami zveze Caricion 
davallianae  

0, 002 % Ohraniti habitat Sestoji, v katerih prevladuje navadna 
rezika (Cladium mariscus) in so pogosto 
v stiku z ostalimi združbami oz. sestoji 
nizkih barij 

neugodno 

91E0
* 

Srednjeevropska 
črnojelševja in 
jesenovja ob tekočih 
vodah 

0,53 % Ohranjanje obstoječe 
strukture in funkcije 
habitatnega tipa. 
Renaturacija vodotokov. 

Obrečni logi velikega jesena (Fraxinus 
excelsior) in črne jelše (Alnus glutinosa) 
na občasno poplavljenih rastiščih, ki so 
čez poletje dobro prezračena. 

neugodno 

* prioritetni habitatni tip Nature 2000 

 
 
11.1.5. Varstveni cilji za rastlinsko vrsto Nature 2000 za katero je Cerkniško jezero 
opredeljeno v okviru ohranitvenega območja Nature 2000 - Notranjski trikotnik - SI 3000232 
 
 

VRSTA STANJE  
 

VARSTVENI CILJI IN UKREPI 

Močvirski meček 
(Gladiolus palustris) 

Neraziskano  
Manjša 

območja na 
Gornjem jezeru 
in Dolenjskih 

blatah 

Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata močvirskega mečka. 
Notranja cona močvirskega mečka se prekriva z drugimi conami travniških vrst. Z 
ukrepi prilagojene kmetijske rabe, predlaganimi za te vrste, se zagotavlja tudi 
ohranjanje habitata močvirskega mečka. 
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11.1.6. Varstveni cilji za živalske vrste Nature 2000 za katere je Cerkniško jezero opredeljeno 
kot del ohranitvenega območja Nature 2000 - Notranjski trikotnik - SI 3000232 
 
Tabela 84: Varstveni cilji za živalske vrste  
 

VRSTA STANJE 
POPULACIJE 

VARSTVENI CILJI IN UKREPI 

Rjavi medved 
(Ursus arctos) 

3-7 Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata rjavega medveda in zmanjševanje 
konfliktov z ukrepi za odvračanje medveda od naselij. 
Ohranja se pestra zgradba gozdov z dovolj plodonosnega in odmrlega drevja. 

Navadni ris 
(Lynx lynx) 

1-2 Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata navadnega risa. 
Ohranjanje populacij plenskih vrst navadnega risa. 
V notranji coni navadnega risa se z gozdom in krajino upravlja v skladu s 
potrebami vrste in njegovih plenskih vrst. 
V notranji coni navadnega risa se lov načrtuje tako, da se vzdržuje primerna 
gostota populacij velike rastlinojede divjadi, vendar tako, da še dopušča naravna 
obnova gozdnih habitatnih tipov z vsemi avtohtonimi vrstami. 

Vidra 
(Lutra lutra) 

9 Ohranitev površine cone vrste. 
Izboljšati obstoječe ekološke in hidrološke značilnosti vodotokov. Ohranjanje 
obstoječih ribjih populacij v reki in pritokih. 

Strašnični mravljiščar 
(Maculinea teleius) 

neugodno  Povečanje površine primernega habitata za aktivno vzdrževanje populacije. 
Ohranjati habitat, močvirskih in vlažnih travnikov z zdravilno strašnico 
(Sanguisorba officinalis) 

Veliki pupek 
(Triturus carnifex) 

400 Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata velikega pupka. 
Ohraniti vodne površine (kale, mlake, jezera) v gozdu in izven njega. V notranji 
coni velikega pupka se okoli mokrišč in vodnih površin v gozdu ohranja drevje 
in grmovje tako, da je med vodnim telesom in gozdom sklenjen prehod, porasel 
z lesnimi rastlinami. 

Človeška ribica 
(Proteus anguinus) 

2 mesti Ohranitev oziroma povečanje površine cone vrste. 
Ohraniti dobro stanje jamskih objektov ter površinskih in podzemnih voda. 

Drobnovratnik 
(Leptodirus hochenwarti) 

12 mest Ohranitev površine cone vrste (jam s prisotnostjo te vrste). 
Ohraniti dobro stanje jamskih objektov ter površinskih in podzemnih voda.  

Volk 
(Canis lupus) 

2-5 občasno Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata volka. 
V notranji coni volka se z gozdom in krajino upravlja v skladu s potrebami vrste 
in njegovih plenskih vrst. 

Vejicati netopir 
(Myotis emarginatus) 

ni podatka Ohranjanje pomembnih struktur prehranjevalnega habitata vejicatega netopirja. 
Sonaravna raba gozdov, še posebej listnatih in mešanih gozdov vzdolž 
vodotokov, zadošča za varstvo južnega podkovnjaka. 

Širokouhi/mulasti netopir 
(Barbastella barbastellus) 

ni podatka Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata širokouhega/mulastega netopirja. 
V notranji coni širokouhega/mulastega netopirja se gospodarjenje z gozdovi se 
načrtuje tako, da se ohranja strukturna raznolikost gozda, z najmanj 30% 
deležem sestojev z odraslim drevjem ter predele z gostim grmičevjem. 

Dolgonogi netopir 
(Myotis capaccinii) 

ni podatka Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata dolgokrilega netopirja in zagotavljanje 
miru na prezimovališčih netopirjev. 
Določitev načina ogledovanja jam s takšnimi časovnimi in  
prostorskimi okviri, da se zagotovi varstvo netopirjev. 

Dolgokrili netopir 
(Miniopterus schreibersi) 

ni podatka Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata dolgokrilega netopirja in zagotavljanje 
miru na prezimovališčih netopirjev. 
Ohranjanje pomembnih struktur prehranjevalnega habitata netopirjev. 
Določitev načina ogledovanja jam s takšnimi časovnimi in  
prostorskimi okviri, da se zagotovi varstvo netopirjev.  
Potrebna je sonaravna raba gozdov. 

Drobni svitek 
(Anisus vorticulus) 

ni podatka Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata drobnega svitka. 
Ohranjanje naravne strukture dna in brežin vodotokov, tako da se ohranjata 
hitrost vodnega toka in strukturiranost rečnega dna. 

Črtasti medvedek 
(Callimorpha 

quadripunctaria) 

ni podatka Ohranjanje značilnosti habitata črtalastega medvedka. 
Sonaravna raba gozdov, s katero se ohranjajo grmišča in gozdni robovi, zadošča 
za varstvo črtastega medvedka. 

Mali podkovnjak 
(Rhinolophus 

ni podatka Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata malega podkovnjaka in zagotavljanje 
miru na prezimovališčih netopirjev. 
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hipposideros) Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata malega podkovnjaka in zagotavljanje 
miru na prezimovališčih netopirjev. 
Ohranjanje pomembnih struktur prehranjevalnega habitata malega podkovnjaka. 
Določitev načina ogledovanja jam s takšnimi časovnimi in  
prostorskimi okviri, da se zagotovi varstvo netopirjev.   
V notranji coni malega podkovnjaka se ohranja gozdne površine in grmičevje, 
še posebej sklenjene mejice ali obrežno lesno vegetacijo v radiju vsaj 500 m 
okoli znanih kotišč malega podkovnjaka. 

Bukov kozliček 
(Morimus funereus) 

ni podatka Ohranjanje značilnosti habitata bukovega kozlička. 
V notranji coni bukovega kozlička se pušča vsaj 3 % odmrle in odmirajoče 
biomase, predvsem odraslega drevja, od celotne lesne zaloge. Kjer tega ni 
možno zagotoviti, se pri sečnji listavcev (hrast, jesen, kostanj) pušča najvišje 
možne panje.  

Ozki vretenec 
(Vertigo angustior) 

ni podatka Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata ozkega vretenca. 
V notranji coni ozkega vretenca se spodbuja ekstenzivna raba mokrotnih 
travnikov brez vnosa mineralnih gnojil.  
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11.1.7. Varstveni cilji za živalske vrste Nature 2000 za katere Cerkniško jezero ni opredeljeno 
kot del ohranitvenega območja Nature 2000 Notranjski trikotnik - SI 3000232, a so na tem 
območju prisotne 
 
Tabela 84: Varstveni cilji za živalske vrste  
 

VRSTA STANJE 
POPULACIJE 

VARSTVENI CILJI IN UKREPI 

Močvirski cekinček 
(Lycaena dispar) 

neugodno 
(izboljšanje 
obstoječega 

stanja) 

Povečanje površine primernega habitata za aktivno vzdrževanje populacije. 
Izboljšati habitat, močvirskih in vlažnih travnikov z zdravilno strašnico 
(Sanguisorba officinalis) 

Travniški postavnež 
(Euphydryas aurinia) 

ni podatka Ohranitev površine cone vrste. 
Z redno, ekstenzivno rabo ohraniti sedanji obseg travniških površin. 
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11.1.8. Varstveni cilji za ptice opredeljene v Naturi 2000 za katere je Cerkniškega jezera 
opredeljeno v okviru ohranitvenega območja Nature 2000 Cerkniško jezero SI 5000015 
 

VRSTA STANJE 
POPULACIJE 

VARSTVENI CILJI IN UKREPI 

Rjavovrati ponirek 
(Podiceps grisegena) 

3-5 gnezdečih 
parov 

Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije. 
Ohranjanje naravne rečne dinamike, vključno s poplavnim režimom, ter sedanji 
nivo podtalnice, s čimer se zagotavlja ohranjanje trstišč. Določi naj se območje 
rekreacije in prepove dostop na naravovarstveno najpomembnejša območja. 

Bobnarica 
(Botaurus stellaris) 

1-2 gnezdeča 
para 

Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije. 
Ohranja oz. vzpostavi se naravna rečna dinamika, vključno s poplavnim 
režimom, ter sedanji nivo podtalnice, s čimer se zagotavlja ohranjenost trstišč. 

Reglja 
(Anas querquedula) 

10-20 
gnezdečih 

parov 

Ohranjanje habitata za vzdrževanje  stabilne populacije. 
Ohranja naj se naravna rečna dinamika, vključno s poplavnim režimom, z 
ustreznim nivojem podtalnice, pri čemer se ohranjajo sestoji trstišč. 

Žličarica 
(Anas clypaeta) 

5-10 gnezdečih 
parov 

Ohranjanje habitata za vzdrževanje populacije. 
Ohranja naj se naravna rečna dinamika, vključno s poplavnim režimom, z 
ustreznim nivojem podtalnice, s čimer je zagotovljeno ohranjanje vodnega 
rastlinstva. Določi naj se območje rekreacije in prepove dostop na 
naravovarstvena najpomembnejša območja. 

Kostanjevka 
(Aythya nyroca) 

1-5 gnezdečih 
parov 

Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije. 
Ohranjanje oz. vzpostavitev naravne rečne dinamike, vključno s poplavnim 
režimom, ter sedanji nivo podtalnice, s čimer se zagotavlja ohranjanje trstišč. 
Določi naj se območje rekreacije in prepove dostop na naravovarstveno 
najpomembnejša območja. 

Belorepec 
(Haliaeetus albicilla) 

0-1 gnezdeči 
par 

Ohranjanje habitata za vzdrževanje populacije. 
V notranji coni belorepca se v polmeru 500 m znanih gnezd oblikujejo mirne 
cone, v katerih se vsaj v času od 1. marca do 30. junija ne izvajajo sečnja in 
spravila lesa ter gradnje cest. 

Rdečenoga postovka 
(Falco vespertinus) 

v preletu 
100-200 
osebkov 

Ohranjanje prehranjevalnega habitata. 
Ohranja se mozaično krajino s spodbujanjem kolobarjenja, ohranjanje 
ekstenzivnih travnikov, vzdrževanje in vzpostavljanje mejic, posamičnih grmov 
in dreves. 

Prepelica 
(Coturnix coturnix) 

50 gnezdečih 
parov 

Ohranjanje habitata za vzdrževanje dolgoročno stabilne populacije. 
V notranji coni prepelice se ohranja ekstenzivne robne habitate, ki se kosijo šele 
po 1. avgustu, vsaj 10 cm nad tlemi. Ohranja se mozaična krajina, tako da se 
spodbuja kolobarjenje, ohranjanje ekstenzivnih travnikov in vzdrževanje ali 
vzpostavljanje mejic, posamičnih grmov in dreves. 

Grahasta tukalica 
(Porzana porzana) 

20-50 
gnezdečih 

parov 

Ohranjanje habitata za vzdrževanje dolgoročno stabilne populacije. 
Ohranjanje naravne rečne dinamike, ki omogoča nastajanje mrtvic. 

Mala tukalica 
(Porzana parva) 

10-20 
gnezdečih 

parov 

Ohranjanje habitata za vzdrževanje dolgoročno stabilne populacije. 
Ohranjanje naravne rečne dinamike, ki omogoča naraven proces nastajanja 
mrtvih rokavov in mrtvic. 

Kosec 
(Crex crex) 

54-101 pojoči 
samec 

Povečanje površine primernega habitata za aktivno vzdrževanje populacije.  
Ohraniti ter povečati habitat vrste, to je ekstenzivne suhe in vlažne travnate 
površine, ki se pozno in ustrezno kosijo: najprej po sredini parcele in nato bočno 
navzven. Ohranja naj se naravna rečna dinamika vodotokov, vključno s 
poplavnim režimom. 

Kozica 
(Gallinago gallinago) 

5-15 gnezdečih 
parov 

Ohranitev površine cone vrste za vzdrževanje stabilne populacije. 
Ohraniti in povečati obseg habitata vrste. Ohranja naj se naravna rečna 
dinamika, vključno s poplavnim režimom, z ustreznim nivojem podtalnice. 
Ekstenzivno upravljanje z vlažnimi travniki. 

Rdečenogi martinec 
(Tringa totanus) 

4-8 gnezdečih 
parov 

Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije. 
Ohraniti in povečati obseg habitata vrste. Ohranja naj se naravna rečna 
dinamika, vključno s poplavnim režimom, z ustreznim nivojem podtalnice, s 
čimer je zagotovljeno ohranjanje trstišč. Ekstenzivno upravljanje z vlažnimi 
travniki. 

Rumena pastirica 
(Motacilla ava)flava) 

150-200 
gnezdečih 

parov 

Ohranitev površine cone vrste za vzdrževanje stabilne populacije. 
Ohranjanje ekstenzivnih travnikov in pašnikov z vsaj nekaj nizkim grmovjem. 
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Repaljščica 
(Saxicola rubetra) 

530-880 Ohranitev površine cone vrste za vzdrževanje stabilne populacije.  
Ohraniti in povečati obseg habitata vrste, to je ekstenzivne suhe in vlažne 
travnate površine, ki se pozno kosijo.  

Bičja trstnica 
(Acrocephalus 

schoenobaenos) 

150 gnezdečih 
parov 

Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije. 
Ohranja naj se naravna rečna dinamika, vključno s poplavnim režimom, z 
ustreznim nivojem podtalnice, pri čemer se ohranjajo sestoji trstišč. 

Rakar 
(Acrocephalus 
arundinaceus) 

20-25 
gnezdečih 

parov 

Ohranjanje habitata za vzdrževanje  stabilne populacije. 
Ohranja naj se naravna rečna dinamika, vključno s poplavnim režimom, z 
ustreznim nivojem podtalnice. 
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11.1.9. Varstveni cilji za ptice opredeljene v Naturi 2000 za katere Cerkniško jezero ni 
opredeljeno v okviru ohranitvenega območja Nature 2000 Cerkniško jezero SI 5000015, a so 
na tem območju prisotne 
 

VRSTA STANJE 
POPULACIJE 

VARSTVENI CILJI IN UKREPI 

Čapljica 
(Ixobrychus minutus) 

1-2 gnezdeča 
para 

Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije. 
Ohranjanje oz. vzpostavitev naravne rečne dinamike, vključno s poplavnim 
režimom, ter sedanji nivo podtalnice, s čimer se zagotavlja ohranjanje trstišč. 

Velika bela čaplja 
 (Egretta alba) 

5-50 osebkov Ohranjanje habitata za vzdrževanje stabilne populacije. 
Ohraniti in povečati obseg habitata vrste. Ohranja naj se naravna rečna 
dinamika, vključno s poplavnim režimom in z ustreznim nivojem podtalnice, s 
čimer je zagotovljeno ohranjanje vodne vegetacije. Ekstenzivno upravljanje z 
vlažnimi travniki. 

Črna štorklja 
(Ciconia nigra) 

2 gnezdeča 
para (v okolici) 

Ohranitev oziroma povečanje površine cone vrste.  
Spodbujanje ekstenzivnega kmetovanja. Ohranjanje naravne rečne dinamike, 
vključno s poplavnim režimom in nastajanjem mrtvic. V notranji coni črne 
štorklje se na območjih vseh znanih gnezd oblikuje naravna zatočišča, v katerih 
se izvaja prilagojena raba gozda in pušča posamična drevesa, ki omogočajo 
gnezdenje vrste. Varovalni gozd in rezervati se upoštevajo kot naravna 
zatočišča. 

Bela štorklja 
(Ciconia ciconia) 

1 gnezdeči par Ohranjanje gnezd in habitata bele štorklje.  
Gnezda, ki so na nevarnih lokacijah ali pa jim grozi zrušenje, se ustrezno sanira 
ali pa se v neposredni bližini postavi podstavek za gnezdo, na katerega se 
postavi del starega gnezda. Spodbuja se kolobarjenje, ohranjanje ekstenzivnih 
travnikov in vzdrževanje ali vzpostavljanje mejic, posamičnih grmov in dreves. 
Ohranja oz. vzpostavi se naravna rečna dinamika, vključno s poplavnim 
režimom. 

Žvižgavka 
(Anas penelope) 

100-120 os.; 
prezimovanje 

Ohranjanje ekoloških značilnosti prezimovalnega habitata 
Ohranja naj se naravna rečna dinamika, vključno s poplavnim režimom, z 
ustreznim nivojem podtalnice, pri čemer se ohranjajo sestoji trstišč. 

Zvonec 
(Bucephala clangula) 

60-120 osebkov Ohranjanje ekoloških značilnosti prezimovalnega habitata. 
Ohranja naj se naravna rečna dinamika, vključno s poplavnim režimom, z 
ustreznim nivojem podtalnice. 

Sršenar 
(Pernis apivorus) 

1-2 gnezdeča 
para 

Ohranjanje habitata sršenarja za vzdrževanje stabilne populacije. 
Zagotavljanje miru na gnezdiščih sršenarja. 
V notr. coni sršenarja se na 0,5% površine oblikuje naravna zatočišča, v katerih 
se izvaja prilagojena raba gozdov, tako da so prisotna vsaj 1-3 odrasla drevesa. 
Varovalni gozdovi in rezervati se upoštevajo kot naravna zatočišča. 
V notranji coni sršenarja se ohranja mozaično krajino, tako da se spodbuja 
kolobarjenje, ohranjanje travnikov in vzdrževanje ali vzpostavljanje mejic, 
posamičnih grmov in drevesa. 
V notranji coni sršenarja se ohranja pester gozdni rob med obdelovanimi 
njivskimi površinami in gozdom. 
V polmeru 200-600 m okoli znanih gnezd oblikuje mirne cone, v katerih se vsaj 
v času od 1. junija do 31. avgusta ne izvaja sečnje in spravila lesa ter gradnje 
cest. 

Kačar 
(Circaetos gallicus) 

1 gnezdeči par Ohranjanje prehranjevalnega habitata za vzdrževanje stabilne populacije. 
Ohraniti in povečati obseg habitata vrste, to je ekstenzivne travnate površine. V 
notranji coni kačarja naj se v polmeru 400 m okoli znanih gnezd oblikujejo 
mirne cone, v katerih se vsaj v času od 15. aprila do 15. avgusta ne izvajajo 
sečnja in spravila lesa ter gradnje cest. 

Pepelasti lunj 
(Circus cyaenus) 

10-25 osebkov Ohranjanje ekoloških značilnosti prezimovalnega habitata pepelastega lunja. 
V notranji coni pepelastega lunja se ohranja mozaično krajino, tako da se 
spodbuja kolobarjenje, ohranjanje travnikov in vzdrževanje ali vzpostavljanje 
mejic, posamičnih grmov in drevesa. 

