KULTURNI CENTER VRHNIKA
Tržaška cesta 32
ODPRTO: TO. - NED.: 10.00 - 18.00 / PON. ZAPRTO

NOVICE

59

št.

PROGRAM
3. 12. 2021 ob 10.00 - 18.00
TA VESELI DAN KULTURE

Ob kulturnem prazniku vljudno vabljeni v
razstavišče Moja Ljubljanica na brezplačni ogled
stalne in občasne razstave.

11. 12. 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

OBNOVA VODOTOKA STRŽEN NA CERKNIŠKEM POLJU
Ko smo se v avgustu 2021 sprehodili od Dolenjega
Jezera ob vodotoku Stržen proti Gorenjemu Jezeru, smo lahko prišli do dveh gradbišč. Notranjski
regijski park je s finančno podporo dveh evropskih
projektov obnavljal nekdanjo strugo Stržena – na
območju Ključev (projekt LIFE Stržen) in na Belem
bregu (projekt KRAS.RE.VITA).

Zakaj obnova vodotoka Stržen?

Stržen je eden od vodotokov Cerkniškega polja, ki
je bil v preteklosti močno reguliran. Na nekaterih
delih so izkopali ravne kanale in zasuli stare okljuke,
s čimer so povzročili, da je voda s kraškega polja
pričela odtekati hitreje.
Vsi vemo, da je Cerkniško jezero presihajoče jezero, ne pa morda tudi tega, da je največje jezero v
Sloveniji, kadar je polno, in da je največje presihajoče jezero v Evropi. Poleg tega tu živi polovica vseh
evropskih vrst ptic in sesalcev, tretjina evropskih
dnevnih metuljev in četrtina vseh evropskih vrst
dvoživk.
Nad vsem tem je bil pred več kot 300 leti navdušen
tudi Janez Vajkard Valvasor. V svoji Slavi vojvodine
Kranjske je zapisal: “Brez skromnosti pravim, da je
ta zgodba Cerkniškega jezera velik čudež narave in
lahko se upravičeno in brez vsakršne pristranosti uvršča med največje čudeže narave.” Kaj pa so si v časih
pomanjkanja o tem mislili domačini? »Ja, čudež že,
a kaj nam to pomaga, ko pa nam to čudežno polje
ne prinaša boljšega življenja?«, in jezero so začeli
spreminjati.
Najprej so presihajoče jezero hoteli izsušiti in pridobiti površine za poljedelstvo in živinorejo. Kasneje, v 20. stoletju (v času hitrega industrijskega napredka) pa so se pojavile tudi ideje o stalni ojezeritvi
in celo o pridobivanju električne energije. To idejo
so kaj kmalu opustili, saj je propustni kraški svet popolnoma nemogoče »zamašiti«. Prve spremembe
so se začele dogajati pred več kot 170 leti (od 1844)

pa vse tja do 1958 – takrat so vodotoke, ki so vijugali po kraškem polju, izravnavali v kanale. Tako
je bilo reguliranih vseh 10 vodotokov (Cerkniščica,
Izvir Marije Magdalene, Martinjščica, Grahovščica,
Žerovniščica, Lipsenjščica, Goriški Brežiček, Stržen, Tresenec in Mrzlik). Če seštejemo struge vseh
vodotokov pred izvedenimi regulacijami, so te skupaj merile 45 kilometrov. Po preusmeritvi v kanale
jih imamo le še slabih 33 kilometrov.
Tako se je z izravnavo strug dolžina prvotnih vodotokov Cerkniškega jezera zmanjšala za več kot
četrtino - za 12 km (za lažjo predstavo si zamislite
razdaljo med Cerknico in Uncem).  
Poleg tega so bili z razstrelivi umetno razširjeni številni ponori na obrobju polja, kjer je ponikala voda. S
temi ukrepi so zmanjšali in skrajšali nekdanje visoke vode, a kmalu je bilo opazno, da na mnogih predelih izsuševanja niso prinesla pozitivnih učinkov v
meri, kakršne si je človek želel.
Pred več kot 12. leti si je Notranjski regijski park zadal nalogo, da povrne regulirane vodotoke Cerkniškega polja v njihovo naravno stanje. Takrat je bil
narejen načrt za obnovo večine izravnanih vodotokov. Leta 2009 je park obnovil dele strug dveh
manjših vodotokov Tresenec in Goriški Brežiček.
Leta 2021 pa je v naravno stanje povrnil še štiri meandre stare struge Stržena v skupni dolžini 4,7 km
(na območju Beli breg sta to dva meandra v dolžini
2,6 km, in dva meandra na območju Ključev v dolžini 2,1 km), oba regulacijska kanala v skupni dolžini
1,2 km pa so zasuli.

