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V sklopu projekta LIFE STRŽEN je izšla tretja številka glasila Iz tršce. V 
središče smo tokrat postavili ribolov na Cerkniškem jezeru. Ta se je v 
zadnjih desetletjih močno spreminjal in skorajda zamenjal svoj smisel, ki 
je bil od pradavnine naprej iskanje vira hrane. Danes je tudi na Cerkniškem 
jezeru že mnogo ribičev, ki jih bolj kot ulov zanimata dan, preživet stran 
od ponorelega sveta, in kakšna huda fotogra�ja ribe, ki po poziranju 
urno odplava nazaj v svoje ribje kraljestvo. Viktor Ponikvar, s katerim 
smo se pogovarjali za naš intervju, gotovo ni eden od novodobnih 
ribičev – on svoje trofeje še vedno odnese domov. Dotaknili smo se tudi 
večjih grehov kot je riba več v košari, in sicer nedopustnega smetenja po 
Cerkniškem jezeru, za konec pa odgovorili na nekatera vprašanja, ki so 
nam jih zastavili udeleženci večera Notranjskega regijskega parka.

Vesele božične in novoletne praznike! 

                         Ekipa LIFE STRŽEN
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Povedali so ...

Gostujoče pero: Primož Kmecl
Daleč naokoli Cerkniškemu jezeru ni para po ohranjenosti vla-
žnih travnikov, trstišč in drugih življenjskih prostorov mokrišč. 
Nekatere gnezdilke Cerkniškega jezera ne gnezdijo nikjer drugje 
v Sloveniji ali pa jih najdemo v mnogo manjših gostotah. Bob-
narica le tukaj najde zadosti velika trstišča, kozica primerne vla-
žne travnike, škrlatec preplet grmišč, travnikov in zaraščajočih 
površin. Na okencih pod Levišči lahko ugledamo tudi rjavovra-
tega ponirka, le tukaj in daleč naokoli nikjer več. Repaljščica, ki 
je tipična travniška ptica, na jezeru še najde zatočišče, drugod 
po Sloveniji pa je v strmem upadu. Včasih jezero tudi presene-
ti; za pritlikavo tukalico smo menili, da je na jezeru ni več, a je 
bila pred kratkim (znova) odkrita. Nekaj te pestrosti je seveda 
ohranjene na račun spremenljivih habitatov, ki sami po sebi na-
rekujejo ustrezno rabo človeku. Ne gre pa spregledati zavzetega, 
vztrajnega in učinkovitega varstva, ki ga zagotavlja zavarovano 
območje Notranjskega regijskega parka; še posebej je pomemb-
no, da je park nastal in živi ob podpori prebivalcev. Brez te pod-
pore tudi projekt Stržen ne bi bil mogoč. Projekt vsebuje nujne 
investicije v usmerjanje in nadgradnjo vse večjega turističnega 
obiska jezera, ki bi se sicer lahko razvijal preveč stihijsko. Obe-
nem pa bo z oživitvijo Strženovih okljukov narejen nov korak pri 
popravljanju zablod iz preteklosti, popolne izsušitve (ali ojezeri-
tve!). Ohranjanje naravne pestrosti seveda ni samo sebi namen, 
je ključnega pomena za ljudi, za zdravo, sonaravno življenje, vse 
bolj pa je preko naravovarstvenega turizma lahko tudi pomem-
ben gospodarski dejavnik.

Franci Mulec,
predsednik Agrarne 
vaške skupnosti 
Dolenje Jezero

Tako kot naši predniki 
tudi mi sonaravno živimo, 
kmetujemo in gozdarimo 
na območju Dolenjega 
Jezera, Cerkniškega polja 
in Javornikov. Veseli smo, 

da se tudi sodelavci Notranjskega parka zavzemajo za enake 
vrednote. Skupaj tako lahko lažje uresničujemo naše cilje in 
interese v dobro vseh prebivalcev in obiskovalcev našega sku-
pnega naravnega bogastva.

V podjetju DS Smith imamo 
na nivoju grupacije spreje-
ta načela vodenja podjetja 
z odgovornostjo do okolja.  
Začutili smo potrebo lokal-
ne skupnosti in naslednjih 
generacij po ureditvi ne-

primernih posegov v naravi na področju Cerkniškega jezera ter 
potrebo po izgradnji primerne infrastrukture in rekonstrukciji 
vodotoka. Projektno sodelovanje v LIFE STRŽEN nam je v veselje 
in je izvedeno na način, ki nam je blizu.