Mokož 
(Rallus aquaticus) 

5 gnezdečih 
parov 

Ohranjanje habitata mokoža za vzdrževanje stabilne populacije. 
V notranji coni mokoža se upravljanje z vodami izvaja tako, da se ohranja 
naravna rečna dinamika, ki omogoča naraven proces nastajanja mrtvih rokavov 
in mrtvic. 
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Priba 
(Vanellus vanellus) 

15-30 
gnezdečih 

parov 

Vzpostavitev ugodnejših razmer za gnezdenje pribe, za ohranjanje vsaj sedanje 
populacije. 
V notranji coni pribe se na obstoječih njivah spodbuja gojenje nizkih rastlin 
(npr. oljna repica, krompir), hkrati pa naj se ohranja sedanje razmerje med 
njivskimi in travniškimi površinami. 

Togotnik 
(Phylomachus pugnax) 

20-300 
osebkov; 
spomladi 

Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata. 
Ohraniti in povečati obseg habitata vrste. Ohranja naj se naravna rečna 
dinamika, vključno s poplavnim režimom, z ustreznim nivojem podtalnice. 
Ekstenzivno upravljanje z vlažnimi travniki. 

Veliki škurh 
(Numenius arquata) 

1-2 gnezdeča 
para 

Ohranjanje habitata škurha za vzdrževanje stabilne populacije. 
Zagotavljanje miru na gnezdiščih velikega škurha. 
V notranji coni velikega škurha se v času od 15. aprila do 15. julija omeji vse 
oblike rekreacijskih dejavnosti (sprehajanje, spuščanje modelčkov avionov, 
vzletanje in pristajanje balonov). 

Mali martinec 
(Actitis hypoleucos) 

2-4 gnezdečih 
parov 

Ohranjanje habitata malega martinca za vzdrževanje stabilne populacije. 
Zagotavljanje miru na gnezdiščih malega martinca. 
Ohranja se naravna rečna dinamika, naravna struga z okljuki in naravne brežine. 
Ukrepi za zagotavljanje poplavne varnosti se izvedejo sonaravno.   
Obrežna vegetacija naj se ne odstranjuje. 

Velika uharica 
(Bubo bubo) 

Na jezero 
segata dva 
teritorija. 

Ohranjanje habitata velike uharice za vzdrževanje stabilne populacije. 
Zagotavljanje miru na gnezdiščih velike uharice. 
V notr. coni vel. uharice se v polmeru 150-450 m okoli znanih gnezd oblikuje 
mirne cone, v katerih se vsaj v času od 1. februarja do 30. junija ne izvaja sečnje 
in spravila lesa ter gradnje cest. 

Vodomec 
(Alcedo atthis) 

0-2 gnezdeča 
para 

Ohranjanje habitata za vzdrževanje populacije. 
Čiščenje obrežnega in podrtega drevja se izvaja le do mere, ki je potrebna za 
zagotavljanje poplavne varnosti. Ohranjajo naj se naravna rečna dinamika, 
naravna struga z okljuki in naravne brežine. 

Vijeglavka 
(Jynx torquilla) 

3-5 gnezdečih 
parov 

Ohranjanje habitata vijeglavke za vzdrževanje stabilne populacije. 
V notranji coni vijeglavke se ohranja mozaično krajino, tako da se spodbuja 
kolobarjenje, ohranjanje travnikov in vzdrževanje ali vzpostavljanje mejic, 
posamičnih grmov in drevesa. 

Slavec 
(Luscinia megarhynchos) 

3-5 gnezdečih 
parov 

Ohranjanje habitata slavca za vzdrževanje stabilne populacije. 
V notranji coni slavca se ohranja mozaično krajino, tako da se spodbuja 
kolobarjenje, ohranjanje travnikov in vzdrževanje ali vzpostavljanje mejic, 
posamičnih grmov in drevesa. 

Trstni cvrčalec 
(Locustalla luscinioides) 

7-10 gnezdečih 
parov 

Ohranjanje habitata trstnega cvrčalca za vzdrževanje stabilne populacije. 
Izboljša se naravna rečna dinamika, vključno s poplavnim režimom, in nivojem 
podtalnice. 

Srpična trstnica 
(Acrocephalus scirpaceus) 

5-10 gnezdečih 
parov 

Ohranjanje habitata srpične trstnice za vzdrževanje stabilne populacije. 
Ohranja se naravna rečna dinamika, vključno s poplavnim režimom, ter sedanji 
nivo podtalnice. 

Pisana penica 
(Sylvia nissoria) 

4-8 gnezdečih 
parov 

Ohranitev površine cone vrste za vzdrževanje stabilne populacije. 
Ohraniti primerno strukturo travnikov in pašnikov z ustrezno pokrovnostjo 
sestojev gostega grmovja.  

Rjava penica 
(Sylvia communis) 

30-50 
gnezdečih 

parov 

Ohranjanje habitata rjave penice za vzdrževanje stabilne populacije. 
V notranji coni rjave penice se ohranja mozaično krajino, tako da se spodbuja 
kolobarjenje, ohranjanje travnikov in  vzdrževanje ali vzpostavljanje mejic, 
posamičnih grmov in drevesa. 

Rjavi srakoper 
(Lanius collurio) 

10-15 
gnezdečih 

parov 

Ohranitev površine cone vrste. 
Ohraniti obstoječe značilne kulturne krajine, ekstenzivnega kmetovanja in 
visokodebelnih sadovnjakov  
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12. RENATURACIJA 
 
12.1.1. Spremenjen vodni režim Cerkniškega jezera, zaradi nekdanjih posegov za osušitev 
jezera 
 

 
 

 Nekdanji struge 
 Izvedene regulacije 
 Meliorizacijski kanali 
 Vojaški prekopi 

 
SLIKA 37: Prikaz nekdanjega poteka strug vodotokov, izvedenih regulacij, melioracij  in vojaških prekopov 
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12.1.2. Dolžine preteklih posegov na strugah na Cerkniškem polju 
 
Tabela 86: Dolžine preteklih posegov na strugah na Cerkniškem jezeru (risano in merjeno po DOF, GURS 2006) 
 

Vodotok 
dolžina odseka struge 

pred posegi (m) 
dolžina odseka  

struge po posegih (m)

dolžina odseka 
 skrajšave  struge 

(m) 

odstotek 
skrajšave 

odseka 
struge 

(%) 
Stržen Beli breg 2539 757 1782 70.2 

Stržen Ključ 2123 659 1464 69.0 
Stržen Ponikve 608 387 221 36.3 

Stržen 1 197 74 123 62.4 
Stržen 2 110 85 25 22.7 
Stržen 3 173 60 113 65.3 
Stržen 4 287 124 163 56.8 
Stržen 5 624 530 94 15.1 
Stržen 6 411 251 160 38.9 

Lipsenjščica 5555 4923 632 11.4 
Goriški Brežiček 1583 1252 331 20.9 

Tresenec 1944 1149 795 40.9 
Pritok Tresenca Retje 370 283 87 23.5 

Žabjek 294 134 160 54.4 
Žerovniščica 5130 3710 1420 27.7 
Grahovščicca 1677 1076 601 35.8 
Martinjščica 1662 1118 544 32.7 

 Boričke 1 2206 1480 726 32.9 
Boričke 2 2292 1899 393 17.1 

Izvir Sv. Ana  191 144 47 24.6 
Cerkniščica 1 2831 1062 1769 62.5 
Cerkniščica 2 617 0 617 100.0 

Marija Magdalena 2430 2100 430 nova  
Martinjščica- Vidov studenec 500 400 100 nova 

Sudanka 0 850 Nov izkop 0 
 
 
 
 
Tabela 87: Dolžine melioracij na Cerkniškem polju (po DOF, Geodetski zavod RS, 2006) 
 
Melioracije dolžina izkopa (m) 
Dujce 1856 
Laze 353 
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12.1.3. Posledice nekdanjih posegov za hitrejši odtok vode 
 
Posledica nekdanjih posegov za hitrejši odtok vode na jezero je, nižji vodostaj vode v rastni sezoni. 
Tudi nihanja vodne gladine, zaradi drugačno razporejenih padavin so v zadnjih letih manj ugodna 
za vodne organizme in habitatne tipe vezane na vodo.  
 
Omenjene regulacije nekdanjih vodotokov so imele tudi druge negativne posledice:  
- skupna dolžina reguliranih odsekov strug se je zmanjšala za več kot dvakrat,  
- voda po izravnani strugi hitreje odteka, s čimer se skrajša trajanje poplav,  
- hkrati se zaradi hitrejšega vodnega toka poglabljajo struge, 
- posledično je zadrževanje vode v tleh krajše, kar vpliva na spremembo talnih razmer in 

habitatnih tipov. 
 
Cerkniško jezero je ekosistem v katerem so hidrološke razmere najpomembnejše pri pogojevanju 
življenjskih združb in procesov. Obsežnost in trajanje poplav ter suš na različnih območjih jezera 
se odraža v specifični razporeditvi rastlin. Pretekli posegi v vodotoke jezera, spreminjanje in 
povečevanje ponornih jam ter nekatere regulacija pritokov, so neposredno vplivali na življenjske 
združbe posameznih območij. Ponovna vzpostavitev naravnega toka vodotokov jezera, bo ugodno 
vplivala na celoten ekosistem. 
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12.1.4 Vodostaj Cerkniškega jezera 1967 – 2006 
 
Na spodnjem grafu je prikazan vodostaj na Cerkniškem jezeru po posameznih mesecih, v obdobju 
od leta 1967 pa do leta 2006 (podatki MOP-ARSO). Spremljane so razlike v štirih desetletnih 
obdobjih, ki kažejo izrazito odstopanje v vodostaju v spomladanskih mesecih, od konca marca do 
junija, ko poteka rastna sezona rastlin. V zadnjih dveh dekadah se je vodostaj v spomladanskih 
mesecih znižal za slabih 21% v primerjavi z obdobjem med 1967 in 1986. Zaradi tega pojava so za 
razliko od obdobja med 1967 in 1986 sedaj največje poplave v jesenskem obdobju in ne v 
spomladanskem. Predvsem v zadnji dekadi je opazno tudi hitrejše nižanje vodostaja v 
spomladanskih mesecih, ki so ključni za redke rastline poplavnih travnikov in vodne ptice. V 
obdobju jeseni in zime pa ni značilnih razlik med posameznimi desetletnimi obdobji. 
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SLIKA 38: Povprečja vodostajev na postaji Dolenje Jezero v obdobjih 1967-76, 1977-86, 1987-96 in 1997-2006 (vir: 
podatki arhiv MOP- ARSO, izdelava prof.dr. A. Gaberščik, BF, 2007) 
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12.1.5. Vpliv nekdanjih posegov na habitatne tipe in vrste 
 
Spremenjen vodni režim zaradi nekdanjih posegov za hitrejši odtok vode iz Cerkniškega jezera ima 
neposreden vpliv na habitatne tipe in vrste ter vpliva na spreminjanje razširjenosti in velikosti 
habitatnih tipov Nature 2000. 
 
Spremenjen vodni režim negativno vpliva na razširjenost in velikost nekaterih prioritetnih 
habitatnih tipov Nature 2000 Notranjski trikotnik SI 3000232. 
 
EU koda Ime habitatnega tipa 
  
3180 * Presihajoče jezero 
3140 Trde oligo-mezotrofne vode z bentoškimi združbami  
3150 Naravna evtrofna jezera z vodno vegetacijo zvez Magnopotamion ali Hydrocharition 
3260 Vodotoki v nižinskem in montanskem pasu z vodno vegetacijo zvez Ranunculion 

fluitantis in Callitricho-Batrachion 
6410 Travniki s prevladujo stožko (Molinia spp.) na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih 

tleh (Molinion caeruleae) 
6430 Nižinske in montanske do alpinske hidrofilne robne združbe z visokim steblikovjem  

7150 Uleknine na šotni podlagi z vegetacijo zveze Rhynchosporion  (zelo majhna območja) 

7230 Bazična nizka barja 

8310 Jame, ki niso odprte za javnost ( vodne jame in z njimi povezane jame in brezna) 

 
Spremenjen vodni režim negativno vpliva na razširjenost in velikost prioritetnih habitatnih tipov 
Nature 2000, ki niso prioritetne vrste na območju Nature - Notranjski trikotnik SI 3000232, a so na 
Cerkniškem jezeru prisotni. 
 
EU koda Ime habitatnega tipa 
  
7210 * Karbonatna nizka barja z navadno reziko (Cladium mariscus) in vrstami zveze Caricion 

davallianae 

91E0 * 91E0 * Obrežna vrbovja, jelševja in jesenovja (mehkolesna loka) (Alnus glutinosa in 
Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)) 

6210 Polnaravna suha travišča in grmiščni faciesi na karbonatnih tleh (Festuco Brometalia) (* 
pomembna rastišča kukavičevk) 

6510 Nižinski ekstenzivno gojeni travniki (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.natura2000.gov.si/index.php?id=106&no_cache=1&habitat_id=53�
http://www.natura2000.gov.si/index.php?id=106&no_cache=1&habitat_id=54�
http://www.natura2000.gov.si/index.php?id=106&no_cache=1&habitat_id=65�
http://www.natura2000.gov.si/index.php?id=106&no_cache=1&habitat_id=65�
http://www.natura2000.gov.si/index.php?id=106&no_cache=1&habitat_id=112�
http://www.natura2000.gov.si/index.php?id=106&no_cache=1&habitat_id=112�
http://www.natura2000.gov.si/index.php?id=106&no_cache=1&habitat_id=114�
http://www.natura2000.gov.si/index.php?id=106&no_cache=1&habitat_id=125�
http://www.natura2000.gov.si/index.php?id=106&no_cache=1&habitat_id=143�
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Spremenjen vodni režim močno vpliva na vrstno strukturo in številčnost ogroženih rastlin, kot so : 
 
suličastolistni porečnik Alisma lanceolatum,  
klasasti rmanec Myriophyllum spicatum,  
vretenčasti rmanec Myriophyllum verticillatum,  
razkrečenolistna vodna zlatica Ranunculus circinatus,  
lasastolistna vodna zlatica Ranunculus trichophyllus,  
velika zlatica Ranunculus lingua,  
beli lokvanj Nymphaea alba,  
bleščeči dristavec Potamogeton lucens,  
navadna smrečica Hippuris vulgaris,  
kobulasta vodoljuba Butomus umbellatus,  
širokolistna koščica Sium latifolium,  
navadna mešinka Utricularia vulgaris,  
srednja mešinka Utricularia intermedia,  
mesnordeča prstasta kukavica Dactylorhiza incarnata,  
pegasta prstasta kukavica Dactylorhiza maculata,  
Traunsteinerjeva prstasta kukavica Dactylorhiza traunsteineri,  
majska prstasta kukavica Dactylorhiza majalis,  
vodna preslica Equisetum fluviatile,  
ozkolistni munec Eriophorum angustifolium,  
sibirska perunika Iris sibirica,  
navadni mrzličnik Menyanthes trifoliata,  
navadna kukavica Orchis morio,  
rahlocvetna kukavica Orchis laxiflora,  
močvirska kukavica Orchis palustris,  
močvirski ušivec Pedicularis palustris,  
vodna dresen Polygonum amphibium,  
kolenčasti dristavec Potamogeton nodosus,  
bela kljunka Rhynchospora alba, 
prava potočarka Rorippa amphibia,  
rjasti sitovec Schoenus ferrugineus,  
črnikasti sitovec Schoenus nigricans,  
močvirski jetičnik Veronica scutellata,  
visoka vijolica Viola elatior,  
močvirski grint Senecio paludosus,  
navadna rezika Cladium mariscus 
srednja rosika Drosera intermedia,  
bleščeči mleček Euphorbia lucida,  
Loeselova grezovka Liparis loeselii,  
navadni sovec Oenanthe fistulosa 
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Zaradi prehitrega upada vode ali nihanja vodne gladine lahko nekatere vodne ptice v celoti 
izpustijo gnezditev (rjavovrati ponirek, čopasti ponirek, žličarica, kostanjevka, reglja, čapljica, 
bobnarica, kozica). Pri nekaterih ostalih vrstah ptic spremenjen vodni režim vpliva na medletno 
nihanje populacij (npr. pri koscu, grahasti tukalici, velikemu škurhu, rdečenogemu martincu).  
 
Zelena rega ter veliki in mali pupek so ogroženi zaradi nižjega vodostaja v času mrestenja, saj se  
hitreje izsušijo tudi mlake, v katerih se te vrste mrestijo.  
Zaradi nižjega vodostaja v spomladanskih mesecih in hitrejšega presihanja zgodaj poleti je močno 
oslabljen drstitveni uspeh ščuke in linja.  
 
Hitrejše odtekanje vode in posledično presahnitev negativno vplivajo na raka jelševca. 
Spremenjen vodni režim dolgoročno ogroža tudi vrstno pestrost vodnih nevretenčarjev (kačjih 
pastirjev, hroščev, mladoletnic itd.).  
 
Spremenjen vodni režim dolgoročno zmanjšuje habitatno in krajinsko pestrost Cerkniškega jezera.  
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12.1.6. Projekt renaturacije 
 
Z renaturacijo vodotokov na Cerkniškem jezeru bomo prispevali k dvigu talne vode in posledično 
k ohranjanju habitatnih tipov. Posegi, ki so bili izvedeni na vodotokih povzročajo tudi hitrejši 
odtok nizkih vod in s tem hitrejšo mineralizacijo tal. V okviru projekta LIFE je bil izdelan načrt 
renaturacije vodotokov. Ta dokumentacija je podlaga za pridobitev potrebnih dovoljenj in za 
izvedbo gradbenih del ob izvedbi renaturacije. 
Za pripravo projektne naloge in ostalih aktivnosti, ki so ji sledile smo preučili nam dostopno 
literaturo povezano z zgodovinskimi posegi na Cerkniškem jezeru, kakor tudi literaturo povezano z 
vodotoki. Pridobljene informacije smo uporabili pri pripravi strokovnih podlag za izvedbo 
renaturacije vodotokov in pri pripravi gradiva za pridobitev smernic za renaturacijo.  
 
12.1.7. Načrt renaturacije 
 
Idejno zasnovo za renaturacijo je izdelal projektni partner Inženiring za vode d.o.o., 19. septembra 
2007, katero smo skupaj z gradivom za pridobitev smernic poslali institucijam pristojnim za 
opredelitev smernic. Poleg tega smo za smernice zaprosili tudi vse nacionalne in lokalne deležnike, 
ki so po naši oceni pomembni za kvalitetno izvedbo renaturacije. S tem smo jih hkrati tudi 
seznanili z načrtovanimi posegi na vodotokih Cerkniškega jezera in jih tako v proces renaturacije 
vključili kot aktivne soudeležence. Smernice za izdelavo projekta renaturacije smo pridobili in jih 
vključili v načrt renaturacije.  
Vodno dovoljenje, ki je osnova za posege renaturacije smo pridobili 19. maja 2008.  
 
