
spoznanj v jezik, ki ga razumejo tudi otroci, 
želeli smo, da so raziskave o velikih zvereh 
razumljive vsem. Izbrali smo način, ki se opira 
zlasti na moderne tehnologije, te pa obiskoval-
cem omogočajo samostojno raziskovanje vse-
bin in tudi preverjanje lastnih dosedanjih znanj 
na zabaven način. Seveda bomo v Dini zgodbe, 
ki jih posreduje tehnologija, zlasti za skupine 
obiskovalcev nadgrajevali z govorjeno besedo, 
interpretacijo, delavnicami. 
Zakaj se center imenuje Dina? 
Dina se je skotila verjetno v snežniških goz-
dovih, bila je odlovljena na območju Mašuna 
v LPN Jelen-Snežnik, in je prva risinja pri nas 
(in menda celo na svetu), ki so ji nadeli tele-
metrično ovratnico. Raziskovalci so tako lahko 
spremljali njeno gibanje in na ta način pridobili 
številne podatke iz risjega življenja. Ime Dina 
pa govori tudi o Dinaridih, gorovju zahodnega 
Balkan skega polotoka, ki segajo od Slovenije do 
Albanije in v katerih imajo svoj življenjski pros-
tor vse tri velike zveri – medved, volk in ris.
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Dežela Pivških presihajočih jezer ima mnoga 
imena. Pravijo ji Pivška kotlina, dolina, Pivško, 
Pivka. Pivka je hkrati še ime kraja, reke in ptice. 
Pravijo pa ji tudi dežela Martina Krpana, saj je 
bil ta krepak mož doma prav iz teh krajev in je 
zato svoje mesto našel tudi v občinskem grbu.
Pod severnim  pobočjem Javornikov  leži eno in 
največje presihajoče jezero v Evropi, Cerkniško 
jezero, na drugi strani Javornikov, pa voda na-
polni edinstveno ogrlico sedemnajs tih presi-
hajočih jezer in jezerc. 
 Krajinski park Pivška presihajoča jezera leži v 
kotlini, kjer se rodi burja. Igra vode, kamna in 
preplet človeka prikaže naravno in kulturno 
dediščino v najlepši obliki. Voda določa ritem 
življenja med dvema skrajnostma – hudo sušo 
in poplavljenimi polji. Preplet polj, travnikov in 
gozda v pokrajini izpričuje prilagoditev človeka 
ritmu, ki ga določa voda. 
V kraških kotanjah se ob obilnem dežju pojavijo 
jezera, ki niso stalna, zato jih imenujemo presi-
hajoča. Na Pivškem je moč najti kar sedemnajst 
presihajočih jezer, ki so s svojo številčnostjo 
edinstvena v svetu. Največje je Palško jezero, 
ki je v času ojezeritve veliko za kar 300 nogo-
metnih igrišč, najbolj obstojno pa Petelinjsko, v 
katerem voda obstane več kot pol leta.
Poleti jezera skrivnostno izginejo v kraško 
podzemlje, namesto vode pa nam narava po-
nudi čudovite travnike, polne dišečih cvetlic, 
pisanih metuljev in ptičjih napevov.
Na Pivških presihajočih jezerih imamo izjemno 
bogato vrstno pestrost, tukaj je, kot ljubitelji 
narave radi rečejo, »vroča točka vrstne pest-
rosti«. Raziskovalci so na območju Pivških je-
zer našteli kar 182 vrst rastlin, 210 vrst hroš-
čev, 106 vrst dnevnih metuljev in 127 vrst ptic. 
Svoj življenjski prostor so tu našle tudi velike 
zveri kot so medved, volk in ris. Najdemo pa 

tudi nekaj rastlinskih in živalskih predstavni-
kov, ki so drugod po svetu že izginili ali pa so 
ogroženi. Endemit, rakec škrgonožec, živi le na 
Petelinjskem jezeru in nikjer drugje na svetu.
Krajinski park Pivška presihajoča jezera smo 
ustanovili leta 2014. Lokalna skupnost – Občina 
Pivka -  je v tem kraškem območju prepozna-
la izjemno pomembnost in hkrati njegovo ob-
čutljivost in zato sprejela odlok o zavarovanju 
območja Pivških presihajočih jezer. Glavni po-
vod za zavarovanje območja je ohranitev čiste 
pitne vode in trajnostno upravljanje območja. 
Krajinski park Pivška presihajoča jezera meri 
140 kvadratnih kilometrov, kar 99 odstotka 
ozemlja je vključenega v omrežje Natura 2000. 
Ohranjanje zdravega okolja, čiste pitne vode 
in visoke biotske pestrosti so pogoj za kako-
vostno življenje ter trajnostni razvoj sedanje 
in prihodnjih generacij. Za to se trudimo tudi 
v kohezijskem projektu PIVKA.KRAS.PRESIHA., 
ki ga bomo na Pivških jezerih izvajali do sep-
tembra 2023.