Meta Zalar,
managing direktor DS 
Smith Slovenija d.o.o.

Štefka
Šebalj-Mikše,
Planinsko društvo 
Cerknica
Izboljšanje naravovarstve-
nega stanja na Cerkniškem 
jezeru s projektom LIFE 
STRŽEN je pomemben pri-
spevek  k zgodovini našega 
kraja. S tem bomo vsaj de-

loma dobili podobo Cerkniškega jezera, katerega lepote so ob-
čudovali popotniki že v srednjem veku.

Ekipa LIFE STRŽEN pred pričetkom iskanja gnezda bobnarice



4          www.life.notranjski-park.si

Naravni okljuki vodotokov pomenijo daljšo pot in počasnejši tok vode, zato uspeva več rastlin, ki proizvajajo hrano
in nudijo skrivališča vodnim živalim. Zaradi počasnejšega toka vode in večjega števila vodnih organizmov je tu naravno

čiščenje vode bolj učinkovito. (foto: Jošt Stergaršek)

Ribe so od nekdaj pomemben del presihajočega 
Cerkniškega jezera. Poleg gozdnatih Javornikov, polnih 
gradbenega materiala in kuriva, je kamenodobnega 
lovca k jezerskim bregovom privabila tudi dostopnost 
hrane.  Obilica rib in divjadi je človeka prepričala, da je tu 
tudi ostal. Danes je Cerkniško jezero del omrežja območij 
Natura 2000. Sem uvrščamo območja izjemne naravne 
dediščine, ki so jo članice EU dolžne ohraniti zanamcem.

Za časa Valvasorja 
ribe odvažali z vozovi
Že Valvasor ni mogel mimo rib in ribolova. Ko je v 17. stoletju 
raziskoval te kraje, je bil priča izlovu rib ob presihanju. Takrat 
so si pravico do ulova lastili knez Eggenberški, grof Turjaški in 
menihi stiškega samostana. Šele, ko so veljaki nalovili rib za 
svoje graščine, so lahko prebivalci okoliških vasi pobrali, kar 

V SredIŠču:

Ribolov na presihajočem Cerkniškem jezeru

je ostalo na jezerskem dnu. Pred kakšnimi 350 leti je jezero 
praviloma presahnilo le enkrat na več let, ob tem dogodku 
pa je bilo rib toliko, da so jih iz požiralnikov odvažali z vozovi. 
Ob enem samem presihanju naj bi odpeljali več deset ton rib! 

Reševanje rib in športni ribolov
Danes jezero žal navadno presahne večkrat letno. To se do-
gaja predvsem na račun naših posegov v ponorne jame in 
kanaliziranja strug v preteklosti. K težavam jezera in življenja 
v njem dodajo svoje še vnos tujerodnih vrst rib, obremenjeva-
nje vodotokov z organskimi komunalnimi odplakami in različ-
na onesnaženja z izpusti iz industrijskih obratov. Nenazadnje 
imajo prste vmes tudi globalne podnebne spremembe, ki 
prinašajo višje temperature in pogostejše ujme. Vse to je pri-
peljalo do tega, da se zdaj v celem letu reši vsega skupaj nekaj 
ton rib. Pa še to le v tistih letih, ko je drst uspešna. Danes se rib 
ob presihanju ne odnaša več z jezera, ampak se jih prenaša v t. 
i. ribnik v Rešetu, ki ne presahne. Tudi način ribolova je danes 
drugačen, saj je v vodotokih Cerkniškega jezera dovoljen le 
športni ribolov, torej z ribiško palico. Ribiči na ta način vsako 
leto v povprečju ulovijo manj kot pol tone različnih rib.
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Avtor: Jošt Stergaršek, NRP

Reševanje rib iz požiralnikov, ko jezero presahne, v glavnem opravljajo ribiči RD Cerknica. To je težaško delo. Še posebno v letih,
ko voda v času drsti ščuk in linjev ne odteče prehitro, in je drst uspešna. (foto: Luka Dakskobler)

Ščuka pa je, ščuke pa ni
Ne smemo pozabiti, da je v Valvasorjevem času v Cerkniškem 
jezeru živelo manj vrst rib kot danes. Tu od nekdaj živijo šču-
ke, linji, menki in kleni, pa kaplji in pisanci. Valvasor piše o šču-
kah, težkih do 20 kg, linjih, težkih čez tri kilograme in menkih, 
težkih kilogram ali več. danes je 10 kg težka ščuka ali več kot 2 
kg težek linj izjemna redkost, lov menka pa je zaradi njegove 
redkosti prepovedan.