12.1.8.  Način in izvedba renaturacije vodotokov 
 
Po zakoličbi prvotnih tras je predvidena odstranitev ruše (trava, trstičje), ki se bo deponirala na 
vnaprej določena mesta ob sedanjih strugah. Nato se pristopi k izkopu struge z ustrezno gradbeno 
mehanizacijo z majhnim talnim pritiskom. Izkop se vrši do globine stare struge (rezultati sondaž). 
Širina izkopa je prilagojena povprečnemu letnemu pretoku vode in bo podobna širini in globini 
sedanjih strug. Z izkopanim materialom se po preusmeritvi vode v novo strugo delno zasuje 
sedanja struga. V tej strugi se na stičnih točkah stare in nove struge izvedejo zatoki. Površina 
zasipa sedanje struge se ob zaključku prekrije z deponirano rušo.   
Nova struga je zemeljska, tehnične utrditve bregov niso predvidene. Širine novih strug ne bodo 
konstantne in so odvisne predvsem od razpoložljivega prostora (lastništvo zemljišč). Minimalna 
širina in globina nove struge bo zagotavljala pretok nizkih in srednjih vod. Prečni prerez potokov 
bo večinoma skledaste oblike s sorazmerno enakomernim dnom in strmimi brežinami. Vrh brežine 
naj bi predstavljal plast ruše ali obvodne vegetacije.  Na izpostavljenih mestih so predvidena le 
zavarovanja z lesenimi koli, popleti in zasaditve z grmovno vegetacijo s sistemom korenin. Dno 
struge ne bo utrjeno. Na ključnih mestih bo globina vodnega toka določena z naravnimi pragovi, ki 
bi tudi v sušnih obdobjih zagotavljali dovolj velika območja vodne površine in zatočišča za vodne 
živali. Manjše površine zaradi možnosti nastanka pasti za vodne živali niso predvidene. 
S predlaganimi ureditvami se bo spremenil vodni režim v obdobju nizkih vod, ko je dotok vode na 
območju jezera manjši od odtokov v ponore in požiralnike. S podaljševanjem trase, povečevanjem 
vodne površine in volumna vode v strugah pritokov se bo podaljšal čas odtoka vode v podzemlje. 
Renaturacija vodotokov ne bo imela vpliva na srednje in visoke poplavne vode, katerih posledica 
je nastanek jezera oziroma dvig gladin, ko je dotok vode večji od odtoka. 
 



LIFE 06 NAT/SLO/000069 Presihajoče Cerkniško jezero, Načrt upravljanja 

 

 206 

12.2.1. Renaturacija posameznih vodotokov 
 
12.2. 2. Goriški Brežiček  
 
Ureditev Goriškega Brežička je predvidena na celotni trasi od mlina pri izviru do izliva v 
Lipsenjščico. Celotna trasa potoka je bila v preteklosti izravnana, vendar je glede na relief in 
rastlinstvo še vedno dobro viden prvotni potek potoka. Širše območje izvira, ki je zajezeno in 
obdano z utrditvami, se ohranja. Ohranja se torej relativno velika vodna površina. Odsek ob 
opuščenem mlinu je prav tako utrjen in izravnan. Obdan je z nizkimi zidovi. Gorvodni začetek 
prestavitve je predviden tik pod mlinom s povezavo z opuščenim in delno zasutim rokavom 
prvotne struge Brežička. Od profila 60 do profila 37 poteka predlagana trasa po jugozahodni (levi) 
strani izravnane struge potoka. Trasa poteka po jasno vidni prvotni trasi potoka. Pri profilu 37 pa 
trasa preide na severovzhodno (desno) stran obstoječe trase in nato do izliva v Lipsenjščico niha 
levo in desno od izravnane trase potoka. Ureditev je predvidena z odkopom - poglobitvijo prvotne 
trase. Normalni profil ureditev je izbran glede na širino prvotne struge, ki je še vidna v naravi. 
Povprečna širina načrtovane trase struge je od 3,0 do 6,0 m. Izkop se vrši v skledasti obliki z 
nagibom brežin 1:2, vendar je predvideno, da se prehod brežine s terenom na večini trase izvede v 
vertikalnem nagibu in nato dopusti, da si voda sama oblikuje stabilno brežino. Pri tem se 
predvideva, da bo stabilnost zagotovila predvsem travna ruša, delno pa koreninski sistem obvodne 
vegetacije. Splošni niveletni potek je določen z izlivom v Lipsenjščico. Predviden je enakomerni 
potek dna. Le na območjih križanj s sedanjo traso in na območjih, kjer se trasi prepletata in kjer so 
predvideni obtoki, so predvidene poglobitve vsaj za h = 0,5 m. Kjer pa je zaradi širine in stabilnosti 
možno, so poglobitve tudi večje. Poglobitve dna struge se na stiku z osnovnim dnom na gorvodni 
strani zaščitijo z lesenim talnim pragom (vrh praga na koti dna ali tik nad njim, tako da ob 
normalnih hidroloških razmerah ni opazen). 
Območja poglobitev so predvidena na naslednjih lokacijah: pr.59, pr.55. pr.45, pr.41, pr.34, pr.29, 
pr.28, pr.27, pr.26, pr.25, pr.23, pr.22, pr.20, pr.18, pr.17, pr.15, pr.13, pr.10 pr.7, pr.4 in pr.2. Kjer 
je možno, smo predvideli cepitev struge s plitvejšimi prelivi med izkopanimi okljukami. Ti prelivi 
se izvedejo na višini načrtovane nivelete ali pa celo bolj plitvo, tako da se aktivirajo ob povišanih 
pretokih potoka. Ti prelivi so predvideni pri pr.57, pr.46, pr. 41, pr. 28, pr.13 in pr.3. Prelivi se 
utrdijo z lesenim talnim pragom (leseni piloti, lesena oblica), ki prepreči nekontrolirane poglobitve 
preliva. Prelivi, ki se izvedejo nad gladino srednje vode, se lahko prekrijejo tudi z rušo. Poleg 
prelivov so na primernih mestih stikov sedanje in načrtovane trase predvideni tudi zatoki, ki so 
načrtovani z ohranitvijo dela sedanje struge ali na območju neaktivnih pritokov. Lokacije zatokov 
so v pr.37, pr.29, pr.28, pr.17 in pr.8. 
 
Izvedba del: 
 
Pristope do območja zemeljskih del je potrebno zagotoviti po obeh bregovih Brežička zaradi tega, 
ker se dela izvajajo levo in desno od sedanje struge. Dela se izvajajo tako, da se sprva odstrani 
vrhnja plast humusa (ruše), ki se ločeno deponira. Nato se izkoplje nova trasa jarka na celotnem 
odseku v protitočni smeri. Na spodnjem delu se med sedanjo in novo traso ohrani ozek pas 
zemljine (1 do 2 m), ki prepreči odtekanje kalne vode z območja izkopa proti ponornemu območju. 
Na zgornji strani se ohrani nekoliko širši pas (6 m), ki še omogoča prehod delovnega stroja. 
Izkopani material se začasno deponira ob sedanji strugi potoka. Material se zvezno porazdeli ob 
potoku. Nato se izvede preboj cepa na dolvodni strani in še cepa na gorvodni strani nove trase in s 
tem preusmeritev potoka v novo strugo. V naslednji fazi sledi zasip sedanje struge. Prva faza 
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zasipa se izvede na zgornji strani, tako da se prekine dotok v sedanjo strugo, takoj nato pa se zapre 
še na spodnji strani in se s tem prepreči odtok kalne vode, oziroma se ustvari na nezasipanem delu 
»usedalnik«, kjer se v mirni vodi usedajo delci, ki lebdijo v vodi. Sledi zasip sedanje struge do 
višine okoliškega terena, oziroma se zasip nekoliko poviša (za 10 cm) zaradi pričakovane 
konsolidacije zasipa. Površina zasipa se nato obloži z odloženo plastjo humusa. Na vtočnem delu 
zasipa (na zgornjem stiku nove in stare trase) se po potrebi predvidijo prepleti na lesenih kolih 
oziroma pilotih, ki trdijo kritično točko na vtoku v staro strugo. Vsa dela je potrebno izvajati z 
mehanizacijo z nizkim specifičnim pritiskom (goseničar s širokimi gosenicami in nizko težo). Dela 
naj se izvajajo v zaključku sušnega obdobja (avgust). Zadostna konsolidacija oziroma trajna 
stabilnost bo po naših ocenah dosežena po dveh letnih ciklusih, trajna pa po štiri letnem ciklusu, ko 
se bo s sukcesijo razvilo naravno rastlinstvo, ki je značilno za to območje. 
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12.2.3. Tresenec 
 
Tresenec je manjši pritok jezera, ki izvira na južnem obrobju Cerkniškega jezera pod vzpetino 
Kurjica na severovzhodnem obrobju Javornikov, ponika pa v ponornem sistemu Lovišč pri vasi 
Otok. Tok Tresenca je v sedanji – izravnani trasi dolg približno 1 km. Renaturacija je predvidena 
na odseku od izpod izvirov do iznad ponorov Lovišča. V izvirnem in ponornem območju posegi 
niso predvideni, oziroma po priporočilih smernic oziroma pogojev niso dopustni. 
Trasa prvotnega Tresenca je na terenu zaradi poglobitve in spremenjene vegetacije dobro vidna. 
Struga prvotnega Tresenca je bila bistveno širša od sedanje struge, oziroma je Tresenc ob 
povišanih pretokih tekel po širšem pasu ob strugi. Niveletni potek Tresenca je določen s potekom 
sedanje struge, ki je sorazmerno plitka, oziroma se globina zmanjšuje od izvira proti ponorom. 
Nova trasa meandrira ob sedanji izravnani trasi. 
Podobno kot pri Goriškem Brežičku so tudi na Tresencu predvidene posamezne dodatne ureditve. 
Poglobitve so predvidene v pr. T41, T39, T37, T35, TT32, T26, T25, T23, T20, T17, T13, T11, T9 
ter tik nad ponori pod pr.T5. Prelivi med posameznimi okljukami so predvideni na območju profila 
T23 in profila T16. Zatoki na območju stika nove in sedanje struge so predvideni v profilih T40, 
T33, T25 in T18. Poleg teh oblik smo predvideli dve večji območji depresij, ki so ob normalnih 
hidroloških pogojih poplavljene in sicer pri profilu T30 in med profilom T30 in T34 na desnem 
bregu potoka. Z dodatnim odkopom se depresije poglobi in aktivira. Pretok v depresijo se 
kontrolira z lesenimi piloti, obstaja pa verjetnost, da bo pretok minimalen in da bo voda na tem 
območju le stala, oziroma se bo menjala le ob deževjih in preplavitvah. 
 
Izvedba del: 
 
Način izvedbe je enak, kot pri Goriškem Brežičku. Dela se izvajajo od izvira proti ponorom, zaradi 
dostopnosti, oziroma faz dela, pa je potrebno zagotoviti dostop po obeh straneh potoka (dostop do 
območja dela je na enem bregu, umik pa na drugem). Način dela je opisan pri Goriškem Brežičku. 
Zaradi daljše nove struge bodo nastali viški zemeljskega materiala, za kar je potrebno pridobiti 
ustrezno deponijo. Deponije je smiselno poiskati ob robu vplivnega območja jezera z enakomernim 
dvigom terena za nekaj 10 cm. Na deponijah se sprva odstrani zgornja plast humusa, izvede zasip s 
komprimacijo z gradbeno mehanizacijo, po končanih delih pa se humus ponovno razgrne. V 
kolikor ni razpoložljivih površin, je potrebno viške materiala trajno deponirati na uradni deponiji. 
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12.2.4. Stržen  Beli breg – Črne mlake 
 
Na območju med prečkanjem ceste Gorenje Jezero – Otok in izlivom Lipsenjščice v Stržen je 
predvideno aktiviranje starega rokava Obrha, ki je poimenovan Beli breg - Črne mlake. Dolžina 
sedanje struge je približno 600 m, aktiviranje novega rokava pa je predvideno na dolžini približno 
2580 m. Prav tako bodo s preusmeritvijo v staro strugo Belega brega nastali pogoji za preusmeritev 
izliva Lipsenjščice na spodnjem odseku toka. 
Način dela je podoben, kot pri že opisanih vodotokih, vendar je obseg del zaradi večje širine struge 
in prečnih transportov med novo in sedanjo strugo bistveno bolj zahteven. Sedanja struga je v 
povprečju široka od 15 do 20 m in globoka več kot 1 m (ponekod tudi 2,5 m). Načrtovana struga 
ima podobne dimenzije, le na posameznih območjih, kjer to dopuščajo oblikovnost terena (relief) 
in lastništvo, so predvidene dodatne razširitve in poglobitve. Glede na dolžino ureditve in velikost 
rečne struge predlagana renaturacija predstavlja izredno velik gradbeni poseg, saj bi bilo potrebno 
prestaviti več kot 50.000 m3 zemljine. Poglobitve so predvidene v profilih 8, 9 med 12 in 14, 15, 16 
17 in 18. Pri Jezerskem Strženu potekajo profili v sotočni smeri in po sedanji – izravnani strugi. 
Razširitve so predvidene v podaljšku profilov 9, 12 in 17. 
Ker se vsa dela izvajajo z aktiviranjem samo enega meandra, je predvideno le eno zapiranje 
sedanjega rokava. Zaradi dostopa bo potrebno ob novem rokavu predvideti dodatne dostopne poti, 
ki se lahko navežejo na sedanje poljske poti. Zaradi velike širine bo potrebno izkop izvajati od 
desne proti levi (glede na smer vodnega toka) in deponije ustvarjati na območju med sedanjo in 
novo traso Stržena. 
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12.2.5.  Stržen pod izlivom Lipsenjščice (Ključi) 
 
Na spodnjem odseku Stržena pod izlivom Lipsenjščice je predvideno aktiviranje dvojnega 
meandra. Sedanja dolžina izravnanega odseka je 630 m, predvidena dolžina dvojnega meandra po 
prvotni trasi pa približno 2130 m. Pristop k ureditvi je enak, kot na zgornjem odseku Jezerskega 
Stržena. Širina obstoječe struge je na tem odseku od 12 do 15 m, širina nove pa med 15 in 20 m. 
Poglobitve so predvidene na območjih, kjer to dopušča relief. Prav tako so na teh mestih 
predvidene širitve struge, ki se nahajajo izključno na območjih, kjer je lastnik zemljišč RS ali NRP. 
Premiki mas se bodo vršili na sorazmerno dolgih razdaljah (prečna razdalja tudi do 560 m). Zaradi 
velike širine in globine so tudi mase transporta sorazmerno velike (približno 100.000 m3!) Zato bo 
potrebno predvideti ustrezne transportne poti, ki bodo utrjene z geotekstilom in nasutjem iz 
gruščnatega materiala. Po končanih delih se te poti odstranijo, ali pa se material uporabi za obnovo 
poljskih poti. Prav tako bodo zaradi večje dolžine nastali znatni viški materiala (več kot 50.000 
m3), za kar bo potrebno določiti ustrezno deponijo. 
Dostop po desnem bregu bo prekinjen. Prav tako bo s posegom na območju meandra trajno 
prekinjena dostopna pot dolvodno od pr. 41. Zato bo potrebno postopoma (po konsolidaciji tal) 
vzpostaviti novo pot ob strugi Stržena. 
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12.2.6. Lipsenjščica 
 
Na potoku Lipsenjščica je bila med izlivom Goriškega Brežička in izlivom v Jezerski Obrh 
(Stržen) trasa v preteklosti izravnana. Najbolj izravnan je predvsem spodnji del odseka od pr. 22 do 
izliva v Stržen v pr. 43. Trasa prvotne struge je na terenu še vedno vidna kot depresija, hkrati pa 
potek prvotne struge še vedno opisuje katastrska parcela. 
V okviru renaturacijskih del je predvideno aktiviranje manjšega rokava med pr. 14 in pr.16 ter 
vzpostavitev prvotne struge od pr. 22 do izliva v meander Stržena, kar bo dokončno možno po 
aktiviranju zgornjega meandra na Strženu. V prvi fazi pa je možno izvesti renaturacijo samo na 
odseku do pr. 31, kjer se prvotna in sedanja trasa križati. Skupna dolžina obnovljene prvotne struge 
je 1400 m, dolžina sedanje struge pa 1090 m. 
Sedanja struga Lipsenjščice je široka v povprečju 10 m, globoka pa več kot 1 m,ponekod skoraj      
2 m. Načrtovana obnovljena struga je široka več kot 10 m, na območju razširitev pa 20 m. 
Poglobitve struge so predvidene v profilih NL40, NL36 na zgornjem meandru in NL27, NL26, 
NL24, NL22, NL19, NL17, NL12, NL9 in NL3 na spodnjih dveh meandrih. Razširitve so 
predvidene na območjih, kjer to omogoča relief in lastništvo. Ta območja so NL 26, NL 24, NL 22, 
NL 12, NL 6 in NL 3. Zatoka s poglobitvami sta predvidena na stiku sedanje in nove struge v 
profilih NL 17 in NL 30. 
Postopek operativne izvedbe je enak kot pri Goriškem Brežičku, le da je dela potrebno izvajati iz 
zunanje strani nove struge proti sedanji strugi in od zgoraj navzdol. Začasne deponije se aktivirajo 
med sedanjo in novo strugo. Utrditve dna s pragovi so predvidene na območju poglobitev. Zaščita 
s popleti in piloti je predvidena na vseh križanjih sedanje in nove struge. Dostopi so možni po 
obstoječih poljskih poteh po obeh bregovih Lipsenjščice. Mase izkopov in zasipov se bodo na 
delovišču izravnale. 
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12.2.7. Žerovniščica 
 
Potok Žerovniščica, ki zbira vode s severnega in vzhodnega obrobja Cerkniškega polja (območje 
Grahovega) Žerovniščica je bil v preteklosti izravnan na dolžini 2600 m. V okviru renaturacije je 
predvidena obnova trase na dolžini 1890 m (sedanja izravnana struga). Obnovljena struga bo imela 
dolžino 3200 m. Povprečna širina izravnane struge je med 7 in 10 m, predvidena širina nove struge 
presega 10 m, na območju razširitev pa presega 15 m. Predvidena renaturacija je predvidena po 
prvotni parceli. Sledi prvotne struge so v naravi še vedno opazne. Območje Žerovniščice je v 
dosegu vsakoletnih poplav (kota 549,0 m n.m.v.). Globina Žerovniščice presega 1 m, na večini 
trase tudi 1,5 m. Večina obnovljene trase poteka severno od sedanje izravnane trase. Odmiki tras 
ponekod presegajo 200 m, zato bo potrebno vzpostaviti prečne poti za transport izkopanega 
materiala. Poglobitve na obnovljeni trasi so zaradi naravno dovolj globoke struge relativno plitke 
in se izvedejo na situaciji prikazanih območjih z dodatnim izkopom. Predvidenih je 30 poglobitev. 
Varovanje teh poglobitev s talnimi pragovi ni predvideno. Razširitve struge se izvajajo na območju 
med NZ 48 in NZ 57, kjer je predvideno aktiviranje večjih zamočvirjenih površin in med profili 
NZ 61 in NZ 68. Predvidene so na mestih, kjer to omogočata lastništvo in relief.  
Opis del je enak oziroma podoben, kot na že opisanih renaturacijah. Ob zemeljskih delih bodo 
nastali viški materiala, ki jih bo potrebno delno odpeljati na trajno deponijo. 
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12.3.1. Varstveni cilji renaturacije 

 
Varstveni cilj renaturacije je povrniti vodni režim v stanje pred posegi za hitrejši odtok vode iz 
Cerkniškega jezera. Prioritetno želimo renaturirati tiste vodotoke, ki imajo največji vpliv na vodni 
režim v vzhodnem delu jezera. To so Stržen na območju Belega brega in Ključev, Goriški 
Brežiček, Lipsenjščica, Tresenec in Žerovniščica.  
 
Naš cilj je obnovitev meandrov nekdanjih vodotokov, kar bi omogočilo počasnejši odtok in daljše 
zadrževanje nizkih voda v strugah vodotokov ter višji nivo talne vode, poleg tega pa želimo 
izboljšati ekološke pogoje za ogrožene vrste in habitatne tipe na širšem območju vodotokov.  