Zakaj je dobro, da vračamo vodotoke
Cerkniškega polja v naravno stanje?
Izvajalci del so že leta 2019 previdno ponovno izkopali nekdanje okljuke v zgornjem delu Stržena.
Letos je prišel na vrsto izlov rib in rakov iz izravnane struge in selitev teh živalic v okljuke. Potem so
gradbeni delavci iz ravne struge izčrpali vodo. Nato

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.
Obnova stare struge Stržena (foto: Hidrotehnik d.o.o)

so ta mrtvi ravni kanal zasuli z zemljino, ki se je nabrala ob izkopu okljukov. Z njo je bilo pred odhodom
gradbene mehanizacije povsem poravnano in sanirano zdaj že nekdanje delovišče.
Voda Stržena spet teče po izvirnih vijugah. V širši in daljši strugi se voda v sušnem obdobju dlje
časa zadržuje v strugi. Uradni podatki hidrološko
– hidravličnih študij kažejo, da od 20 – 25 dni dlje.
Cerkniški ribiči so to že opazili. Letos je spomladi
presahnilo le Rešeto, zato so ribe reševali le tam.
Pred obnovo struge je veljalo: ko merilna postaja
Dolenje Jezero kaže vodostaj v višini 130 cm, bo Vodonos v dveh dneh presahnil. Letos spomladi pa ob
vodostaju 130 cm voda v Vodonosu ni presahnila
kar 7 dni. Reševanja rib tu tako sploh ni bilo, saj je
jezero sedmi dan namočil dež.
S tem, ko se je dvignil nivo talne vode in se bo voda
v strugi dlje časa zadrževala, se bodo izboljšali življenjski pogoji za mnoge, tudi ogrožene rastlinske
in živalske vrste, ki do vezane na vodo – raki, ribe,
dvoživke, ptice ter vodne in obrežne rastline. Vrnila se bo bobnarica, redka in ogrožena ptica, ki je z
izsuševanjem izgubila svoj prostor. Danes ta plaha ptica iz družine čapelj gnezdi le še na območju
Cerkniškega jezera. Zanjo je Notranjski park v bližini območja renaturacije uredil mirno cono.

naravi, ima to vpliv tudi na globalnem nivoju, pa ne
le za živali, ampak tudi na človeka. Da se je Notranjski park lotil obnove v preteklosti izravnanih vodotokov na Cerkniškem jezeru, je bilo pogumno
in zgodovinsko dejanje. Izvedba del je bila močno
odvisna od vremena in posledično vodostaja jezera. Posegi so se izvajali v izjemno občutljivem okolju
in prvič na svetu na presihajočem jezeru. Izvedba
posega je zbudila zanimanje številnih strokovnjakov in naravovarstvenih institucij z različnih koncev Evrope, ki se prav tako soočajo z negativnimi
posledicami izravnav rek in vodotokov. Zanimalo jih
je, kako smo dela izvedli in kako bi lahko naše izkušnje uporabili drugod. Notranjski park v naslednjih
letih predvideva postopno obnovitev še nekaterih
drugih vodotokov Cerkniškega jezera, ki so bili v
preteklosti regulirani.
Barbara Bolta Skaberne, Notranjski regijski park
Zgoraj: Beli breg pred obnovo stare struge
(zaraščena) in voda v kanalu (foto: Hidrotehnik d.o.o)
Spodaj: Beli breg po končani renaturaciji
(foto: Aleksander Vučanovič)

In zakaj tudi Evropo zanima ohranjanje
našega Cerkniškega jezera?
Evropa, predvsem zahodna Evropa je svoje naravno okolje uničila že do te mere, da se je začela zavedati pomena ohranjenosti narave širše in njene
biotske raznovrstnosti.

Zgodovinska dejanja
Renaturacija dveh meandrov vodotoka Stržen
predstavlja enega večjih projektov s področja izboljšanja stanja voda v Sloveniji. Vedeti moramo,
da ko v nekem lokalnem okolju izboljšamo stanje v

www.mojaljubljanica.si
Informacije: info@mojaljubljanica.si, tel.: 041 354 203