Do danes smo ljudje domorodnim vrstam rib dodali še rdeče-
perko, krapa in navadnega ostriža. Več pa ni vedno tudi boljše! 
V primeru vnosa tujerodnih vrst gotovo ne. Glavni negativni 
vpliv na količine ribjih vrst v Cerkniškem jezeru pa je gotovo 
prepogosto in prezgodnje presihanje jezera, ki povzroči, da 
vode zmanjka v najbolj kritičnem času – v času drsti.

Popravljanje napak
Živimo v svetu, v katerem postaja neokrnjena narava vse bolj 
cenjena, a vse redkejša. Velikokrat na račun učinkovitosti, ki 
jo omogoča tehnologija sedanjosti, pogosto pa zgolj zaradi 
nepremišljenosti ali neupoštevanja znanja. Vse poteze pred-
nikov na Cerkniškem jezeru, ki so se izkazale za slabe, je mo-
goče popraviti. Vprašanje je le, ali si upamo.

Ščuka, najbolj iskana ribolovna vrsta v Cerkniškem 
jezeru, danes zraste precej manjša kot v času Valvasorja. 
Najbolj uničujoč vpliv na populacijo ščuk v Cerkniškem 
jezeru ima prehitro usihanje vode v času njene drsti. 
Hiter padec vodostaja je posledica človekovih posegov 
v ponorne jame v Jamskem zalivu. Ogrožata pa jo tudi 
tujerodni vrsti rib - rdečeperka in navadni ostriž.
(foto: Jošt Stergaršek)
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Naš tehnični sodelavec med svojimi re-
dnimi obhodi Cerkniškega jezera opo-
zarja na nepravilnosti in interpretira 
razloge za prepoved predvsem tistim, 
ki kršijo pravila plovbe in vožnje z mo-
tornimi vozili. V večini primerov obisko-
valci, ki se neustrezno obnašajo, za to 
sploh ne vedo. Ta problem bo že v na-
slednjem letu rešila vzpostavitev infra-
strukture in postavitev oznak, ki bodo 
med drugim prepovedovale vožnjo ali 
dostop do določenih predelov jezera.

Bolj zaskrbljujoča so odkritja divji od-
lagališč smeti, ki pričajo o tem, da je za 
nekatere Cerkniško jezero prej priroč-
no odlagališče odpadkov kot naravni 
biser, potreben posebne pozornosti. 

Rdeče pike ponazarjajo do sedaj znane lokacije deponij, lovskih opazovalnic,
objektov (koče, kurišča, čebelnjaki ...) in privezov plovil. Kjer ni rdečih pik (večji del

SV in V del Cerkniškega jezera ter severni del od Rešeta proti Jamskemu zalivu),
še nismo pregledali stanja na terenu, pričakujemo pa podobno gostoto pik kot na 

pregledanem območju, predvsem v bližini naselij.

Eden izmed neurejenih privezov vodnih plovil. Problematiko privezov bodo že v 
naslednjem letu rešili trije novi pontoni za privez čolnov, ki bodo dovolj veliki za

privez do deset plovil.

Smetenje na jezeru – nedopustno!

Zemljevid točk (deponije, lovske opazovalnice, objekti, privezi plovil)

Od začetka projekta pa do danes smo 
na obrobju Cerkniškega jezera eviden-
tirali kar 21 nelegalnih deponij, večina 
z gradbenim materialom, ob tem, da 
nas na severovzhodnem in vzhodnem 
delu jezera ter na severnem delu od 
Rešeta proti Jamskemu zalivu ta nalo-
ga še čaka.