12.3.2. Usmeritve in ukrepi za izvedbo renaturacije 

 
a) Nakup zemljišč ob vodotokih oziroma pridobivanje soglasij lastnikov za izvedbo 

renaturacije vodotokov.  
b) Pridobiti vse pogoje za izvedbo od pristojnih soglasodajalcev ter pridobiti naravovarstveno 

in vodno soglasje za izvedbo renaturacije (MOP-ARSO).  
c) V obdobju od 2009 do 2027 obnoviti 12 km strug vodotokov na Cerkniškem jezeru.  
d) Med posegi zagotoviti čim manjši vpliv na habitatne tipe neposredno ob vodotokih.  
e) Pri daljših odsekih reguliranih vodotokov vzpostaviti tudi eno ali več mrtvic, ki so 

pomembne predvsem za dvoživke in kačje pastirje.  
f) Vsaj ob delu vodotokov zagotoviti primerno razporejeno grmovje ali drugo višjo 

vegetacijo, ki prestavljajo pomembna mesta za gnezdenje, lovna in pevska mesta ter 
skrivališča za številne ptice, ribe, vidro, kačje pastirje in ostale vodne nevretenčarje itd.  

g) Začasni ukrep – obnova jezov, ki omogočajo obstoj ribjemu staležu do končane 
renaturacije vodotokov. 
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12.3.3.  Priporočila za izvajanje renaturacije 
 
Vzpostavitev ustreznega vodnega režima je za preživetje in ugodno stanje vrst večine vodnih in 
obvodnih vrst ter habitatov ključnega pomena. 
Za čim večji pozitivni učinek posegov je pri renaturaciji nekdanjih strug vodotokov Cerkniškega 
jezera potrebno upoštevati naslednja priporočila: 
-   po posegih zagotoviti vsaj enak delež habitatov ob strugi, kot pred posegi,  
-   pustiti več zaraščenih mrtvih rokavov in mrtvic, ki so lahko prejšnji regulirani deli struge, 
-   vsaj ob delu vodotokov zagotoviti primerno razporejeno grmovje ali drugo višjo vegetacijo, 
-   po posegih zagotoviti blatne poloje v in ob strugi, kar velja za celotno območje Stržena in    
    spodnji del Lipsenjščice ob njunem nizkem vodostaju,  
-   ohranjati vsaj sedanjo kakovost vode. 
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12.3.4. Omejitve ob izvedbi renaturacije  
 
Visoka biotska pestrost območja in zavarovanost območja pomenita pri vsakem posegu v prostor 
določene omejitve in upoštevanje priporočil strokovnih služb. Na Cerkniškem jezeru se zbira in 
gnezdi veliko število vrst ptic, zavarovanih po Direktivi o pticah. Časovno omejitev vseh posegov 
pogojuje obdobje razmnoževanja redkih in ogroženih živali ter rastno obdobje rastlin. To obdobje 
predvidoma traja med koncem februarja in sredino julija. 
 
Poleg časovne omejitve so tudi druge omejitve pri izvedbah posegov v prostor: 
-   posegov se ne sme izvajati na več mestih hkrati, kar omogoči organizmom v in ob vodotokih, da 
se umaknejo motnjam pri izvajanju posega in po posegu lažje zasedejo novo urejen prostor, 
-   pri posegih je potrebno čim bolje ohraniti naravno stanje območje gradbišča, čim manj posegati 
v širši prostor ter viške izkopanega material deponirati izven zavarovanega območja.  
 
12.3.5. Seznam posameznih živalskih vrst z opredelitvijo omejitev in posebnih zahtev, ki jih 
je potrebno upoštevati ob izvedbi renaturacije  
 
Tabela 89: seznam posameznih živalskih vrst z opredelitvijo omejitev in posebnih zahtev, ki jih je potrebno upoštevati 
ob izvedbi renaturacije  
 
Živalska vrsta Status 

EU-Natura 2000 
RS-rdeči seznam 

Nahajanje Časovna 
omejitev 

Zahteve vrst 

Kosec  
Crex crex 

EU-A122 
 
RS-E2 

Vrsta gnezdi na močvirnih travnikih, ki 
jih vzdržujejo visoke vode. V maju si 
zaradi nizke trave zatočišča išče v višji 
vegetaciji, predvsem v grmovju. Ta se 
pogosto nahaja ob vodotokih. 

Med 
koncem 
aprila 
in 
julijem. 

Po renaturaciji 
zagotoviti vsaj ob delu 
vodotokov primerno 
razporejeno grmovje ali 
drugo višjo vegetacijo. 

Grahasta tukalica  
Porzana porzana 

EU-A119 
 
RS-E2 

Vrsta gnezdi na poplavnih travnikih, kjer 
so še manjša področja vode. Pogosto je to 
blizu rek in potokov, kjer se voda najdlje 
zadrži med travo in šašjem. 

Med 
koncem 
aprila 
in sredino 
julija. 

Pustiti plitva poplavna 
območja, ki se bodo 
hitro zarasla. 

Mala tukalica  
Porzana parva 

EU-A120 
 
RS-E1 

Vrsta gnezdi v stalno namočenih trstiščih 
in jezerskem bičkovju. 

Med 
aprilom 
in sredino 
julija. 

Po posegih zagotoviti 
vsaj enak delež trstičja 
ob strugi kot pred 
posegi. 

Čapljica  
Ixobrychus minutus 

EU-A022 
 
RS-E2 

Vrsta gnezdi v trstiščih, ki so v stiku z 
vodo in so lahko manjšega obsega. 
 

Med 
aprilom 
in sredino 
julija. 

Po posegih zagotoviti 
vsaj enak delež in 
enako kakovost trstičja 
ob strugi, kot pred 
posegi. 

Bobnarica  
Botaurus stellaris 

EU-A021 
 
RS-EX? 

Vrsta gnezdi v obsežnih, z vodo 
poplavljenih trstiščih. 
 

Med 
aprilom 
in 
julijem. 

Po posegih zagotoviti 
vsaj enak delež in 
enako kakovost trstičja 
ob strugi, kot pred 
posegi. Čim manj 
posegati v obstoječe 
sestoje. 
 

Kostanjevka  
Aythya nyroca 

EU-A060 
 
RS-E1 

Vrsta za mesto gnezdenja izbira obrežno 
vegetacijo (predvsem trstičje). Mladiče 
vodi po zaraščenih delih vodnih teles. Ob 

Med 
majem 
in sredino 

Po posegih ohraniti čim 
več zaraščenih delov 
strug (mrtvi rokavi, 
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presihanju jezera se zateče v struge. julija. mrtvice). 
Vodomec  
Alcedo atthis 

EU-A229 
 
RS-E2 

Občasno gnezdi na Cerkniškem jezeru v 
obrežnih stenah in se prehranjuje v 
mrtvicah, mrtvih rokavih in plitvinah 
glavne struge vodotoka. 

Med 
aprilom 
in sredino 
julija. 

Po posegih zagotoviti 
zadovoljiv delež mrtvic 
in mrtvih rokavov, ob 
njih pa vsaj kakšen grm 
ali drugo višjo 
strukturo. 

Bela štorklja 
Ciconia ciconia 

EU-A031 
 
RS-V 

Vrsta za prehranjevanje uporablja rečno 
strugo, rečne bregove in obrečna 
poplavna mesta. 

Med 
aprilom 
in sredino 
julija. 

Posegi dovoljeni samo 
na enem ali dveh 
mestih hkrati. 

Črna štorklja 
Ciconia nigra 

EU-A030 
 
RS-V 

Vrsta za prehranjevanje uporablja rečno 
strugo, rečne bregove in obrečna 
poplavna mesta. 

Med 
aprilom 
in sredino 
julija. 

Posegi dovoljeni največ 
na enem ali dveh 
mestih hkrati. 

Velika bela čaplja 
Egretta alba 

EU-A027 Vrsta za prehranjevanje uporablja rečno 
strugo, rečne bregove in obrečna 
poplavna mesta. 

Med 
aprilom 
in sredino 
julija. 

Posegi dovoljeni največ 
na enem ali dveh 
mestih hkrati. 

Mala bela čaplja 
Egretta garzetta 

EU-A026 Vrsta za prehranjevanje uporablja rečno 
strugo, rečne bregove in obrečna 
poplavna mesta. 

Med 
aprilom 
in sredino 
julija. 

Posegi dovoljeni največ 
na enem ali dveh 
mestih hkrati. 

Močvirski 
martinec 
Tringa glareola 

EU-A166 
 
RS-R 

Vrsta za prehranjevanje uporablja rečno 
strugo, rečne bregove in obrečna 
poplavna mesta. 

Med 
aprilom 
in sredino 
julija. 

Posegi dovoljeni največ 
na enem ali dveh 
mestih hkrati. 

Rumena pastirica 
Motacilla flava 

EU-A260 
 
RS-V 

V pognezditvenem obdobju se družina z 
mladiči pomakne k strugam potokov. 

Od maja 
do 
sredine 
julija. 

Posegi dovoljeni največ 
na enem ali dveh 
mestih hkrati. 

Bičja trstnica 
Acrocephalus 
schoenobaenus 

EU-A295 
 
RS-V 

Ob rekah in potokih gnezdi v slabšem 
trstišču in visokem steblikovju. 

Od konca 
aprila do 
začetka 
julija. 

Po posegih zagotoviti 
vsaj enak delež in 
enako kvaliteto trstičja 
ob strugi, kot pred 
posegi. 

Srpična trstnica 
Acrocephalus 
scirpaceus 

EU-A297 
 
RS-E2 

Vrsta gnezdi v večjih trstiščih ob 
vodotokih. 

Od maja 
do 
sredine 
julija. 

Po posegih zagotoviti 
vsaj enak delež in 
enako kakovost trstičja 
ob strugi, kot pred 
posegi. 

Rakar 
Acrocephalus 
arundinaceus 

EU-A298 
 
RS-E2 

Vrsta gnezdi v večjih trstiščih ob 
vodotokih. 

Od maja 
do 
sredine 
julija. 

Po posegih zagotoviti 
vsaj enak delež in 
enako kakovost trstičja 
ob strugi, kot pred 
posegi. 

Trstni cvrčalec 
Locustella 
luscinoides 

EU-A292 
 
RS-V 

Vrsta gnezdi v večjih trstiščih ob 
vodotokih. 

Od maja 
do 
sredine 
julija. 

Po posegih zagotoviti 
vsaj enak delež in 
enako kakovost trstičja 
ob strugi, kot pred 
posegi. 

Mokož 
Rallus aquaticus 

EU-A118 
 
RS-V 

Vrsta gnezdi v večjih trstiščih ob 
vodotokih. 

Od konca 
aprila do 
sredine 
julija. 

Po posegih zagotoviti 
vsaj enak delež in 
enako kakovost trstičja 
ob strugi, kot pred 
posegi. 

Mali martinec 
Actitis hypoleucos 

EU-A168 
 
RS-E2 

Vrsta uporablja blatne bregove rek in 
gnezdi v obrežni vegetaciji. 

Od aprila 
do 
sredine 
julija. 

Po posegih zagotoviti 
blatne poloje v in ob 
strugi (velja za celotni 
Stržen in spodnji del 
Lipsenjščice in za nizek 
vodostaj). Ob teh 
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strugah mora ostati vsaj 
nekaj grmov ali podrtih 
suhih dreves. 
 

Pisana penica 
Sylvia nisoria 

EU-A307 
 
RS-V 

Vrsta za gnezdenje uporablja grmovje na 
travnikih. Takšna grmovja se nahajajo 
tudi ob strugah. 

Od maja 
do 
sredine 
julija. 

Po posegih zagotoviti 
vsaj enak delež 
grmovne vegetacije, 
kot pred posegi. 

Vrtna penica 
Sylvia borin 
 

 
RS-V1 

Vrsta za gnezdenje uporablja grmovje na 
travnikih. Takšna grmovja se nahajajo 
tudi ob strugah. 

Od maja 
do 
sredine 
julija. 

Po posegih zagotoviti 
vsaj enak delež 
grmovne vegetacije, 
kot pred posegi. 

Reglja 
Anas querquedula 

EU-A55 
 
RS-E2 

Vrsta gnezdi med šašem ali travo 
močvirnih travnikov v bližini vode. 

Od aprila 
do julija. 

Po posegih pustiti čim 
več zaraščenih mrtvih 
rokavov in mrtvic. 

Čopasta črnica 
Aythya fuligula 

EU-A066 
 
RS-V 

Gnezdi v travnati vegetaciji v bližini 
vode. 

Od aprila 
do julija. 

Po posegih pustiti čim 
več zaraščenih mrtvih 
rokavov in mrtvic. 

Sivka 
Aythya ferina 

EU-A059 
RS-E2 

Gnezdi v makrofitski vegetaciji v ali ob 
vodah. 

Od aprila 
do julija. 

Po posegih pustiti čim 
več zaraščenih mrtvih 
rokavov in mrtvic. 

Žličarica 
Anas clypaeta 

 
RS-E2 

Gnezdi v močvirni vegetaciji v bližini 
vode. 

Od aprila 
do julija. 

Po posegih zagotoviti 
vsaj toliko območij s 
submerzno vegetacijo 
kot pred posegi. 

Kreheljc 
Anas crecca 

 
RS-E2 

Gnezdi v grmovni in višji močvirni 
vegetaciji v neposredni bližini vode. 

Od aprila 
do julija. 

Po posegih pustiti čim 
več zaraščenih mrtvih 
rokavov in mrtvic. 

Vidra 
Lutra lutra 

EU-1355 
 
RS-V 

V bregovih rek in potokov si spomladi 
naredi brlog. Hrano si išče v vodi. 

Od konca 
februarja 
do julija. 

Posegi dovoljeni največ 
na enem ali dveh 
mestih hkrati. Po 
posegu pustiti vsaj 
toliko strmih bregov in 
kritja kot pred posegi. 

Debeloglavka 
Pelophylax 
ridibunda  

RS-V Vrsta mresti v stoječih in počasi tekočih 
vodah. 

Od maja 
do julija. 

Po posegih pustiti čim 
več zaraščenih mrtvih 
rokavov in mrtvic. 

Zelena žaba 
Pelophylax 
esculenta 

RS-V Vrsta mresti v stoječih in počasi tekočih 
vodah. 

Od maja 
do julija. 

Po posegih pustiti čim 
več zaraščenih mrtvih 
rokavov in mrtvic. 

Pisana žaba 
Pelophylax lessonae 

RS-V Vrsta mresti v stoječih in počasi tekočih 
vodah. 

Od maja 
do julija. 

Po posegih pustiti čim 
več zaraščenih mrtvih 
rokavov in mrtvic. 

Zelena krastača 
Bufo viridis 

RS-V Vrsta mresti v stoječih in počasi tekočih 
vodah na peščeni podlagi. 

Od maja 
do julija. 

Po posegih pustiti čim 
več zaraščenih mrtvih 
rokavov in mrtvic. 

Navadna krastača 
Bufo bufo 

RS-V Vrsta mresti v stoječih (mrtvice, mrtvi 
rokavi) in počasi tekočih vodah. 

Od marca 
do maja. 

Po posegih pustiti čim 
več zaraščenih mrtvih 
rokavov in mrtvic. 

Zelena rega  
Hyla arborea  

RS-V Vrsta mresti v manjših stoječih vodah, 
kjer ni rib. 

Od marca 
do maja. 

Po posegu zagotoviti 
manjša plitva (do pol 
metra globoka) stoječa 
vodna telesa v bližini 
struge. 

Veliki pupek  
Triturus carnifex 
 
 
 

EU-1166 
RS-V 

Vrsta mresti v manjših stoječih vodah, 
kjer ni rib. 

Od maja 
do julija. 

Po posegu zagotoviti 
manjša plitva (do pol 
metra globoka) stoječa 
vodna telesa v bližini 
struge. 

Ščuka  RS - V Živi na celopnem območju jezera Od marca 
do maja 

Zagotoviti večja 
območja s stalno vodo 
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v stugah vodotokov 
Linj 
Tinca tinca 
 

RS-E Vrsta se drsti v obrežnih plitvinah. Med 
majem in 
junijem. 

Posegi dovoljeni največ 
na enem ali dveh 
mestih hkrati. 

Kapelj 
Cottus gobio 

EU-1163 
 
RS-V 

Ikre odlaga pod kamenje. Od marca 
do maja. 

Posegi dovoljeni največ 
na enem ali dveh 
mestih hkrati. 

Menek 
Lota lota 

RS-E  Od 
novembra 
do marca. 

Posegi dovoljeni največ 
na enem ali dveh 
mestih hkrati. 

Klen  Čedalje redkejša vrsta v vodotokih jezera Od marca 
do junija 

Zagotoviti večja 
območja s  stalno vodo 
v stugah vodotokov 

Kačji pastirji 
Odonata 

Večina vrst po 
RS-V 

Vrste za razmnoževanje uporabljajo 
poraščene počasi in hitro tekoče vode 
Cerkniškega jezera. 

Med 
aprilom 
in 
julijem. 

Posegi dovoljeni največ 
na enem ali dveh 
mestih hkrati. 
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12.3.6.  Opis posameznih rastlinskih vrst z opredelitvijo omejitev in posebnih zahtev, ki jih je 
potrebno upoštevati ob izvedbi renaturacije 
 
 
Tabela 90: Opis posameznih rastlinskih vrst z opredelitvijo omejitev in posebnih zahtev, ki jih je potrebno upoštevati 
ob izvedbi renaturacije 
 

Rastlinska vrsta Status 
EU-Natura 2000 
RS-rdeči seznam 

 

Nahajanje Časovna 
omejitev 

Zahteve vrste po in 
med renaturacijo 

Klasasti rmanec 
Myriophyllum spicatum 
 

RS-V Raste v počasi tekočih vodotokih 
in plitvih stoječih vodah. 

Od junija 
do julija. 

Posegi dovoljeni največ 
na enem ali dveh mestih 
hkrati.  

Vretenčasti rmanec 
Myriophyllum 
verticillatum 
 

RS-V Raste v počasi tekočih vodotokih 
in plitvih stoječih vodah. 

Od junija 
do julija. 

Posegi dovoljeni največ 
na enem ali dveh mestih 
hkrati.  

Razkrečenolistna 
vodna zlatica 
Ranunculus circinatus  
 

RS-V Raste v počasi tekočih zgornjih 
delih vodotokov in hladnejših 
plitvih stoječih vodah. 

Od junija 
do julija. 

Posegi dovoljeni največ 
na enem ali dveh mestih 
hkrati.  

Lasastolistna vodna 
zlatica 
Ranunculus 
trichophyllus  
 

RS-V Raste v počasi tekočih vodotokih 
in plitvih stoječih vodah. 

Od maja 
do julija. 

Posegi dovoljeni največ 
na enem ali dveh mestih 
hkrati.. 

Velika zlatica 
Ranunculus lingua 

RS-V Raste na blatnih robovih plitvih, 
počasi tekočih in stoječih vod. 

Od maja 
do julija. 

Posegi dovoljeni največ 
na enem ali dveh mestih 
hkrati. 

Beli lokvanj 
Nymphaea alba 

RS-V Raste na omejenem območju v 
globljih počasi tekočih vodotokih. 

Od junija 
do julija. 

Posegi dovoljeni največ 
na enem ali dveh mestih 
hkrati. Pustiti povezavo 
med reguliranimi in 
renaturiranimi strugami 
z belim lokvanjem 

Rumeni blatnik 
Nuphar luteum 

RS-V Raste v strugah s počasnim 
tokom, stalno prisotno vodo in 
blatnim dnom. 

Od maja 
do julija. 

Posegi dovoljeni največ 
na enem ali dveh mestih 
hkrati.  

Bleščeči dristavec 
Potamogeton lucens 

RS-V Raste v počasi tekočih vodotokih, 
kjer voda zastaja in v plitvih 
stoječih vodah. 

Od junija 
do julija. 

Posegi dovoljeni največ 
na enem ali dveh mestih 
hkrati. 

Navadna smrečica 
Hippuris vulgaris 

RS-V Raste na blatnih brežinah večjih 
vodotokov Cerkniškega jezera. 

Od maja 
do julija. 

Posegi dovoljeni največ 
na enem ali dveh mestih 
hkrati. Po posegu pustiti 
čim več mrtvic. 

Kobulasta vodoljuba 
Butomus umbellatus 

RS-V Raste na zaraščenih blatnih 
robovih plitvih počasi tekočih in 
stoječih vod. 

Od junija 
do julija. 

Posegi dovoljeni največ 
na enem ali dveh mestih 
hkrati.  