EKOMUZEJ PIVŠKIH  
PRESIHAJOČIH JEZER
V Ekomuzeju Pivških presihajočih jezer v Slo-
venski vasi pri Pivki, ob Petelinjskem jezeru, je 
na ogled postavljena predstavitev fenomena 
Pivških presihajočih jezer.  Obiskovalec Pivških 
presihajočih jezer si tako lažje predstavlja, 
kako izgledajo jezera kadar ni vode, če jih obiš-
čejo v obdobju polnih jezer in obratno. 
Vsebina razstave je razdeljena v dva med se-
boj povezana dela. V pritličju je poudarek na 
geoloških, krasoslovnih in hidroloških značil-
nostih doline Pivke, vključno s prilagoditvijo 
človeka (nekoč in danes) na občasno preobilje 
vode in sušna obdobja, skupaj s predstavitvijo 
vseh sedemnajstih presihajočih jezer. 

DEŽELA PIVŠKIH PRESIHAJOČIH JEZER

V zgornjih prostorih je poudarek na pestrosti 
živega sveta v dolini Pivke, v različnih ekosis-
temih: v jamah, gozdu, grmičevju ter suhih in 
mokrotnih kraških travnikih. Tudi v tem delu se 
etnološke vsebine prepletajo z naravoslovnimi.
Predstavljene vsebine so prikazane z opisi, 
fotografijami, skicami, risbami in kartnimi pri-
kazi, ter scenskimi postavitvami, kot je na pri-
mer kraška jama ali medvedov brlog. Dodatna 
nazornost in privlačnost razstave je dosežena 
z uporabo interaktivnih elementov, ki obisko-
valce pritegnejo k aktivnemu učenju, odkri-
vanju in raziskovanju vsebin. 
Ekomuzej je za individualne obiskovalce odprt 
ob sobotah, nedeljah ter praznikih, med 10. in 17. 
uro, za najavljene skupine pa čez celo leto.

CENTER O VELIKIH ZVEREH DINA PIVKA
Od avgusta 2021 v Pivki deluje Center o velikih 
zvereh Dina Pivka. 
Center o velikih zvereh Dina Pivka smo ure-
dili v do sedaj praznih prostorih Krpanovega 
doma v središču Pivke. Naš namen je bil veli-
ke zveri in sobivanje predstaviti celovito in na 
način, privlačen za obiskovalce, zlasti mladino, 
družine, ljubitelje narave, rejce domačih živali, 
lovce, vse, ki jih zanima področje velikih zveri 
in sobivanje z njimi. Glavna smernica v projek-
tu je bila prevajanje znanstvenih in strokovnih 

PROgRAM
13. 11. 2021 ob 11. uri
SPLOŠNO JAVNO VODENJE PO 
RAZSTAVI MOJA LJUBLJANICA
Spoznajte reko Ljubljanico, njeno skrivnostno 
kraško zaledje, številne arheološke najdbe iz 
njene struge ter zgodovino razvoja Vrhnike, na 
katero je imela reka velik vpliv. Obiskovalci se 
lahko javnemu vodenju brezplačno pridružite z 
nakupom vstopnice. 
Prijave sprejemamo do petka, dan pred vodenjem: 
info@mojaljubljanica.si ali 041 354 203 

27. 9. 2019 - 31. 12. 2021
TOR.-NED.  10.00-18.00
OBČASNA RAZSTAVA
Podvodna kulturna dediščina 
slovenskega morja
Na območju notranjih morskih voda in 
teritorialnega morja Republike Slovenije 
se nahaja devetinštirideset registriranih 
arheoloških najdišč. Dosedanje raziskave 
so opozorile na velik potencial potopljenih 
arheoloških najdišč za poznavanje sprememb 
okolja in klime v holocenu, plovnih sredstev, 
pristanišč in drugih pomorskih objektov ter 
medkulturnih povezav in stikov v prazgodovini, 
antiki in mlajših obdobjih.

Več informacij najdete na spletni strani  
www.pivskajezera.si in www.dinapivka.si. 
Lahko nam pišete na e-naslov: 
pivskajezera@pivka.si ali pokličete na   
051 68 26 68.
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Urnik Dina Pivka
pon.:  zaprto

tor. – pet.:  10.00 – 14.00

sob., ned.:  10.00 – 18.00 