Smetenje na Cerkniškem jezeru, kjer 
si prizadevamo za preživetje rakov, 
rib, dvoživk, ptic in številnih vodnih in 
obrežnih rastlin, je nedopustno rav-
nanje. Cerknica ima zgledno urejen 
zbirni center odpadkov, ki ni nič dlje 
od enega največjih evropskih presiha-
jočih jezer.

Nekatere lokacije črnih odlagališč 
– deponij so v naravi označene z 

opozorilnim znakom  »Prepovedano 
odlaganje odpadkov«, vendar se

slednji kljub temu kopičijo naprej.

Eden izmed glavnih ciljev projekta 
LIFE stržen je tudi zmanjšanje 
pritiska obiskovalcev na najbolj 
občutljiva območja Cerkniškega 
jezera. Tako smo si za nalogo 
zastavili tudi spremljanje obnašanja 
obiskovalcev jezera in njihovo 
ozaveščanje. Na jezeru želimo 
namreč vzpostaviti ravnovesje, ki 
bo na eni strani zaščitilo izjemen 
živalski in rastlinski svet, na drugi 
strani pa nudilo domačinom in 
turistom prostor za rekreacijo, 
sprostitev in občudovanje narave. 
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Gostje Cerkniškega jezera na svojih selitvah

Kravja čaplja s svojo sključeno držo pri hoji sodi med manj 
elegantne predstavnice družine čapelj. Je neizbirčna plenilka
in se loti vsega, kar leze in gre, le da je manjše od nje.

KrAVJA čAPLJA

Žerjav je velika ptica dostojanstvene drže, katere razpon kril 
meri od 180 do 222 cm. Na svojih maratonskih selitvah se
združuje v jate v obliki črke V.

ŽERJAV

Žličarka ali lopatka, kot ji tudi rečemo, spada v družino ibisov. 
Pri nas ne gnezdi, Cerkniško jezero si občasno izbere 
za počitek na poti.

Zelenonogi martinec je urna ptica z dolgimi zelenimi nogami,
ki se v plitvi vodi rada podi za ribjimi mladicami. Pri nas ga
lahko največkrat opazujemo na preletu.

ŽLIčArKA ZeLeNONOGI MArTINeC
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VIKTOr PONIKVAr: 

»Moram reči, da mi je kar hudo, da ni več tako, kot je bilo!«

Gospoda Viktorja smo obiskali 
na njegovem domu, v prijetno 
topli hiši v naselju Gorenje 
Jezero. S širokim nasmehom 
in močnim stiskom rok nas je 
povabil na klepet v kuhinjo. 
Viktor živi že vse svoje življenje 
ob Cerkniškem jezeru in z 
jezerom, nas pa je zanimalo, 
kako drugačen od starih časov
je zanj danes.

Kakšne spomine imate 
na svoje otroštvo?
Predvsem pestre. Številni so vezani na 
jezero, pa seveda na moje vrstnike, s 
katerimi sem preživel veliko časa. Kar 
deset otrok istih let nas je bilo v naši 
vasi. Spomnim se, kako smo v strugah 
s pletenimi koši lovili ribe, po luknjah 
pa rake z rokami. Kako smo se učili 
plavati z doma zvezanimi šopi bičevja 
– takrat nismo imeli rokavčkov (smeh). 
Kako smo si tu pa tam, ko smo vedeli, 
da ribiča Janežiča ne bo doma – klicali 
smo ga kar »fotr« – »sposodili« edini 
čoln v vasi in šli na ribolov. Spomnim 
se tudi lakote in prav zato so bile 
ribe tako pomembne v tistih časih! 
Jedli smo večinoma mlečno kašo in 

koruzne žgance, ko so bile na mizi 
ribe, je bilo pravo veselje! Največkrat 
so to bile pohane ščuke.

Je bila podoba 
Cerkniškega jezera 
drugačna od današnje?
Predvsem je bilo veliko več vode in 
ogromno rib. Ob visoki vodi se spo-
mnim prihodov domačinov z Otoka, 
ki so v našo vas prihajali k velikonočni 
maši v velikem lesenem čolnu. Poleg 
tega je jezero veliko manj presihalo kot 
danes. Rekel bi, da je bilo tudi veliko 
manj velikih ptic. Ko so ribiče zmotile 
pri lovu, je bil takrat dovoljen odstrel, 
vsekakor pa so jih vsaj vztrajno plaši-
li in podili. Veliko več je bilo tudi žab, 
katerih regljanje smo večkrat poslušali 
zvečer na vrtu. Moram reči, da mi je kar 
hudo, da ni več tako, kot je bilo!