Širokolistna koščica 
Sium latifolium 

RS-V Raste na zaraščenih blatnih 
robovih plitvih počasi tekočih in 
stoječih vod. 

Od junija 
do julija. 

Posegi dovoljeni največ 
na enem ali dveh mestih 
hkrati.  

Suličastolistni 
porečnik 
Alisma lanceolatum 

RS-V Raste na zaraščenih blatnih 
robovih plitvih počasi tekočih in 
stoječih vod. 

Od maja do 
julija. 

Posegi dovoljeni največ 
na enem ali dveh mestih 
hkrati.  

Navadna mešinka 
Utricularia vulgaris 

RS-V Raste v zaraščenih tekočih vodah, 
kjer voda zastaja in v plitvih 
zaraščenih stoječih vodah. 

Od junija do 
julija. 

Pustiti povezavo med 
reguliranimi in 
renaturiranimi strugami. 
Po posegu pustiti čim 
več mrtvic. 
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Vodna preslica 
Equisetum fluviatile 

RS-V Raste na zaraščenih blatnih 
robovih plitvih počasi tekočih in 
stoječih vod. 

Od junija do 
julija. 

Posegi dovoljeni največ 
na enem ali dveh mestih 
hkrati. 
Po posegu pustiti čim 
več mrtvic. 

Vodna dresen 
Polygonum amphibium 

RS-V Raste v strugah s počasnim 
tokom, stalno prisotno vodo in 
blatnim dnom. 

Od junija do 
julija. 

Posegi dovoljeni največ 
na enem ali dveh mestih 
hkrati. 

Kolenčasti dristavec 
Potamogeton nodosus 

RS-V Raste v strugah s počasnim 
tokom, stalno prisotno vodo in 
blatnim dnom. 

Od junija do 
julija. 

Posegi dovoljeni največ 
na enem ali dveh mestih 
hkrati. 

Prava potočarka 
Rorippa amphibia 

RS-V Raste v strugah s počasnim 
tokom, stalno prisotno vodo in 
blatnim dnom. 

Od junija do 
julija. 

Posegi dovoljeni največ 
na enem ali dveh mestih 
hkrati. 

Navadni sovec 
Rorippa amphibia 

RS-V Raste na nekaterih robovih strug 
in požiralnikov 

Od junija do 
julija. 

Posegi dovoljeni največ 
na enem ali dveh mestih 
hkrati. 
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12.3.7.  Opis posameznih habitatnih tipov z opredelitvijo omejitev in posebnih zahtev, ki jih 
je potrebno upoštevati ob izvedbi renaturacije  
 
Tabela 91: Opis posameznih habitatnih tipov z opredelitvijo omejitev in posebnih zahtev, ki jih je potrebno upoštevati 
ob izvedbi renaturacije  
 

HABITATNI TIP 
 

Koda 
habitat. 

tipa  
Pojavljanje Zahteve med in po izvedeni renaturaciji 

CELINSKE VODE 
občasne stoječe vode 22.2 Sladkovodne površine, ki se občasno 

izsušijo. 
Posegi dovoljeni največ na enem ali dveh 
mestih hkrati. Pustiti povezavo med 
reguliranimi in renaturiranimi strugami. 
Po posegu pustiti čim več mrtvic in mrtvih 
rokavov. 

amfibijske združbe 
makrofitov 

22.3 
 
 

Dna in bregovi občasno stoječih voda ter 
občasno poplavljene uleknine, prilagojene 
na izmenjavo suhih in poplavljenih faz. 

Posegi dovoljeni največ na enem ali dveh 
mestih hkrati. Pustiti povezavo med 
reguliranimi in renaturiranimi strugami. 
Po posegu pustiti čim več mrtvic in mrtvih 
rokavov. 

vegetacija stoječih 
sladkih voda 

22.4 
 
 

Stoječe in počasi tekoče vode (kanali). Posegi dovoljeni največ na enem ali dveh 
mestih hkrati. Pustiti povezavo med 
reguliranimi in renaturiranimi strugami. 
Po posegu pustiti čim več mrtvic in mrtvih 
rokavov. 

zakoreninjena podvodna 
vegetacija  

22.42 Stoječe in počasi tekoče vode, jezera. Posegi dovoljeni največ na enem ali dveh 
mestih hkrati. Pustiti povezavo med 
reguliranimi in renaturiranimi strugami. 
Po posegu pustiti čim več mrtvic in mrtvih 
rokavov. 

Združbe manjših 
dristavcev in drugih  vrst 

22.422 Bazične vode in vode, bogate s hranili; 
prenesejo manj svetlobe in razmeroma 
nizke temperature vode. 

Posegi dovoljeni največ na enem ali dveh 
mestih hkrati. Pustiti povezavo med 
reguliranimi in renaturiranimi strugami. 
Po posegu pustiti čim več mrtvic in mrtvih 
rokavov. 

plavajoči širokolistni 
makrofiti  

22.431 Predeli strug z blatnim dnom in globljo, 
počasi tekočo vodo, ki ne presahne vedno. 

Posegi dovoljeni največ na enem ali dveh 
mestih hkrati. Pustiti povezavo med 
reguliranimi in renaturiranimi strugami. 
Po posegu pustiti čim več mrtvic in mrtvih 
rokavov. 

plavajoča vegetacija 
plitvih voda  

22.432 Plitvi predeli strug, stoječe, počasi tekoče 
vode. 

Posegi dovoljeni največ na enem ali dveh 
mestih hkrati. Pustiti povezavo med 
reguliranimi in renaturiranimi strugami. 
Po posegu pustiti čim več mrtvic in mrtvih 
rokavov. 

povodne preproge 
parožnic  

22.44 
 
 

Oligotrofne do mezotrofne stoječe vode. Posegi dovoljeni največ na enem ali dveh 
mestih hkrati. Pustiti povezavo med 
reguliranimi in renaturiranimi strugami. 
Po posegu pustiti čim več mrtvic in mrtvih 
rokavov. 

vegetacija mezotrofnih 
tekočih voda  

24.43 
 
 

Vodotoki, zmerno bogati s hranili. Posegi dovoljeni največ na enem ali dveh 
mestih hkrati. Pustiti povezavo med 
reguliranimi in renaturiranimi strugami. 
Po posegu pustiti čim več mrtvic in mrtvih 
rokavov. 

TRAVIŠČA IN GRMIŠČA 
nižinska visoka 

steblikovja 
37.1 

 
Na s hranili bogatih naplavinah 
vodotokov. 

Po posegih zagotoviti vsaj enak delež 
visokih steblik ob strugi kot pred posegi. 



LIFE 06 NAT/SLO/000069 Presihajoče Cerkniško jezero, Načrt upravljanja 

 

 222 

visoka steblikovja z 
brestovolistnim 

osladom 

37.11 Obrežja rek, potokov, jarkov. Po posegih zagotoviti vsaj enak delež 
visokih steblik z brestovolistnim 
osladom ob strugi kot pred posegi. 

mezotrofni mokrotni 
travniki 

37.21 Na stalno vlažnih tleh; ekstenzivno gojeni 
travniki. 

Po posegih zagotoviti vsaj enak delež 
mezotrofnih mokrotnih travnikov ob strugi 
kot pred posegi. 

vlažni travniki, 
zaraščajoči se z visokimi 

steblikami 

37.25 Zaraščajoči se vlažni travniki. Po posegih zagotoviti vsaj enak delež 
vlažnih travnikov ob strugi kot pred 
posegi. 

oligotrofni mokrotni 
travniki z modro stožko 

in sorodne združbe 

37.31 
 
 

Tla s spreminjajočo višino talne vode. Po posegih zagotoviti vsaj enak delež 
oligotrofnih mokrotnih travnikov ob strugi 
kot pred posegi. 

mokrotni travniki z 
modro stožko 

37.311 Na manj hranljivih tleh s spreminjajočo se 
višino talne vode. 

Po posegih zagotoviti vsaj enak delež 
mokrotnih travnikov z modro stožko ob 
strugi kot pred posegi. 

GOZDOVI 
srednjeevropska 

črnojelševja in jesenovja 
ob tekočih vodah 

44.3 
 

Obrečni logi, občasno poplavljena rastišča. Po posegih zagotoviti vsaj enak delež črne 
jelše in jesena ob strugi kot pred posegi. 

močvirna in barjanska 
vrbovja 

44.92 Močvirja, barja, bregovi stoječih voda. Po posegih zagotoviti vsaj enak delež vrb 
ob strugi kot pred posegi. 

BARJA IN MOČVIRJA 
močvirska vegetacija 

obrežij 
53 Obrežja stoječih voda, tekočih voda, 

močvirja in nizka barja. 
Po posegih zagotoviti vsaj enak delež 
močvirske vegetacije ob strugi kot pred 
posegi. 

navadna trstičja 53.11 Obrežja stoječih in tekočih voda, evtrofna 
močvirja. 

Po posegih zagotoviti vsaj enak delež 
trstičja ob strugi kot pred posegi. 

jezersko bičkovje 53.12 Trajno poplavljeni predeli na obrežjih 
stoječih in tekočih voda; pas med trstičjem 
in odprto vodno površino (v globljih delih 
večjih strug). 

Po posegih zagotoviti vsaj enak delež 
jezerskega bička ob strugi kot pred posegi 

ostale visoke obrežne 
združbe  

53.14 Združbe jezer, rek, potokov v mezotrofnih 
do evtrofnih stoječih ali počasi tekočih 
vodah. 

Po posegih zagotoviti vsaj enak delež 
obrežnih združb z vrstami Sagittaria, 
Sparganium, Butomus, Sium, Iris ob strugi 
kot pred posegi. 

sestoji z močvirsko sito 53.14 A Obrežja z močnim nihanjem vodne 
gladine. 

Po posegih zagotoviti vsaj enak delež 
sestojev z močvirsko sito ob strugi kot 
pred posegi. 

združba pokončnega 
ježka 

53.143 
 

Obrežja stoječih in tekočih voda, vode z 
blatnim dnom, bogate s karbonati. 

Po posegih zagotoviti vsaj enak delež 
združbe pokončnega ježka ob strugi kot 
pred posegi. 

trstično pisankovje 53.16 Združbe obrežij stoječih in tekočih voda in 
močvirij; odporne na izsušitev, 
onesnaženje vode, prenesejo znatno 
degradirana okolja. 

Po posegih zagotoviti vsaj enak delež 
trstične pisanke ob strugi kot pred posegi. 

združbe visokih šašev 53.21 Na močvirjih, v ulekninah, kjer ni daljših 
obdobij izsušitve tal. 

Po posegih zagotoviti vsaj enak delež 
visokih šašev ob strugi kot pred posegi. 

kljunasto in mehurjasto 
šašje 

53.214 Zmerno do zelo kisla, večinoma 
poplavljena tla. 

Po posegih zagotoviti vsaj enak delež 
kljunastega in mehurjastega šašja ob strugi 
kot pred posegi. 

nizka barja s črnikastim 
sitovcem 

54.21 
 

Nizka barja. Po posegih zagotoviti vsaj enak delež 
rjastega sitovca  ob strugi kot pred posegi. 

nizka barja z rjastim 
sitovcem 

54.22 
 

Nizka barja. Po posegih zagotoviti vsaj enak delež 
rjastega sitovca  ob strugi kot pred posegi. 

OBDELANA TLA 
mejice in manjše skupine 

dreves in grmov 
84.2 Meje med parcelami travnikov ali 

obdelovalnih površin. 
Po posegih zagotoviti vsaj enak delež 
grmovja in drevja kot pred posegi. 
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CILJI IN UKREPI ZA UGODNO STANJE HABITATNIH TIPOV IN VRST 
 
 
13.1.1. Vpliv zaraščanja na habitatne tipe in vrste: 
 
Zaraščanje različno vpliva na ogrožene vrste živali in rastlin opredeljenih v Naturi 2000.  
 
Tabela 92: Vplivi na ogrožene metulje,  ptice  in habitatne tipe 
 
Natura 2000 vrste/ 
habitati, na katere 
zaraščanje vpliva 

ekstenz. 
košene 

površine 

ekstenz. 
paša 

zgodnja* 
faza 

zaraščanja 

pozna** 
faza 

zaraščanja 

zaraščanje s 
trstičjem – 

zgodnje faze 

zaraščanje s 
trstičjem – 
pozne faze 

Strašnični 
mravljiščar 

ugodno pogojno pogojno neugodno pogojno neugodno 

Močvirski cekinček pogojno pogojno ugodno neugodno pogojno neugodno 
Bičja trstnica neugodno pogojno ugodno pogojno ugodno ugodno 
Bobnarica neugodno neugodno neugodno neugodno neugodno ugodno 
Grahasta tukalica neugodno neugodno ugodno neugodno ugodno pogojno 
Kosec ugodno neugodno pogojno neugodno pogojno neugodno 
Kozica ugodno neugodno neugodno neugodno neugodno neugodno 
Mala tukalica neugodno neugodno neugodno neugodno neugodno ugodno 
Prepelica ugodno neugodno pogojno neugodno pogojno neugodno 
Rakar neugodno neugodno neugodno neugodno neugodno ugodno 
Rdečenoga postovka ugodno ugodno pogojno neugodno pogojno neugodno 
Rdečenogi martinec ugodno neugodno neugodno neugodno neugodno neugodno 
Repaljščica ugodno ugodno ugodno neugodno pogojno neugodno 
Rumena pastirica ugodno ugodno ugodno pogojno ugodno neugodno 

 
Travniki s 
prevladujočo modro 
stožko 

ugodno neugodno pogojno neugodno neugodno neugodno 

Nižinski ekstenzivno 
gojeni travniki 

ugodno pogojno pogojno neugodno neugodno neugodno 

Nižinske in 
montansko do 
alpinske hidrofilne 
robne združbe z 
visokim 
steblikovjem 

neugodno pogojno ugodno neugodno pogojno neugodno 

Bazična nizka barja pogojno neugodno neugodno neugodno neugodno neugodno 
Polnaravna suha 
travišča in grmiščni 
faciesi na 
karbonatnih tleh 
(Festuco 
Brometalia)  
(* pomembna 
rastišča kukavičevk) 

ugodno pogojno neugodno neugodno neugodno neugodno 

Nižinski ekstenzivno 
gojeni travniki 
(Alopecurus 
pratensis, 
Sanguisorba 
officinalis) 

ugodno pogojno neugodno neugodno neugodno neugodno 
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Ekstenzivno košeni travniki 
Za večino vrst in habitatnih tipov je najbolj ugodna ekstenzivna košnja, ki sicer v redkih primerih 
delujejo tudi neugodno. 
 
Ekstenzivna paša  
Za pašne površine je značilen pogojno ugoden vpliv na ogrožene travniške vrste, vendar je zaradi 
pomanjkanja tovrstnih raziskav in specifičnosti Cerkniškega jezera lahko ta vpliv tudi ugoden. 
Pogojno ugoden je predvsem zaradi ranljivosti vlažnih tal, zato je paša ugodna večinoma le na 
obrobnih in bolj sušnih predelih jezera.  
 
Zgodnja faza zaraščanja 
Površine v zelo zgodnji fazi zaraščanja so za večino vrst in habitatnih tipov pogojno ugodni. 
Zgodnje faze zaraščanja z lesnimi rastlinami ohranjajo mozaičnost krajine, ki omogoča visoko 
stopnjo biodiverzitete. Vendar je ta zgodnja stopnja zelo kratkotrajna. Zgodnje stopnje zaraščanja s 
trstičjem so skupno pogojno neugodne, saj travniške vrste izgubljajo svoj življenski prostort. Za 
vrste, ki prebivajo v trstičju pa ti sestoji še ne zagotavljajo primernega zavetja. 
 
Pozna faza zaraščanja 
Pozne faze zaraščanja so v splošnem za vse travniške vrste in habitatne tipe neugodne. Zaraščanje s 
trstičjem na območjih ob vodotokih, ki so v gnezditvenem obdobju stalno poplavljeni, pomeni 
širjenje ugodnega gnezdilnega habitata za bobnarico, čapljico in malo tukalico. Zaraščanje z 
lesnimi vrstami je sicer neugodno za travniške vrste, vendar so kratkoročno ugoden habitat za 
rjavega srakoperja, pisano penico, rjavo penico, škrlatca, srnjad, poljskega zajca itd.  
Na selitvah ptic pozne faze zaraščanja predstavljajo pomemben habitat za nekatere ogrožene vrste 
ptic, kot sta kosec in mala tukalica. 
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Varstveni cilj:  

 
Ohraniti ugodne trende3 za najbolj ogrožene vrste in habitatne tipe z ustreznim upravljanjem s 
kmetijskimi zemljišči. Hkrati pa si prizadevamo ohranjati najvišjo možno stopnjo biodiverzitete ob 
upoštevanju prvega pogoja. 
 

Usmeritve in ukrepi:  

 
a) Pozna ekstenzivna košnja opredeljena v akcijskem načrtu za kosca (DOPPS, 2006). Pri 

čemer poudarjamo, da lahko dinamike nihanja gladine talne vode in poplavljanja na jezeru 
pozno košnjo po 1. avgustu ogrozi.  

b) Košnja travnikov od sredine parcele navzven, oziroma z ene strani travnika proti drugi. Pri 
drugem načinu košnje je pomembno, da se ne kosi proti že pokošeni parceli. 

c) Za odpravo grožnje zaraščanja, bi bila morda primerna tudi ekstenzivna paša, za katero pa 
trenutno nimamo dovolj podatkov, da bi lahko ustrezno opredelili zahteve, obtežitve, vrsto 
pašne živali, lokacijo in čas paše. V naslednjih letih bo potrebno izvesti pašne poskuse, ki 
bodo podali želene odgovore. Za obstoječe pašnike predlagamo zmanjšanje obtežbe in 
povečanje pašnih površin. 

d) Košnjo do samega roba vodotokov odsvetujemo. Z odstranjevanjem obrežne vegetacije 
ogrožamo gnezdišča in skrivališča mnogih ogroženih vrst. 

e) Na obrežjih ob vodotokih, ki so v obdobju gnezditve ptic poplavljena, bomo zagotovili na 
kupljenih parcelah več kot 5 -  metrski pas zaraščenih površin. 

f) Mozaičnost krajine je ključnega pomena za ohranjanje visoke stopnje biodiverzitete. Za 
vzpostavljanje mozaičnosti bomo pripravili načrt dinamike košnje, ki bo zagotavljal 
različne stopnje zaraščenosti. 

g) Ob košnji večjih površin bomo znotraj teh pustiti manjše nepokošene površine (najmanj  
      20 m2 v obliki otoka).  
h) Posamezne manjše parcele začasno izvzeti iz košnje za krajše časovno obdobje 2 do 3 let. 
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13.1.2. Upravljanje s kmetijskimi zemljišči kupljenimi za trajno ohranjanje narave v sklopu 
projekta LIFE 03 NAT/SLO/000077 in LIFE 06 NAT/SLO/000069 
 
Notranjski regijski park je s projektoma LIFE 03 NAT/SLO/000077 »Vzpostavitev dolgoročnega 
varstva kosca Crex crex v Sloveniji« in LIFE 06 NAT/SLO/000069 »Presihajoče Cerkniško 
jezero« do sedaj odkupil 410 ha kmetijskih zemljišč upravlja pa še s 40 ha površin v lasti Sklada 
kmetijski zemljišč. 
Skupno je za upravljanje predvidenih približno 450 ha kmetijskih zemljišč  
 
Pri odkupih je ključnega pomena nadaljnje upravljanje z zemljišči, z namenom vzdrževanja 
ekstenzivnega travinja in ugodnega stanja habitatnih tipov in vrst. Upravljanje z zemljišči se izvaja 
skozi dve akciji in sicer pozna košnja travnikov in mulčanje grmovja oziroma ročno odstranjevanje 
zarasti.  
 