Kako gledate na projekt 
LIFE Stržen?
Povrnitev struge Stržen v prvotna 
okljuka je dobra ideja, prav tako vzpo-
stavitev območja za bobnarico. Še 
posebej podpiram ureditev poti za tu-

»V okviru projekta LIFE Stržen še posebej podpiram ureditev poti za turiste.« 

riste. Ko bo infrastruktura urejena, jih 
bo gotovo več v naše kraje. Sam grem 
večkrat po stezi okrog izvira Cerkniške-
ga jezera, ta mi je še posebej pri srcu. 
Zelo pohvalno! Sicer pa sem zagovor-
nik čim manjšega poseganja v naravo, 
saj ima lahko vsak poseg za izboljšanje 
stanja enega dejavnika negativne po-
sledice pri drugem dejavniku.

Na dvorišču sem
opazila nekaj košaric.
Jih izdelujete sami?
Ja, sam. Predvsem pozimi. Poleg ko-
šar pletem še pladnje in jerbase, vse iz 
vrbovih šib. Za en jerbas porabim pri-
bližno tri dni. Način izdelave je takšen 
kot v starih dobrih časih in značilen za 
območje ob Cerkniškem jezeru. V vasi 
smo se te stare obrti učili eden od dru-
gega, sam pa sem znanje posredoval 
naprej predvsem tistim, ki jih je to za-
nimalo.

Viktor nam na hitro pokaže, kako se 
naredi dno in ogrodje košare, vmes 
pa ne pozabi povedati, da je pretekli 
teden ujel dve ščuki. »ena je bila 54, 
ena pa 66!«

Viktor ob zimskih večerih plete različne 
izdelke iz vrbovih šib.
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Uspešnost doselitve risov se bo spremljala s pomočjo GPS 
ovratnic na izpuščenih živalih in njihovih potomcih ter z 

avtomatskimi kamerami na terenu. (foto: Marko Matešič)

Reševanje risa
v Dinaridih in JV Alpah pred izumrtjem

Kako preprečiti ponovno izumrtje
risa pri nas
Ris je največja evropska mačka in skupaj z medvedom in vol-
kom sodi med velike zveri. Prepoznaven je po svojem oran-
žno-sivem kožuhu, pokritem s pegami, čopu dlak na koncu 
uhljev in kratkem repu s črno konico. Ris je nekoč poseljeval 
velika območja po Evropi, a se je njegova populacija zaradi 
posredne in neposredne aktivnosti človeka počasi zmanjše-
vala. Na območju Slovenije in sosednjih držav je bil v začetku 
20. stoletja iztrebljen. Leta 1973 so v takratnem Gojitvenem 
lovišču Medved na Kočevskem v naravo izpustili šest risov, 
ki so jih pripeljali iz slovaških Karpatov. Populacija risov je 
številčno in prostorsko hitro rasla ter se v nekaj letih razširila 

V sredini leta 2017 se je v Sloveniji pričel sedemletni 
evropski projekt LIFE Lynx – »Reševanje risa v Dinaridih 
in JV Alpah pred izumrtjem«. Projektne aktivnosti 
so bile oblikovane in pripravljene z namenom, da še 
pravočasno rešimo populacijo risa v Sloveniji in na 
Hrvaškem pred ponovnim izumrtjem.

Osrednji cilj projekta LIFE Lynx je preprečiti izumrtje
Dinarsko-JV alpske populacije risa s preselitvijo vsaj 14 risov

iz Slovaške in Romunije v Slovenijo in na Hrvaško.
(foto: Matej Vranič)

v sosednje države. V 90-ih letih so lovci pričeli iz leta v leto 
opažati vse manj risov; populacija je očitno pričela upadati. 
Upadanje števila risov se je nadaljevalo vse do danes, glavni 
vzrok za to pa je predvsem parjenje v sorodstvu, saj celo-
tna populacija izvira iz le šestih med seboj sorodnih oseb-
kov. Ukrep, ki lahko prepreči izumrtje risov, je čim prejšnja 
doselitev novih osebkov iz druge populacije. Današnjo šte-
vilčnost risov v Sloveniji ocenjujemo na le 10 do 20 odraslih 
osebkov, situacija pa je kritična tudi na Hrvaškem in v Italiji. 