Kupljena zemljišča se nahajajo znotraj ekološko pomembnega območja in znotraj posebnih 
varstvenih območij (Natura 2000), zato tu veljajo posebni ukrepi Kmetijsko okoljskih plačil (KOP, 
Program razvoja podeželja RS za obdobje 2007 – 2013, objavljeno dne 20.7.2007). Gre za 
podukrep 214-III/5 Ohranjanje habitatov ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov na območjih Natura 
2000. Podukrep je namenjen ohranjanju vlažnih travnikov, omejkov in drugih strukturnih 
elementov kulturne krajine kot so posamična grmišča, drevesa in obvodna vegetacija.  
Vlažni travniki so življenjski prostor zlasti ogroženih vrst travniških ptic (4. člen Direktive o 
pticah, 79/409/ES) in travniških habitatov in travniških vrst rastlin (Priloga I in II, Direktiva o 
habitatih, 92/43/ES).  
 
Ukrep zahteva prilagojeno košnjo, ki omogoča obstoj travniških habitatnih tipov in gnezditev 
ogroženih vrst ptic, kot na primer kosec (Crex crex), veliki škurh (Numenius arquata), kozica 
(Gallinago gallinago) in druge, katerih populacije so se v desetih letih zmanjšale tudi za več kot 
50%. Območje vlažnih travnikov na Cerkniškem jezeru je bilo opredeljeno kot Posebno območje 
varstva (SPA) na podlagi določil Direktive o pticah (79/409/ES), ki je del evropskega omrežja 
varstvenih območij Natura 2000.  
 
Priporočila: 
- uporaba  kosilnice pri zmanjšani hitrosti, 
-  košnja na višini vsaj 10 cm nad tlemi, 
-  puščanje 3 do 5 m širokih nepokošenih pasov, za GERK s površino, večjo od 5 ha, 
-  enakomerno puščanje in vzdrževanje posameznih grmišč in dreves sredi GERK-a 
 
Zahteve pri izvajanju ukrepa KOP:  
- letno izobraževanje upravičenca,  
- vodenje evidenc o delovnih opravilih,  
- na kmetijskih površinah se lahko uporablja le kompost pridelan na kmetijskih gospodarstvih, 
- košnja ni dovoljena pred 15 julijem, enako velja za spravilo sena, 
- Za GERK, katerega površina presega 1 ha, je obvezno izvajanje tipa košnje iz sredine travnika  
  navzven. 
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13.2.1. Vnos tujerodnih vrst in razširjanje tujerodnih invazivnih vrst 
 
Na območju Cerkniškega jezera predstavljajo glavnino vnesenih tujerodnih vrst rastline in ribe.  
Ob fragmentaciji in velikih spremembah naravnega okolja je vnos ter širjenje invazivnih tujerodnih 
vrst ena izmed groženj vrstni in habitatni pestrosti.  
 
13.2.2. Tujerodne invazivne vrste rastlin 
 
Tujerodne invazivne vrste rastlin so v Evropi prisotne že od 16 st. in jih je vsako leto več. 
Najpogostejši razlogi za vnos tujerodnih vrst rastlin so bili njihova uporaba v čebelarstvu, 
gozdarstvu in sajenje  na vrtovih. Na Cerkniškem jezeru se pojavljajo pet vrst tujerodnih 
invazivnih vrste rastlin, nadaljnje tri rastejo že v neposredni bližini jezera, nekaj pa se jih hitro širi 
po vsej Sloveniji in jih lahko v kratkem pričakujemo tudi na jezeru. 
 
Viri razširjanja tujerodnih vrst rastlin so urbanizirana območja in območja infrastrukture: 
kamnolomi, železnice, ceste in vrtovi. Veliko nevarnost pomeni nameren vnos v naravno okolje, s 
prevažanje zemlje in gradbenega materiala. Znotraj Notranjskega regijskega parka najdemo 
številne tujerodne rastlinske vrste. Vse te vrste niso invazivne in nekatere so se tiho vključile v 
okolje. V bližini naselij, na gradbiščih, ob cestah in robovih travnikov pa se pojavljajo japonski 
dresnik (Reynoutria japonica), deljenolistna rudbekija (Rudbeckia laciniata), topinambur 
(Helianthus tuberosus), žlezava nedotika (Impatiens glandulifera), kanadska zlata rozga (Solidago 
canadensis) in orjaška zlata rozga (Solidago gigantea). Na gozdnih robovih se razrašča robinija 
(Robinia pseudacacia). Nekatere izmed teh vrst ponekod že preraščajo dele travišč in s tem 
zmanjšujejo biotsko pestrost na  območju Cerkniškega jezera.  
 
13.2.3 Vpliv tujerodnih invazivnih vrst na habitatne tipe in vrste 
 
Invazivne tujerodne vrste rastlin vplivajo tako na habitatne tipe kot vrste. S preraščanjem travnikov 
invazivne tujerodne vrste rastlin ogrožajo redke in varovane habitatne tipe kot so: 
- polnaravni suhi travnik (EU6210),  
- travniki s prevladujočo modro stožko na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh Molinion   
  cearuleae EU 6411,  
- nižinski ekstenzivno gojeni travniki (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) EU 6510 in   
- gozdni robovi.  
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13.2.4. Podrobnejši opis tujerodnih invazivnih vrst 
 
Orjaška zlata rozga (Solidago gigantea) in kanadska zlata rozga (Solidago  canadensis) sta dve 
sorodni vrsti iz družine nebinovk. Obe vrsti izvirata iz Severne Amerike, od koder so ju prinesli, da 
bi ju sadili kot okrasni rastlini. Obe vrsti cvetita pozno poleti in proizvajata velike količine 
nektarja, zato sta bili sajeni predvsem v okolici čebelnjakov. Rasteta na travnikih, gozdnih robovih, 
jasah in na nasutjih. Sta zelo agresivni in kjer se pojavita kmalu izpodrineta avtohtone vrste. V 
nekaj letih prekrijeta velika območja travnikov.   
Na Cerkniškem jezeru se pojavljata lokalno ob makadamskih cestah, na območju Rešeta in ob 
mostu pred Otokom. Zaradi nihanja vode in se na jezeru počasneje razširjata. Veliko nevarnost za 
hitro razširitev obeh vrst je predvsem zgodnja presušitev jezera, ki omogoča njihovo širitev na 
mokrotne travnike. 
 
Japonski dresnik (Fallopia japonica) je ena najbolj nasilnih invazivnih vrst. Tam kjer se pojavi, v 
kratkem času prekrije velike površine in ne pusti rasti skoraj nobeni drugi vrsti. Najraje raste na 
vlažnih tleh ob rekah, vendar se dobro počuti tudi na nasutjih, ob cestah in celo na suhih travnikih. 
Poleg hitre širitve je zanj značilna tudi velika odpornost proti zatiranju, saj prenese velike 
koncentracije strupov ter ima močan koreninski sistem, ki tudi ob izkopavanju uspe pognati nove 
poganjke. Uspele niso niti kombinirane metode zatiranja, kot so izkop, posutje s strupom in 
pokritje s črno folijo.  
Na Cerkniškem jezeru je še redek, vendar ga lahko najdemo pred mostom na Otok in ob 
Cerkniščici v Cerknici. Prisoten je tudi na nekaterih območjih v neposredni bližini jezera. 
 
Robinia (Robinia pseudacacia) je drevesna vrsta, ki izvira iz Severne Amerike. V Evropo so jo 
prinesli zaradi bogatega obroda nektarja v času cvetenja in čvrstega ravnega debla, ki se ga 
uporablja za lesene stebre daljnovodov. Uspeva na bolj suhih in toplih tleh in na nekaterih 
območjih pokriva velike površine. Razširja se tako s pomočjo korenin kot s pomočjo semen.  
Na Cerkniškem jezeru je redka in jo najdemo ob Gorici. Potencialno bi se lahko razširjala ob 
nasutjih in makadamskih cestah. 
 
Žlezavo nedotiko (Impatiens glandulifera), ki izvira iz zahodne Himalaje, so gojiili po vrtovih že 
v začetku 20. stoletja, zaradi medonosnosti pa je bila priljubljena tudi pri čebelarjih. Prvi zapisi o 
pojavljanju v naravnem okolju so iz 40-tih let 20. stoletja, nato pa se je vrsta vzdolž rek začela 
hitro širiti vzdolž rek. Danes je razširjena po večjem delu Slovenije, razen v submediteranskem 
delu. Še posebej pogosta je vzdolž rek, kjer ponekod popolnoma prerašča rečne bregove, iz katerih 
izriva domorodne rastline.  
Žlezova nedotika se pojavlja ob Cerkniščici, na Marofu, Goriškem Brežičku in drugih vodotokih. 
 
Deljenolistna rudbekija (Rudbeckia laciniata) je vrsta iz družine nebinovk, ki izvira iz Severne 
Amerike. V Evropo so jo zanesli kot okrasno rastlino, ki je pobegnila iz vrtov in se naselila v 
naravi. Najraje raste na vlažnejših, humoznih tleh ob rekah in močvirjih, vendar se pogosto 
pojavlja tudi ob gozdnih robovih in na mejicah travnikov. Tako kot večina ostalih invazivnih vrst 
prekrije velike površine in zaduši avtohtone vrste rastlin. Tudi rudbekija je odporna na zatiranje. 
Na Cerkniškem jezeru še ni bila opažena. 
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Ostale vrste, ki rastejo v okolici ali se hitro razširjajo po Sloveniji in se bodo verjetno v bližnji 
prihodnosti razširile tudi na območje Cerkniškega jezera so še topinambur (Helianthus tuberosus), 
pelinolistna ambrozija (Ambrosia artemisiifolia) in amerikanski javor (Acer negundo). 
 
Varstveni cilj: 
 
Dolgoročno zmanjšati vpliv tujerodnih invazivnih vrst rastlin na ekosistem in s tem ohranjati 
biotsko raznovrstnost vrst in habitatnih tipov. 

Usmeritve in ukrepi: 

 
-  Popis in odstranjevanje žarišč invazivnih rastlinskih vrst na širšem območju Cerkniškega jezera:  
-  s popisom lokacij invazivnih vrst bomo pridobili informacije o nahajanju in razširjenosti teh vrst, 
-  s pomočjo popisanih lokacij in izrisom območij razširjenosti na preglednih kartah bomo izdelali 
oceno ogroženosti avtohtonih vrst in habitatnih tipov, 
- s pregledno karto razširjenosti bomo lahko kasneje učinkoviteje spremljali odstranjevanje 
invazivnih vrst, 
-  ozaveščanje ljudi o vplivih invazivnih rastlinskih vrst na ekosistem. 
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13.3.1. Naselitev neavtohtonih  vrst rib 
 
Ribe so tista skupina, ki se jo je v preteklosti širilo predvsem zaradi gospodarskih razlogov in 
športnega ribištva. Kasneje se je veliko vrst preneslo iz enega porečja v drugega za športni ribolov. 
Nekatere tako vnesene vrste so naredile veliko škodo avtohtonim vrstam. Štiri vrste se je iz 
različnih razlogov vneslo tudi v Cerkniško jezero. 
 
Poleg tujerodnih vrst rastlin predstavlja veliko težavo za ogrožene vrste tudi vnos tujerodnih vrst 
rib: rdečeperka (Scardinius eryhropsalmus), navadni ostriž (Perca fluviatilis), krap (Carpus 
carpio). Omenjene ribe so sicer v Sloveniji avtohtone, vendar ne v Cerkniškem jezeru, sem jih je v 
jezero naselil človek. Naseljene neavtohtone ribe ogrožajo predvsem dvoživke, vodne 
nevretenčarje in avtohtone vrste rib. 
 
Naseljene neavtohtone ribe imajo zelo velik vpliv na dvoživke (pupki, rjave žabe, zelena rega), saj 
plenijo njihova jajca in paglavce. S tem je ogroženo razmnoževanje nekaterih dvoživk v vodnih 
kotanjah na Cerkniškem jezeru in v vodotokih. Vnesene ribe ogrožajo tudi razmnoževanje 
avtohtonih vrst rib (ščuka, linj) predvsem s plenjenjem iker in mladic. Predvsem ostriži 
predstavljajo veliko grožnjo populaciji avtohtonih rib, saj se hranijo z enakim plenom kot mlade 
ščuke. 
 
13.3.2. Neavtohtone vrste rib 
 
Rdečeperka (Scardinius erythrophthalmus) je splošno razširjena vrsta počasi tekočih in stoječih 
vod Donavskega povodja. Najraje se zadržuje v z rastlinjem obraslih predelih. Hitro se razmnožuje 
in je zelo prilagodljiva. V Cerkniško jezero so jo vnesli kot hrano ščuki. Po vnosu se je hitro 
razširila, in ker se prehranjuje tudi z ikrami in mladicami je prizadejala ščuki in ostalim avtohtonim 
vrstam veliko škodo. 
 
Navadni ostriž (Perca fluviatilis) je naša najpogostejša in najbolj razširjena vrsta ostriža pri nas. 
Pogost je tako v stoječih kot v tekočih vodah z ne preveč hitrim tokom. Po naselitvi v Cerkniško 
jezero se je hitro razmnožil. Prehranjuje se predvsem z ribami. Avtohtonim vrstam rib Cerkniškega 
jezera je prizadejal veliko škodo, saj je velik konkurent ščuki pri lovu na ribe.  
 
Krap (Cyprinus carpio) in beli amur (Ctenopharyngdon idella) sta bila naseljena v Cerkniško 
jezero zaradi ribolova, vendar je bil vnos amurja neuspešen. Obe vrsti se prehranjujeta z vodnim 
rastlinjem in nevretenčarji. 
 
Šarenka (Oncorhynchus mykiss) je bila nseljena v nekatere pritoke Cerkniškega jezera in v teh potokih 
izrinja avtohtono potočno postrvjo (Salmo trutta). 
 
Varstveni ukrepi 
 
- Ozaveščanje ribičev o vplivih vnosov tujerodnih vrst na avtohtone ribe in druge organizme. 
- Izlov tujerodnih vrst rib 
- Izlov tujerodnih vrst rib med reševanjem rib ob presihanju jezera, 
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13.4.1. Slabo poznavanje naravne dediščine 
 
Slabo poznavanje naravne dediščine je zlasti opazno med mladimi, kar je predvsem posledica 
pomanjkanja konkretnih izkušenj v naravi. Vsebine varstva narave so samo občasno zastopane v 
šolskih programih. Mladi malo ali nič ne izvedo o pomenu varstva ogroženih rastlin in živali ter 
njihovih habitatov, o problematiki upadanja biotske pestrosti, o problematiki invazivnih vrst in o 
različnih oblikah varstva narave. 
Kljub temu, da je Cerkniško jezero razmeroma dobro ohranjeno, pa so bili v preteklosti izvedeni 
številni neustrezni hidrološki posegi, ki so poslabšali razmere v naravnem okolju. Osuševalni 
posegi, opuščanje kmetovanja ter posledično zaraščanje vlažnih travnikov in robnih delov 
Cerkniškega jezera so tako povezani tudi s slabo ozaveščenostjo prebivalstva o pomenu ohranjanja 
redkih in pomembnih vrst habitatnih tipov, ki z neaktivnostjo ljudi tudi izginjajo. 

Varstveni cilj:  

 
Opazna je vse večja odtujenost mladih od narave, zato jim želimo naravo, kot pomembno vrednoto 
vredno ohranjanja, približati. Z ozaveščanjem bi pomembno pripomogli k ohranjanju Cerkniškega 
jezera.  

Usmeritve in ukrepi: 

 
a) Mesečna predavanja za širšo javnost z predavatelji različnih strok (Knjižnica Jožeta Udoviča 

Cerknica). 
b) Vodeni izleti po Cerkniškem jezeru za širšo javnost ter mladino . 
c) Dvakrat letno izdati informativni bilten.  
d) Mesečno objavljati članke, poročati o projektu LIFE po radiu in TV. 
e) Pripraviti in tiskati promocijske zloženke z namenom boljšega poznavanja območja 

Notranjskega regijskegaparka. 
f) Pripraviti promocijski CD za širšo javnost. 
g) Delovati v okviru izobraževanja mladih pod okriljem ustanovljene Mreže šol in vrtcev 

Notranjskega regijskega parka. 
h) Organizirati raziskovalne tabore za mlade. 
i) Vodenje ekskurzij in delavnic na Cerkniškem jezeru. 
j) Priprava delovnih listov in drugih izobraževalnih gradiv. 
k) Raziskovalne naloge. 
l) Organizirati strokovne posvete o Cerkniškem jezeru z različnimi skupinami naravoslovcev in 

družboslovcev. 
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13.5.1. Neusklajenost raziskav Cerkniškega jezera 
 
Številne institucije opravljajo različne raziskave s preučevanjem favne in flore, ter raziskave, 
znotraj katerih so bile opravljene hidrološke študije in geološke raziskave  
Na temo Cerkniškega jezera sta bili opravljeni 2 doktorski disertaciji, poleg tega pa še 4 magistrske 
in 19 diplomskih nalog. 
 
Raziskave so osnova za dobro poznavanje območja, zato želimo, da bi bile raziskave v prihodnje 
čim bolj usklajenein in fokusirane v reševanje tudi naravovarstvenih problemov.  
V parku si prizadevamo, da bi imeli pregled nad raziskavami na območju jezera, kar omogoča 
boljše upravljanje in poznavanje jezera.  
 
 
Raziskave in monitoringi se izvajajo večinoma neodvisno druga od druge in med seboj niso 
povezane.  
 
Raziskave se izvajajo pod okriljem različnih strokovnih institucij kot so: 
 
- Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana, 
- Inštitut za raziskovanje krasa, Titov trg 2, 6230 Postojna, 
- Inštitut za biologijo Jovana Hadžija (ZRC SAZU), Novi trg 5, 1000 Ljubljana, 
- Nacionalni inštitut za biologijo, Večna pot 111, 1000 Ljubljana, 
- Narodni muzej, Prešernova 20, 1000 Ljubljana, 
- Notranjski muzej Postojna, Ljubljanska 10, 6230 Postojna, 
- Prirodoslovni muzej, Prešernova 20, 1001 Ljubljana, 
- Društvo za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije (DOPPS, Bird life Slovenija), 
- Inženiring za vode, Teslova 30, 1000 Ljubljana, 
- Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana. 
- Zavod Symbiosis, Goričice 10, 1384 Grahovo, 
- Notranjski regijski park, Tabor 42, 1380 Cerknica. 
 

Usmeritve in ukrepi: 

 
- Koordiniranje raziskav na terenu za potrebe boljšega poznavanja flore in favne. 
- Zbiranje rezultatov raziskovalnih nalog. 
- Vzpodbujanje raziskovalne dejavnosti. 
- Pomoč in sodelovanje pri raziskovalnih nalogah. 
- Kartiranje habitatnih tipov Nature 2000 
- Kartiranje živalskih vrst Nature 2000 
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13.6.1. Varstvo dvoživk 
 
Grožnje  
Povečan cestni promet je v zadnjih letih prepoznan kot eden izmed glavnih dejavnikov, ki ogrožajo 
populacije dvoživk pri nas in v svetu. Z gradnjo cest se uničujejo, zmanjšujejo in fragmentirajo 
njihovi primerni kopenski in vodni habitati (življenjski prostori). Kot največji problem pa je za 
današnji čas neurejena cestana infrastruktura, ki prekinja ustaljene selitvene poti dvoživk. 
Posledice prometa na obstoječih cestah so vidne predvsem v spomladanskih selitvenih obdobjih, 
ko pride do množičnih pomorov na kritičnih odsekih cest. 
 
Dvoživke ogroža tudi zasipavanje in izsuševanje mrestišč z odlaganjem in deponiranjem 
gradbenega in drugega zasipnega materiala. 
 
Dvoživke ogroža tudi vnos in naseljevanje tujerodnih plenilskih vrst rib v vodotoke jezera in 
malke. Te ribe plenijo jajca in paglavce dvoživk in s tem omejujejo razmnoževanje nekaterih 
dvoživk. 
 