Podpora prebivalcev območja
prisotnosti risa je ključna za njegovo 
dolgoročno ohranitev
člani lovskih družin predstavljajo zelo pomembno intere-
sno skupino, ki na lokalnem nivoju tesno sodeluje s projek-
tno skupino in bo tako poskrbela za uspešno doselitev risov. 
Prav tako pomembno je tudi sodelovanje z ostalimi pred-
stavniki lokalnih skupnosti. Prebivalce območja prisotnosti 
risa, del katerega je tudi Cerknica z Notranjskim regijskim 
parkom, želimo informirati o izvajanju aktivnosti ter se z nji-
mi tudi posvetovati. Zaradi poznavanja lokalnih priložnosti 
in potreb so namreč ključni za uspešno izvedbo projektnih 
aktivnosti. V ta namen bomo po številnih krajih organizirali 
t. i. lokalne posvetovalne skupine.

Sodelovanje med projektoma
LIFE Lynx in LIFE Stržen
V okviru projekta smo z nekaterimi lovskimi družinami z 
območja Cerknice že vzpostavili sodelovanje prek spre-
mljanja risov s fotokamerami na območju njihovih lovišč. V 
KD Cerknica smo predstavili projekt in že drugič predvajali 
dokumentarni �lm Risova pot. Občina Cerknica predstavlja 
osrednje območje prisotnosti risa in tako našega projekta, 
zato nas veseli, da smo dobili priložnost predstaviti projek-
tne aktivnosti na LIFe Stržen projektnem svetu, ki vključuje 
predstavnike cerkniške lokalne skupnosti.
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Govori se, pravijo, da, sprašujem se ...

V okviru večera NRP z naslovom »Notranjski park v naslednjih 5 letih« 
smo s strani udeležencev prireditve prejeli nekaj vprašanj in predlogov 
o delu Notranjskega regijskega parka.

Potrebno bi bilo povedati, zakaj 
je pomembna obnova Stržena 
in ne samo, kako se ga obnovi; 
ljudem namreč ni jasno, kako 
ekosistemi delujejo, tako da ne 
jemljite tega kot nekaj očitnega.

V preteklosti je človek s ciljem povečanja 
obdelovalnih površin kar nekaj strug, 
ki so prej vijugale po jezerskem dnu, iz-
ravnal v kanale. Izvedene regulacije so 
povzročile negativne spremembe v na-
ravnih procesih, življenjske razmere vrst, 
vezanih na vodne in obvodne življenjske 
prostore, pa so se poslabšale. Nekatere 
vrste so z območja celo izginile. Daljša 
struga Stržena pomeni več prostora za 
rast rastlin, več rastlin pa pomeni več 
hrane za živali in več skrivališč, kjer se 
lahko zadržujejo.

Predlagam podelitev pooblastil 
za tako imenovano redarstvo na 
Cerkniškem jezeru.

Zaradi stroge zakonodaje na tem po-
dročju to še ne bo mogoče, pozivamo pa 
vse, ki opazite ali ste priča aktivnostim, 
ki ne spadajo v naravno okolje, da nam 
to sporočite. Veseli bomo vašega pri-
spevka pri ohranjanju našega parka. 

Poskrbeti je potrebno, da bo 
postavljena infrastruktura 
samooskrbna in ne vzdrževana
iz javnih sredstev.

Za čas trajanja projektov se bodo mo-
rebitna potrebna vzdrževalna dela na 
infrastrukturi �nancirala iz sredstev 
projektov, v prihodnosti pa se načrtu-
je �nanciranje iz sredstev, ki se bodo 
zbrala z vstopninami v interpretacijski 
center na Dolenjem Jezeru in dovolilni-
cami za uporabo pristanišč in vstopno 
izstopnih mest.

Kako boste analizirali čistočo 
vode v potokih?