Vpliv na vrste 
Promet negativno vpliva na populacije dvoživk, ki večji del življenja preživijo v okoliških 
gozdovih Cerkniškega jezera in Slivnice, mrestijo pa se na jezeru.  
To so naslednje vrste: navadna krastača (Bufo bufo), rosnica (Rana dalmatina), sekulja (Rana 
temporaria) in pupki (Triturus sp). 
 
Z zasipavanjem mrestišč na Cerkniškem polju so veliki in mali pupek ter zelena rega izgubili velik 
del življenjskih prostorov. 

Varstveni cilj 

Zagotoviti dolgoročni obstoj populacije dvoživk in habitatnih tipov. 

Usmeritve in ukrepi:  

a) Začasni ukrepi: postavitev začasnih ograj v obdobju selitev in prenašanje osebkov čez 
cesto. S tem se širšo javnost opozori na problematiko, hkrati pa se z njimi lahko pridobijo 
natančnejši podatki o selitvenih poteh dvoživk. 

b) Trajni ukrepi: predlog za postavitev stalnih varovalnih ograj.  
c) Izgradnja ustreznih podhodov za dvoživke na vseh odsekih cest, kjer imajo dvoživke svoj 

selitven koridor. 
d) Finančno ovrednotiti potrebne varstvene ukrepe za izboljšanje razmer za selitev dvoživk. 
e) Ob urejanju mrtvic pri renaturaciji vodotokov bodo zagotovljeni habitati za dvoživke, pri 

čemer je potrebno poskrbeti za odsotnost rib. 
f) Ozaveščanje in izobraževanje javnosti  
g) Podajanje konkretnih rešitev in predlogov pri urejanju cestne infrastrukture na območju 

parka. 
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Slika 39: Mrestižča dvožovk 
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13.7.1 Onesnaževanje voda in onesnaževanje z odpadki 

Onesnaževanje voda 

Viri onesnaževanja vod so različni: komunalne odpadne vode iz naselij, odpadne vode iz 
industrijskih in obrtnih objektov, meteorne voda s cestišč in spiranje umetnih gnojil iz kmetijskih 
zemljišč v vodotoke. Onesnažena voda negativno vpliva na ekološko stanje vodnih ekosistemov 
tako na površju kot v podzemlju. S tem je ogrožena kakovost vodnih virov in biotska 
raznovrstnost. 
 
Večina vode s Cerkniškega jezera odteče v podzemlje, kar skupaj s slabo samočistilno 
sposobnostjo podzemnega vodnega sistema, pomeni veliko grožnjo za vodne vire in za ogrožene 
jamske živali.  
 
Na stopnjo onesnaženosti voda vpliva dinamika presihanja jezera, ki v poletnem obdobju povzroči 
poslabšanje vodnega stanja v vodotokih. Onesnaženost je povečana ob nižjem vodostaju 
vodotokov, ko se koncentracija hranil v vodi poveča. S preteklimi posegi v vodotokih se je zelo 
poslabšala samočistilna sposobnost, kar dodatno poslabšujejo razmere v vodnem okolju.  

Onesnaževanje z odpadki 

Na območju Cerkniškega jezera se pojavljajo črna odlagališča odpadkov in posamezna manjša 
žarišča odloženega odpadnega materiala. Odpadki se pojavljajo ob vodotokih, ob ali v kraških 
jamah, na robovih naselij, v mlakah itd.. S tem se poslabšujejo naravne razmere na območju 
Cerkniškega jezera, kar  tudi negativno vpliva na živalske vrste in habitatne tipe.  
 
Vpliv na habitatne tipe in vrste: 
Onesnaženje voda ima negativen vpliv na naslednje habitate:  
- združbe oligomezotrofne vode z bentoškimi združbami parožnic Charas spp (EU 3140), 
- naravna evtrofna jezera z vodno vegetacijo zvez Magnopotamion ali Hydrochaition (EU3150),  
- vodotoke v nižinskem in montanskem pasu z vodno vegetacijo zvez Ranunculion fluitantis in 

Callitricho – Batrachion (EU 3260)  
- reke z muljastimi obrežji z vegetacijo vez Chenopodion rubri p.p. in Bidention p.p. (EU 3270) 
- jame, ki niso odprte za javnost (EU 8310). 
 
Vpliv na živalske vrste: 
Onesnaženje voda negativno vpliva na dvoživke, ribe, makroinvertebrate, posredno na vidro in na 
vodne rastline ter na nekatere živalske vrste iz Nature 2000 kot so: kapelj, človeška ribica, 
drobnovratnik in druge jamske živali. 
 
Varstveni cilj: 
- Celostno je potrebno rešiti problem onesnaženja s priporočili in predlaganimi ukrepi za  
   izboljšanje kakovosti vode z izgradnjo čistilnih naprav na celotnem vodozbirnem območju  
   Cerkniškega jezera.  
- Z renaturacijo vodotokov je potrebno povečati njihovo samočistilno sposobnost. 
- Ozaveščati javnost, tako lokalnega prebivalstva kot obiskovalcev. 
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Usmeritve in ukrepi:  
a) Sonaravna obnova reguliranih strug (renaturacija) in s tem izboljšanje samočistilne 

sposobnosti vodotokov. 
b) Puščanje zaraslega obrežnega pasu ob vodotokih. 
c) Izgradnjo čistilnih naprav na vplivnih območjih z dograditvijo rastlinskih čistilnih naprav 

za 4. fazo čiščenja odpadnih voda (odstranjevanje hranil). 
d) Popis lokacij vseh črnih odlagališč odpadkov in manjših žarišča odlaganja odpadnega 

materiala. 
e) Znotraj ohranitvenih območij Nature 2000, ekološko pomembnih območjih - EPO in 

območjih naravnih vrednot, naj se ne odlaga gradben ali drugi material 
f) Ozaveščanje ljudi o negativnih vplivih onesnaževanja. 
g) Izdelati kataster onesnaževalcev. 
h) Čistilne akcije. 
i) Čiščenje jam. 
j) Opozorilne table. 
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13.8.1.Podzemske jame  
 
Na projektnem območju, oziroma v njegovi neposredni bližini je 21 kraških jam.  
Cerkniško jezero nima površinskih odtokov, vsa voda iz jezera odteka skozi podzemske jame, med 
katerimi sta, s preko 8.500 m raziskanimi podzemskimi rovi, največji Velika in Mala Karlovica. 
Voda v Jamskem zalivu skozi ti dve jami odteka proti Rakovem Škocjanu – 2 km dolgi kraški 
dolini. Iz Rakovega Škocjana voda odteka skozi podzemske rove Tkalce jame  proti Planinski jami, 
kjer se v podzemlju združi s podzemno Pivko, ki ponikne v Postojnski jami. Sotočje obeh 
podzemskih rek v Planinski jami je eno redkih znanih podzemskih sotočij dveh rek. Drugi del vode 
iz Cerkniškega jezera odteka skozi podzemske požiralnike –  vertikalne jame – v jezerskem dnu, 
globoke do 12 m. Med njimi so največji: Rešeto, Vodonos, Ponikve, Kotel, Zajcevke, Gebno, 
Skednenca in Retje. Vse te ponorne jame odvajajo vodo v drugo smer, v izvire Bistre na robu 
Ljubljanskega barja. Cerkniško jezero je geološko razvodje, ki del vode odvaja proti Rakovem 
Škocjanu, drugi del pa proti izvirom Bistre.  
Voda v Cerkniško jezero priteka iz Loške doline, skozi podzemske jame Velike golobine, ki po 
skoraj dveh kilometrih podzemskega toka izvira na vzhodnem robu Cerkniškega jezera pri izvirih 
Obrh in Cemun.   
Na severnem delu Cerkniškega polja voda priteče na dan v več izvirih,  največja med njimi sta 
Šteberški Obrh in Žerovniščica. V oba izvira priteka voda, ki ponikne na Bloški planoti.  
Edini površinski dotok Cerkniškega jezera je Cerkniščica.                       
 
Grožnje - podzemne kraške jame 
 
Podzemne kraške jame na projektnem območju ogrožajo onesnažene vode, ki se s prispevnega 
območja stekajo v podzemlje. Zaradi skromne samočistilne sposobnosti so kraške vode v jamah 
močno občutljive za onesnaženje, zato je ta potencialna ogroženost velika. Jame so ogrožene tudi 
zaradi fizičnega uničevanja, onesnaževanja z odpadki, lova in vznemirjanja jamske favne ter 
nekontroliranega vstopa.  
 
V podzemlju so abiotski dejavniki zelo izravnani, v njem vlada popolna tema, visoka zračna 
vlažnost, temperatura pa je približno taka, kot je srednja letna temperatura kraja. Dnevna in letna 
variabilnost ekoloških dejavnikov je zelo majhna in jamske živali so tem okoliščinam prilagojene, 
hkrati pa so močno specializirane.  
 
Vpliv na habitatne tipe in vrste: 
 
Jame so zelo občutljive na človeške vplive. Nekontroliran vstop v jame, onesnaževanje, lov 
jamskih živali in nizka ozaveščenost lokalnega prebivalstva in obiskovalcev lahko dolgoročno 
ogrozijo obstoj jamske favne (npr.: človeška ribica Proteus anguinus, drobnovratnik Leptodirus 
hochenwartii, veliki podkovnjak Rhinolophus ferrumequinum, mali podkovnjak Rhinolophus 
hipposideros, dolgonogi netopir Myosotis capaccini in vejicati netopir Myotis emarginatus).  
 
Jamske živali so močno specializirane. Neugodnim spremembam v jami se živali ne morejo 
umakniti, zato lahko že razmeroma majhni zunanji vpliv ali spremembe povzročijo propad vrste. 
Na podlagi pregleda stanja vrst je nujno določiti in izvesti varstvene ukrepe za zaščito jam in 
njihovih vplivnih območij. 
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Varstveni cilj: 

Dolgoročno zmanjšati vpliv na jame in njihova vplivna območja ter s tem ohranjati svojevrsten 
podzemni habitatni tip. 

Usmeritve in ukrepi:  

a) Popis lokacij vseh 18 jam na projektnem območju z oceno njihove ogroženosti.  
b) Vzpostaviti monitoring jamske favne. 
c) Ozaveščanje ljudi o negativnih vplivih na jame in jamsko favno (organizacija predavanj). 
d) Izdelava strategije varstva jam na projektnem območju. 
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13.9.1 Upravljanje s prostoživečimi živalskimi vrstami – ribolov  
 
Upravljanje z ribami je na območju Cerkniškega jezera zaupano ribiški družini Cerknica in Zavodu 
za ribištvo Slovenije. Njihova vloga je upravljanje z ribolovnimi vodami in gospodarjenje z 
vodnim življem, predvsem ribami.  
 
V preteklosti in ponekod še danes, ribiči preseljujejo in naseljejo tujerodne vrst rib (npr. 
rdečeperka, beli amur, krap, postrvji ostriž, pisanec, jezerska zlatovščica) in s tem posegajo v 
naravno stanje vodotokov. 
 
Vpliv na habitatne tipe in vrste: 
Športni ribolov nima večjega vpliva na habitatne tipe in vrste. Preprečevati je treba le krivolov ter 
vnos tujerodnih vrst rib, ki lahko povzroči veliko škode avtohtonim vrstam. Predvsem v poletnem 
obdobju ob nizkem vodostaju, bi bilo potrebno omejevati ribolov na določenih občutljivejših 
območjih, kar RD Cerknica že izvaja. 
 

Varstveni cilj: 

Na območju gnezdišč ptic in drstišč rib in dvoživk je potrebno oblikovati mirne cone, kjer se 
ribolov v času gnezdenja nebi izvajal.  

Usmeritve in ukrepi:  

a) Oblikovati priporočila pri gospodarjenju z ribami in ozaveščanje domačih in tujih ribičev. 
b) Oblikovanje mirnih con na območjih gnezdišč, kjer se s priporočili omejuje negativne 

vplive zaradi ribolova. 
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13.10.1. Upravljanje s prostoživečimi živalskimi vrstami - lov  
 
Upravljanje z divjadjo je po Zakonu o varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter upravljanju lovišč in 
Zakonu o gozdovih zaupano Zavodu za gozdove Slovenije, ki pripravlja lovsko gojitvene načrte. 
Lovsko gojitvene načrte izvajajo lovci, ki so organizirani v lovske družine in so pristojni in 
zadolženi za upravljanje z lovišči. 
 
Na območju Cerkniškega jezera je z vidika negativnega vpliva na habitatne tipe in vrste 
problematičen predvsem lov na mlakarice, ki je posredno moteč tudi za druge vrste ptic. Pri tem je 
povečana nevarnost pri lovu zamenjava race mlakarice z drugimi redkimi, ogroženimi in 
zavarovanimi vrstami vodnih ptic.  
 
Vpliv na habitatne tipe in vrste: 
 
Lov nima večjega vpliva na habitatne tipe, pojavlja pa se posredna ogroženost zaradi lova na 
mlakarico, saj so zaradi zamenjave in vznemirjanja ogrožene tudi redke in zavarovane vrste rac 
(žličarica, kostanjevka, reglja, kreheljc, žvižgavka, konopnica itd.). 

Varstveni cilj: 

Na območju gnezdišč redkih vrst ptic je potrebno dogovorno oblikovati mirne cone, kjer se lov v 
času gnezdenja ptic nebi izvajal.  

Usmeritve in ukrepi:  

-  Izobraževanje članov lovskih družin, predvsem glede prepoznavanja posameznih vrst vodnih vrst 
ptic. 
-  Oblikovanje mirnih con, kjer se s priporočili omejuje negativne vplive zaradi lova. 
- Oblikovanje priporočil, ki se jih postopoma vgrajuje v lovsko gojitvene načrte za območje 
Cerkniškega jezera.  
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13.11.1  Turizem in rekreacija  
 
Za obiskovalce in turistično dejavnost je območje Cerkniškega jezera zelo privlačno, saj se 
turistični obiski iz leta v leto povečujejo. Pa vendar je kljub naravnim potencialom območje slabo 
turistično razvito, turistične aktivnosti pa se koncentrirajo le na nekaj najbolj atraktivnih, 
površinsko manjših območjih. Najbolj turistično obremenjeno in številno obiskano je območje 
Cerkniškega jezera južno od naselja Dolenje Jezero, predvsem neposredna okolica jezera. 
Obiskovalci se prosto gibljejo po območju izjemnih naravnih vrednot. Turistična dejavnost ni 
ustrezno urejena in se razvija nenačrtovano.  
 
Območje ima možnosti za razvoj naravoslovno-rekreacijske infrastrukture v povezavi z 
obstoječimi znamenitostmi in ruralnim zaledjem, ki nudi razvoj »mehkih« oblik turizma. Kljub 
temu pa je potrebno previdno in sistematsko pristopiti k razvoju te dejavnosti. Osnovna strategija 
pri oblikovanju turističnih območij je, da večino obiskov usmerjamo v naselja okrog jezera ter v 
zaledje in s tem omogočimo varstvo obravnavanega območja. Za namen kontroliranega, 
omejenega ter primernega gibanja na zavarovanem območju je potrebno opredeliti cone za razvoj 
turizma in mirne cone, kjer se varuje izjemne naravne danosti.  
 
Turizem je kljub naravnim potencialom na območju slabo razvit, turistične aktivnosti pa se 
koncentrirajo le na nekaj najbolj privlačnih, manjših območjih. Okoli 30.000 obiskovalcev letno 
obišče projektno območje Cerkniško jezero, pri tem pa je treba poudariti, da je turistično najbolj 
obiskano območje Cerkniškega jezera južno od naselja Dolenje Jezero in 5 km oddaljeni Rakov 
Škocjan. Obiskovalcev je največ ob sončnih zimskih dela prostih dneh, ko je na zamrznjenem 
jezeru tudi do tisoč drsalcev. Precej obiskovalcev pa je tudi v pomladanskem in poletnem času, ko 
voda usiha ali popolnoma presahne.  
 
Območje ima možnosti za razvoj naravoslovno-rekreacijske infrastrukture v povezavi z 
obstoječimi znamenitostmi in ruralnim območjem, ki nudi razvoj »mehkih« oblik turizma in 
nočitev. To omogočajo predvsem območja in naselja ob Cerkniškem jezeru, Menišije, Slivnice in 
Rakov Škocjan. Zaradi izredno bogate naravne in kulturne dediščine ima območje velik potencial 
za razvoj raziskovalnega in naravoslovnega turizma ter turizma, ki je povezan z ohranjanjem 
etnološke in kulturno zgodovinske dediščine. 
 
Cerkniško jezero z okolico je privlačno za različne tipe turističnega obiska, organiziranega kot 
individualnega, prav tako pa omogoča tudi različne tipe športnih aktivnosti v različnih časovnih 
obdobjih v letu. Poleti je privlačno tako za kolesarje, pohodnike, ljubitelje narave, raziskovalce, 
opazovalce ptic idr. Ko jezero pozimi zamrzne, je privlačno za drsanje.  
Zaradi raznolikosti in spremenljivosti privlači fotografe in slikarje, ki tu iščejo navdihe za svoje 
ustvarjanje. 
 
Obiskovalci jezera so tudi ribiči, saj je ribolov že od nekdaj pomembna dejavnost, takrat, ko je 
jezero polno. 
Na Cerkniškem polju je nova turistična ponudba organizirana ježa konj. Urejenih jahalnih poti 
sicer ni, jezdijo pa predvsem po kolovozih v osrednjem delu Cerkniškega polja. Druge turistične 
aktivnosti kot npr. jadranje, lov, kolesarjenje ali jadralno padalstvo so manj zastopane.  
 
Glede na tip turizma lahko ločimo: 

Oblikovano: Pisava: Times
New Roman

Izbrisano: ¶
¶
¶
¶
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- raziskovalni turizem in izobraževalni pomen obiska, 
- kmečki turizem v povezavi s kulinarično ponudbo lokalnih jedi in pridelkov, 
- aktivni oddih s ponudbo različnih aktivnosti in  
- enodnevni turistični obisk. 
 
Obstoječa gostinska ponudba je vezana na gostinske ponudnike v večjih naseljih, turističnimi 
kmetijami in razširitev ponudbe v povezavi z naravoslovnim turizmom, muzejsko dejavnostjo in 
mladinskim turizmom. 
 
Na območju občine Cerknica so ustanovljena tudi naslednaj turistična društva: 
- Turistično društvo Cerknica, 
- Turistično društvo Menišija, 
- Turistično društvo Rakek. 
 
2.8.9. Pozitivni učinki turizma: 
 
- nova delovna mesta; 
- turistična prepoznavnost območja 
- razvijanje mehkih oblik turizma, ki omogoča ohranjanje kulturne dediščine in kulturnih 

posebnosti kraja kot tudi naravnih kakovosti in izjemnosti;  
- predvidena izboljšava turistične infrastrukture: urejene in označene učne poti, kolesarske poti, 

dodatne nočitvene zmogljivosti kraja, informativni center, muzej, 
- ozaveščanje o ogroženih vrstah in pomembnosti ohranjanja narave z izvajanjem 

izobraževalnega turizma (strokovne ekskurzije, opazovanje flore in favne idr.), 
- prodaja izdelkov pod enotno znamko, ki je produkt naravi prijaznega pridelovanja in 

predstavlja lokalno znamenitost. 
 
2.8.10 Negativni vplivi turizma: 
 
- negativni vpliv na naravne kakovosti Cerkniškega jezera, predvsem na naravne rezervate in 

ogrožene rastline in živali na območju, 
- parkiranje izven urejenih parkirnih površin, 
- v primeru povečanega obiska turistov, problemi z odplakami in onesnaževanjem; potencialna 

nevarnost in škodljive posledice za okolja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oblikovano: Pisava: Krepko

Oblikovano: Pisava: Krepko

Izbrisano: ¶
¶
¶
¶
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14. SWOT ANALIZA  
 
14.1.1. Prednosti in priložnosti za doseganje varstvenih ciljev 
 
Tabela 93: Prednosti in priložnosti za doseganje varstvenih ciljev 
 

PREDNOSTI / 
PRILOŽNOSTI 

OBMOČJE VPLIV OBRAZLOŽITEV 

Območje ima izjemne 
naravne in kulturne 
vrednote 

Znotraj območja Imamo Visoka stopnja biotske in kulturne raznovrstnosti, 
obsežna gozdnata in močvirnata območja so ohranjena, 
Cerkniško jezero je območje nacionalne prepoznavnosti  

Ustrezna gozdarska 
zakonodaja 

Znotraj območja Imamo Zakonodaja določa varstvo redkih in ogroženih 
habitatov in vrst ter vključuje ukrepe za ohranjanje le-
teh. V fazo izdelave načrta se vključuje naravovarstvena 
stroka s svojimi vsebinami. 