Notranjski park bo v okviru projekta Life 
Stržen analiziral kakovost vode v Str-
ženu, in sicer z biološko metodo ocene 
kakovosti vodnih teles na podlagi pri-
sotnosti združb vodnih živali. Praviloma 
velja sorazmerna povezava – več kot je 
na vzorčnem mestu vodnih živali, boljša 
kakovost vode je. 

Kako spremljate, kaj turisti in 
domačini želijo? Kako spremljate 
obisk in povpraševanje? Ali 
menite, da opozorilna obvestila 

in table pripomorejo k varstvu 
narave? 

Želje obiskovalcev spremljamo preko 
knjige pohval in pritožb, preko odzivov 
in ocen na družabnih omrežjih, s pomo-
čjo anketnih vprašalnikov udeležencem 
aktivnosti, ki jih organiziramo, prav tako 
pa beležimo svoja opažanja o potrebah 
gostov, s katerimi pridemo v stik. Obi-
skovalce TICa beležimo za vsak dan po-
sebej, in sicer se vodi statistika glede na 
državo, iz katere gost prihaja, spremlja-
mo pa tudi število povpraševanj, ki jih 
prejmemo preko različnih kanalov.

Table in obvestila lahko pripomorejo k 
ohranjanju narave, če se jih prebere in 
upošteva. Namen ozaveščanja obisko-
valcev na ta način je širjenje obzorij in 
znanj ter višanje nivoja kulture in bon-
tona.

Ali imate v načrtih za prihodnost 
tudi kakšne aktivnosti v drugih 
predelih občine Cerknica
in ne le na območju Cerkniškega 
jezera? 

Ves čas mislimo na to. Cerkniško jezero 
je sicer srce NRP, vendar so ostali deli z 
vidika ohranjanja naravne in kulturne 
dediščine območja prav tako pomemb-
ni. Vse pa je odvisno od pridobljenih 
�nančnih sredstev. Do zaključka obeh 
projektov v teku, LIFE Stržen in Kras.
Re.Vita, bomo ostali osredotočeni na ak-
tivnosti na Cerkniškem jezeru.
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VODORAVNO: 1. Organizem, ki živi na račun drugega organizma na ali v njem, 10. Majhna druga hrbtna plavut pri ribah, 
v kateri ni plavutnic, 12. Naseljevanje rib iz enega porečja v drugo porečje, 13. Organizmi, ki  lebdijo v vodi, 14. Potočni 
rak, 16. Naseljevanje,  17. Glasilo Slovenskega ribištva, 18. Spolna celica ribje samice.
NAVPIČNO: 2. Metoda proučevanja rib, 3. Avtohtona vrsta ribe na Cerkniškem jezeru, 4. Razmnoževanje pri ribah, 5. 
Lovna tehnika žužkojedih in ribojedih rib s palico, 6. območje, od koder se vsa voda odvaja v eno reko,  7. Lobanjske 
kosti, ki sestavljajo ogrodje ustne odprtine, 8. Razmnoževanje dveh osebkov, ki pripadata različnima vrstama, 9. Vzreja 
vseh vodnih organizmov, 11. Ime 30 km dolgega vodotoka z izlivom v Cerkniško jezero, 15. Naravni ali umetni vodni 
ekosistem.

VODORAVNO:
1. Organizem, ki živi na račun drugega organizma na ali v njem, 10. Majhna 
druga hrbtna plavut pri ribah, v kateri ni plavutnic, 12. Naseljevanje rib iz enega 
porečja v drugo porečje, 13. Organizmi, ki  lebdijo v vodi, 14. Potočni rak, 16. 
Naseljevanje, 17. Glasilo Slovenskega ribištva, 18. Spolna celica ribje samice.

NAVPIČNO:
2. Metoda proučevanja rib, 3. Avtohtona vrsta ribe na Cerkniškem jezeru, 
4. Razmnoževanje pri ribah, 5. Lovna tehnika žužkojedih in ribojedih rib 
s palico, 6. območje, od koder se vsa voda odvaja v eno reko,  7. Lobanjske 
kosti, ki sestavljajo ogrodje ustne odprtine, 8. Razmnoževanje dveh osebkov, 
ki pripadata različnima vrstama, 9. Vzreja vseh vodnih organizmov, 11. Ime 
30 km dolgega vodotoka z izlivom v Cerkniško jezero, 15. Naravni ali umetni 
vodni ekosistem.
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