Ustrezna praksa 
gospodarjenja z gozdovi 

Znotraj območja / 
zunaj območja 

Imamo Dolgoletna tradicija gospodarskega načrtovanja. GGN 
se izdelujejo že več kot 100 let. 

Spremljanje stanja ptic Znotraj območja Imamo Društvo za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije 
(DOPPS) spremlja stanje ptic na projektnem območju 

Izvajanje ukrepov SKOP Znotraj območja Imamo Na večjem  delu  projektnega območja se izvajajo SKOP 
ukrepi 

Finančna nadomestila v 
kmetijstvu 

Znotraj območja Imamo Na kmetijskih zemljiščih je mogoče pridobiti plačila za 
okolju prijazno kmetijsko prakso v okviru SKOP 

Še večja prepoznavnost 
območja na nacionalni in 
mednarodni ravni 

Znotraj območja Imamo Oblikovanje skupne prepoznavne blagovne znamke in 
trženje ekoloških produktov, povezovanje z različnimi 
sektorji 

Možnosti za razvoj 
ekoturizma, podeželskega 
turizma in raziskovalnih 
centrov 

Znotraj območja Imamo Povezovanje z različnimi sektorji, pridobivanje kadrov 

Spodbujanje raziskovalnih 
dejavnosti 

Znotraj območja Imamo Družbeno-ekološka ozaveščenost 

Ureditev učnih 
naravoslovnih, kolesarskih 
poti 

Znotraj območja Imamo Naravoslovno izobraževanje in ozaveščanje 
obiskovalcev 

Sodelovanje z drugimi 
organizacijami 

Znotraj območja / 
zunaj območja 

Imamo Izmenjava izkušenj, znanj, krepitev prepoznavnosti  

Povezovanje kmetijstva in 
storitvenih dejavnosti 

Znotraj območja Imamo Prodaja lokalnih pridelkov in izdelkov v trgovinah, 
gostilnah, ekološke tržnice. 

Oživljanje tradicionalnih 
dejavnosti, domače obrti 

Znotraj območja Imamo Oblikovanje skupne prepoznavne blagovne znamke in 
trženje ekoloških produktov, 
povezovanje z različnimi sektorji 
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14.1.2. Pomanjkljivosti in nevarnosti za doseganje varstvenih ciljev  
 
Tabela 94: Pomanjkljivosti in nevarnosti za doseganje varstvenih ciljev  
 

POMANJKLJIVOSTI/ 
NEVARNOSTI 

OBMOČJE VPLIV OBRAZLOŽITEV 

Pomanjkanje informacij o 
kvalifikacijskih vrstah  

Nature 2000 

Znotraj območja Imamo  Pomanjkanje informacij o kvalifikacijskih vrstah. 
Nastavitev monitoringa vrst in njihovega habitata ter 
raziskav biotske raznovrstnosti oz. prisotnosti in 
značilnosti vrst ter habitatnih tipov na območju. 

Nezainteresiranost ljudi za 
kmetijsko dejavnost  

Znotraj območja Nimamo / 
imamo 

Sprememba kmetijske politike. 
Veliko ljudi se ne ukvarja s kmetijstvom tudizaradi 
težav s pridobivanjem neposrednih plačil. Dodaten 
problem je staranje prebivalstva.  

Razdrobljena lastniška 
struktura,  

Znotraj območja Imamo Rešitev je v povečevanju najemanja parcel s strani 
aktivnih kmetijskih gospodarstev. 

Zaraščanje kmetijskih površin 
(sukcesija) 

Znotraj območja Nimamo / 
imamo  

Zaradi zahtevne košnje se zmanjšuje interes po košnji in 
vzdrževanju travnikov. 
Rešitev je v povečevanju vrednosti SKOP programov – 
HAB 

Premajhna podpora 
ekološkemu kmetovanju 

Znotraj območja Imamo Primanjkanje ustreznega kadra. 

Načrt upravljanja z vodami ni 
izdelan. 

Znotraj območja Nimamo Načrt upravljanja voda na vodnem območju Donave je 
še vedno v izdelavi. Za ohranjanje ugodnega stanja 
jamskih vrst je nujno ohranjanje dobrega stanja 
podzemnih in nadzemnih voda.  

Odvajanje in čiščenje 
sanitarnih odpadnih voda 
okoliških naselij ob 
Cerkniškem jezeru   

 

Znotraj območja Nimamo Izgradnja ustreznih čistilnih naprav  
Vedno večji problem predstavlja mulj iz čistilnih naprav 
in čiščenje odpadne vode iz individualnih greznic. 
Občina Cerknica je že sprejela Odlok o odvajanju in 
čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda. 

Ribolov in lov Znotraj območja Nimamo Upravljanje z ribami in ribolovom dveh upravljalcev 
(RD Cerknica in Zavodom za ribištvo Slovenije  
Posredna ogroženost drugih vrst ptic zaradi lova na 
mlakarico, saj so zaradi zamenjave in vznemirjanja 
ogrožene tudi redke in zavarovane vrste rac (žličarica, 
kostanjevka, reglja, kreheljc, žvižgavka, konopnica itd.).  

Naravovarstveni nadzor Znotraj območja Imamo Naravovarstveni nadzor ni vzpostavljen. 
Pritiski turistično rekreativnih 

dejavnosti 
Znotraj območja Imamo Vožnja z motornimi vozili v naravnem okolju. 

Nizka stopnja naravovarstvene 
ozaveščenosti med 

prebivalstvom 

Znotraj območja Imamo Med mladimi je opažena vse večja odtujenost od narave. 
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15 IZVEDBA  NAČRTA  UPRAVLJANJA 
 
Cilji ohranjanja naravne in kulturne dediščine projektnega območja Cerkniškega jezera in njegove 
okolice izhajajo iz predpostavke, da se ohranja značilno kulturno krajino z izjemno naravno 
zgradbo, v kateri se kaže skladnost človekove rabe z naravnimi procesi.  
Omogoča se preživljanje prostega časa, izobraževanje in preučevanje, nekatera območja pa se 
ohranja kot naravni rezervat s posebnimi ukrepi in priporočili.   
 
15.1.1. Opredelitev nalog, nosilcev in finančnih virov za izvedbo  načrta  upravljanja  
 
Tabela 95: Opredelitev ukrepov, nosilcev in finančnega vira pri izvedbi NU 
 

NOSILEC NAČRTOVANI 
IZVEDBENI 

CILJI 

Obdobje UKREP 
na državni/ regionalni 

ravni 
na lokalni ravni 

FINANČNI VIR 

Kmetijstvo      
2010 
2020 

nakup 
zemljišč 

MOP Notranjski regijski 
park, 
Občina Cerknica 

LIFE 
MOP 
Park 

Ustrezno 
upravljanje s 
kmetijskimi 
zemljišči 2010 

2020 
pozna 
ekstenzivna 
košnja  

MKGP Notranjski regijski 
park 
Lastniki zemljišč 
Najemniki zemljišč 

Subvencije KOP 

Ribištvo      
2010 
2020 

popis in 
odstranjevanje 
žarišč 
rastlinskih 
tujerodnih 
invazivnih 
vrst 

MOP Notranjski regijski 
park 

Park 
LIFE 
MOP 
 

Zmanjšati vpliv 
tujerodnih vrst 
rastlin na 
ekosistem 

2010 
2020 

izlov 
tujerodnih 
vrst rib 

Zavod za ribištvo RS  Notranjski regijski 
park,  
RD Cerknica, 
Zavod za ribištvo 
RS 

Zavod za ribištvo 
RS 
RD Cerknica 

Lovstvo, ribištvo       
2010 
2020 

izobraževanje 
lovcev, 
ribičev 

MOP,  
ZRSVN,  
Zavod za ribištvo RS 
Zavod za gozdove 
RS 

RD Cerknica,  
LD Cerknica 
LD Grahovo 
LD Gorenje Jezero 

Park 
RD Cerknica,  
LD Cerknica 
LD Grahovo 
LD Gorenje Jezero 

Upravljanje na 
področju lova in 
ribolova 
usklajeno z 
varstvom narave 

2010 
2020 

oblikovanje 
mirnih con 

MOP,  
ZRSVN,  
ZVKD,  
Zavod za ribištvo RS 

RD Cerknica,  
Zavod za ribištvo,  
LD Cerknica 
LD Grahovo 
LD Gorenje Jezero 

Park 

Varstvo narave      
Zmanjšati vpliv 
na jame 
 
 
 

2010 
2020 

popis lokacij 
vseh 20 jam 

MOP,  
ZRSVN  

Notranjski regijski 
park,  
Občina Cerknica 
Jamarsko društvo 
Rakek 

Park 
Občina  
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Društvo ljubiteljev 
Križne jame, 
Jamarsko društvo 
Karlovica 

2010 
2020 

strategija 
ohranjanja 
jam, 

MOP,  
ZRSVN 

Notranjski regijski 
park,  
Občina Cerknica 
Jamarsko društvo 
Rakek 
Društvo ljubiteljev 
Križne jame, 
Jamarsko društvo 
Karlovica 

Park 
MOP 
Občina 

 

2010 
2020 

ozaveščanje 
ljudi 

 Notranjski regijski 
park 
Jamarsko društvo 
Rakek 
Društvo ljubiteljev 
Križne jame, 
Jamarsko društvo 
Karlovica 

MOP 
Park 
Občina 

 postavitev 
začasnih ograj 
za dvoživke 
 

DRSC Notranjski regijski 
park,  
Občina Cerknica 

MOP 
DRSC 
Park 

 izgradnjo 
podhodov in 
prepustov za 
dvoživke 

DRSC Notranjski regijski 
park,  
Občina Cerknica 

MOP 
DRSC 
Park 

 ob renaturaciji 
vodotokov - 
habitati za 
dvoživke 

MOP Notranjski regijski 
park,  
Občina Cerknica 

MOP 
Park 

Zagotoviti 
dolgoročni obstoj 
zdrave 
populacije 
dvoživk in malih 
sesalcev 
 

 izobraževanje MOP Notranjski regijski 
park,  
Občina Cerknica 

LIFE 
MOP 
Park 

Upravljanje voda      
2010 
2020 

sonaravna 
obnova 
reguliranih 
strug  
 

MOP,  
ZRSVN 

Notranjski regijski 
park,  
Občina Cerknica 

MOP 
Park 

2010 
2020 

izgradnja 
čistilnih 
naprav (RČN) 

MOP, 
ZRSVN 

Občina Cerknica EU 
MOP 

2010 
2020 

popis lokacij 
vseh črnih 
odlagališč 
odpadkov  

MOP,  
ZRSVN 

Notranjski regijski 
park,  
Občina Cerknica 

Park 
Občina 
MOP 

Povečati 
samočistilno 
sposobnost 
vodotokov 

2010 
2020 

ozaveščanje 
ljudi 

 Notranjski regijski 
park,  
Občina Cerknica 

Park 
MOP 
Občina 
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Obnova 
reguliranih strug 
vodotokov 

2010 
2027 

v obdobju 
2009-2027 
obnoviti 
12635 m strug 

MOP,  
ZRSVN 

Notranjski regijski 
park 

LIFE 
MOP 
Park 

 
 
MOP Ministrstvo za okolje in prostor 
ZRSVN Zavod Republike Slovenije za varstvo narave 
ZVKD Zavod za varstvo kučturne dediščine 
Zavod za ribištvo RS Zavod za ribištbo Republike Slovenije 
DRSC  Direkcija Republike Slovenije za ceste 
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16. SPREMLJANJE IZVAJANJA IN UČINKOVITOST UKREPOV 
OHRANJANJA NARAVNE DEDIŠČINE 
  
16.1.1. Spremljanje izvajanja načrta upravljanja na projektnem območju 
 
V nadaljevanju so opredeljeni kazalci, ki se bodo redno spremljali z namenom ugotavljanja 
učinkovitosti ukrepov. Glavni cilj je doseganje ugodnega stanja rastlinskih in živalskih vrst, 
njihovih habitatov in habitatnih tipov.  
 
Kazalci na letni ravni in merljivi cilji so: 
 
- raziskovalne aktivnosti 
- površina odkupljenih zemljišč, 
- dolžina obnovljenih strug vodotokov, 
- površina pokošenih vlažnih travnikov, 
- površina odstranjene zarasti z mulčanjem in ročnim odstranjevanjem, 
- površina kartiranih habitatnih tipov,  
- površina  in število odstranjenih žarišč invazivnih tujerodnih vrst, 
- število akcij z lokalnimi organizacijami in društvi (ribiči, lovci), 
- število tiskanih biltenov, število objav v časopisih, TV in radiu,  
- število naravoslovnih dni in učnih ur v šolah, vrtcih, 
- število predavanj za lokalno prebivalstvo in širšo javnost. 
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16.1.2. Raziskovalne aktivnosti in spremljanje stanja 
 
Znotraj projektnega območja potekajo raziskave, popisi in monitoring vrst in habitatnih tipov. 
Raziskovalne aktivnosti, na področju aplikativnih znanosti, so predvidene tudi v prihodnje, saj so 
nujne za izboljšanje poznavanja ekologije rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih tipov.  
 
MOP  - Agencija RS za okolje – ARSO 
 
Letno se izvaja monitoring kakovosti vode pritokov Cerkniškega jezera  
 
Poročila omenjenih raziskav in zbiranje podatkov opravlja Ministrstvo za okolje, Agencija RS za 
okolje in so objavljene na njihovih spletnih straneh.  
 
Agencija RS za okolje (MOP) dnevno meri vodostaj Cerkniškega jezera.  
 
 
Geološke raziskave 
 
Zadnje geološke raziskave so bile opravljene v letu 2007, v okviru projekta LIFE, za potrebe 
izdelave projekta renaturacije vodotokov, in sicer z namenom ugotavljanja sestave temeljnih tal 
vzdolž posameznih vodotokov. Geotehnična raziskovalna dela so obsegala izdelavo večjega števila 
plitvih sondažnih vrtin, globine do cca. 3 metrov. Sondažne vrtine so bile locirane tako, da so 
omogočile določitev geotehničnega modela polprostora v območju predvidenih ureditvenih del. 
Vse sondažne vrtine so bile izvedene v neposredni bližini vodotoka. Ugotovljeno je bilo, da nivo 
talne vode v preperini praktično sledi nivoju vode v strugi, saj le-te predstavljajo vzdolžno 
»drenažo«. Tako je v zimskem in pomladnem času pričakovati vodo praktično na površini terena – 
primer izvajanja raziskovalnih del v mesecu maju na Tresencu. V sušnem obdobju (julija in 
avgusta), pa je bil nivo talne vode na večjih globinah (meter in več); to je na koti vodostaja v strugi 
potokov. V času izvajanja raziskovalnih del vzdolž struge Žerovnišcice – prva polovica septembra 
2007 – je bilo ugotovljeno, da že prihaja do razlivanja vode iz struge po terenu, a se v nekaj dneh 
po zaključku padavinskega obdobja ponovno vrne v strugo. Kljub temu je izven izrazitih sušnih 
obdobij pričakovati visoke nivoje talne vode. 
 
Popis  kosca (Crex crex) in rumene pastirice (Motacilla flava) 
 
Na območju se opravlja vsakoletni popis kosca (Crex crex) in rumene pastirice (Motacilla flava). 
Te raziskave organizira Notranjska sekcija DOPPS ob pomoči Notranjskega regijskega parka.  
 
Popis drobnovratnika (Leptodirus hochenwarti) in drugih jamskih živali 
 
Notranjski muzej Postojna opravlja monitoring drobnovratnika Leptodirus hochenwarti v jamah na 
širšem območju Notranjske in Primorske. 
 
Popis nočnih metuljev  
 
V letu 2007- 2009  so bile opravljene raziskave in popis vrst nočnih in dnevnih metuljev širšega 
območja Notranjskega regijskega parka. 
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Kartiranje habitatnih tipov  
 
Kartiranje habitatnih tipov poteka od leta 2007 v okviru projekta LIFE, ki ga izvaja Notranjski 
regijski park s pomočjo Biotehniške fakultete – Oddelek za biologijo.  
Kartiranje habitatnih tipov (HT), na območju Cerkniškega jezera je potekalo po metodologiji 
podani v priročniku Habitatni tipi Slovenije (Jogan in sodelavci, 2004). Meje habitatnih tipov smo 
na terenu vrisovali v karte pregledovanega območja. Na določenih mestih smo za kontrolo 
odčitavali tudi koordinate s pomočjo GPS sprejemnika (Global Positioning System, Garmin). V 
začetku rastne sezone 2008 smo s čolnom pregledovali habitatne tipe predelov, kjer je voda globlja 
in se navadno tudi dlje časa zadržuje. S tem kartiranjem smo opredelili vodne habitate, ki so bili 
leta 2007 v času začetka projekta že suhi. 
 
Prednostni habitatni tipi Nature 2000 na območju Cerkniškega jezera so: 
 
- presihajoča jezera (EU 3180*, HTS 22.5), 
- karbonatna nizka barja z navadno reziko (Cladium mariscus) in vrstami zveze Caricion 

davallianae (EU 7210*, HTS 53.31), na območju Ložaric, 
- obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja (EU 91E0*, HTS 44.1 in 44.3) 
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- Program razvoja podeželja RS za obdobje 2007 – 2013, objavljeno dne 20.7.2007 
- Regionalni razvojni program Notranjsko – Kraške regije 2007-2013 
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18. SEZNAM PRILOG 
 
Priloga 1: Karta habitatnih tipov na območju Cerkniškega jezera z legendo 
Priloga 2: Opis živalskih vrst Nature 2000 širšega območja Cerkniškega jezera 
Priloga 3: Opis ptic Nature 2000 na Cerkniškem jezeru 
Priloga 4: Načrti renaturacije vodotokov Cerkniškega jezera 
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19. OKRAJŠAVE IN SIMBOLI 
 
ARSO Agencija Republike Slovenije za okolje 
BF Biotehniška fakulteta 
BPK5 biološka potreba po kisiku v petih dneh 
ČN  čistilna naprava 
DOPPS Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije  
GERK grafična enota rabe kmetijskih gospodarstev 
GGE  gozdnogospodarska enota 
GGN gozdnogospodarski načrt 
gp gnezdeči par 
ID. ŠT. identifikacijska številka 
JD jamarsko društvo 
KS Krajevna skupnost 
KČN komunalna čistilna naprava 
KOP kmetijsko okoljska plačila 
LD lovska družina 
LPN lovišče s posebnim namenom 
LRZVNKD Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine 
LUO lovsko upravljalsko območje 
MKGP Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
MOP Ministrstvo za okolje in prostor 
NU načrt upravljanja 
OKV območje kompleksnega varstva 
OZUL območno združenje upravljavcev lovišč in lovišč s posebnim namenom 
p SCI predlagano posebno varstveno območje 
RDC Ribiška družina Cerknica 
RDC Ribiško društvo Ljubljana 
SKOP slovenski kmetijsko okoljski program 
KOP kmetijsko okoljski program 
VVO vodovarstveno območje 
ZON Zakon o ohranjanju narave 
SGS Zavod za gozdove Slovenije 
ZVPJ Zakon o varstvu podzemnih jam 
ZRSVN Zavod Republike Slovenije za varstvo narave 
ZVKDS Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije 
ZVNKD Zavod za varstvo narave in kulturne dediščine 
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