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Popis habitatnih tipov in flore okolice nekdanje struge Stržena in kanala na območju Ključev pred začetkom gradbenih posegov v okviru aktivnosti 
reaktivacije nekdanjih meandrov Stržena v Ključih 
 
Povzetek 

Za potrebe spremljanja stanja učinkov projektne aktivnosti in spremljanja vplivov gradbenih posegov potrebnih za reaktivacijo nekdanjih okljukov Stržena na 
območju v Ključih smo popisali habitatne tipe in floro na tem območju. 
 
Ker popisovano območje leži v osrednjem delu presihajočega Cerkniškega jezera, kjer vladajo specifične okoljske razmere, ki jih v največji meri narekuje vodna 
dinamika Cerkniškega jezera, je rastje na območju ni raznoliko. Tu namreč lahko uspevajo le rastline prilagojene rasti na močvirnih in bolj ali manj dalj časa 
poplavljenih tleh. 
 
Tik ob nekdanji in kanalizirani strugi je tako razvit pas trstičja (53.11 Navadna trstičja), saj tako blizu struge nihče ne more kositi. V okolici se pojavljajo močvirsko 
rastje (53.21 Združbe visokih šašev, 53.11 Navadna trstičja, 53.12 Jezersko bičkovje, 53.16 Trstično pisankovje). V glavnem gre v okolici struge za preplet 
različnih habitatnih tipov 
 
V kanaliziranem delu struge je razvito vodno rastje (24.44 Vegetacija evtrofnih tekočih voda), ki je prisotno tudi na globljih delih nekdanjih okljukov Stržena v 
Ključih, kjer substrat tudi v najbolj sušnih delih leta ostane dovolj moker, da tu preživijo redke vodne in obrežne rastline. 
 
Obravnavano območje smo popisovali v letu 2018, in sicer 13. 7., 20. 7., 24. 7. 25. 7. in 3. 8. 
 
Rezultati so zbrani v obliki popisov s tabelarnim prikazom popisnih ploskev (poligonov), ti pa so prikazani na karti v merilu 1:7000. 
 
Metode 

Pri popisu smo sledili delu Habitatni tipi Slovenije – tipologija iz leta 2004. 
 
Popisovali smo v suhem delu leta, ko je mogoč dostop do območja. Vsaka popisna ploskev predstavlja na videz jasno drugačen življenjski prostor. 
 
Rezultati 

Spodaj so zbrani popisi, razvrščeni po času obiska obravnavanega območja. 
 
Z oranžno barvo so označene vrste s slovenskega Rdečega seznama ogroženih semenk in praprotnic. 
 
Zabeležene so tudi opažene (ali slišane) živali, ki jih je bilo moč zanesljivo določiti. 
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Karta 1:  
Pregledna karta kartiranega območja – posamezne popisne ploskve (poligoni) 
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13. 7. 2018 – Cerkniško polje, Stržen - Ključi (stara struga - Mali Ključ) – koda: SKL03 
HT: 53.11 Navadna trstičja 
 

zap. št. takson slovensko ime datum nahajališče rastišče leg. det. koda 
nahajališča 

opombe favna 

1 Phragmites 
australis 

navadni trst 13. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - Ključi 
(stara struga - Mali Ključ) 

obrežni pas 
trstičja 

jst jst SKL03     

2 Senecio 
paludosus 

močvirski grint 13. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - Ključi 
(stara struga - Mali Ključ) 

obrežni pas 
trstičja 

jst jst SKL03     

3 Glyceria sp.  sladika 13. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - Ključi 
(stara struga - Mali Ključ) 

obrežni pas 
trstičja 

jst jst SKL03   Locustella naevia, 
Egretta  alba 

4 Caltha palustris navadna 
kalužnica 

13. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - Ključi 
(stara struga - Mali Ključ) 

obrežni pas 
trstičja 

jst jst SKL03     

5 Ranunculus 
lingua 

velika zlatica 13. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - Ključi 
(stara struga - Mali Ključ) 

obrežni pas 
trstičja 

jst jst SKL03     

6 Galium palustre močvirska 
lakota 

13. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - Ključi 
(stara struga - Mali Ključ) 

obrežni pas 
trstičja 

jst jst SKL03     

7 Equisetum 
fluviatile 

vodna dresen 13. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - Ključi 
(stara struga - Mali Ključ) 

obrežni pas 
trstičja 

jst jst SKL03     

8 Alisma 
lanceolatum 

suličastolistni 
porečnik 

13. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - Ključi 
(stara struga - Mali Ključ) 

obrežni pas 
trstičja 

jst jst SKL03     

9 Lythrum 
salicaria 

navadna 
krvenka 

13. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - Ključi 
(stara struga - Mali Ključ) 

obrežni pas 
trstičja 

jst jst SKL03     

10 Phalaris 
arundinacea 

pisanka 13. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - Ključi 
(stara struga - Mali Ključ) 

obrežni pas 
trstičja 

jst jst SKL03     
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Karta 2:  
Navadno trstičje – poligon SKL03 
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13. 7. 2018 – Cerkniško polje, Stržen - Ključi (stara struga - Mali Ključ) – koda: SKL3A 
HT: 53.21 Združbe visokih šašev X 53.16 Trstično pisankovje 
 

zap. 
št. takson slovensko ime datum nahajališče rastišče leg. det. 

koda 
nahajališča 

opomb
e 

favn
a 

  Senecio paludosus močvirski grint 13. 7. 2018 
Cerkniško polje, Stržen - Ključi (desni breg - 
Mali Ključ) 

visoko šašje, 
pisankovje jst jst SKL3A     

  Ranunculus lingua velika zlatica 
13. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - Ključi (desni breg - 

Mali Ključ) 
visoko šašje, 
pisankovje jst jst SKL3A     

  Equisetum fluviatile vodna preslica 
13. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - Ključi (desni breg - 

Mali Ključ) 
visoko šašje, 
pisankovje jst jst SKL3A     

  Carex elata togi šaš 
13. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - Ključi (desni breg - 

Mali Ključ) 
visoko šašje, 
pisankovje jst jst SKL3A     

  Carex vesicaria mehurjasti šaš 
13. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - Ključi (desni breg - 

Mali Ključ) 
visoko šašje, 
pisankovje jst jst SKL3A     

  
Schoenoplectus 
lacustris jezerski biček 

13. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - Ključi (desni breg - 
Mali Ključ) 

visoko šašje, 
pisankovje jst jst SKL3A     

  Lythrum salicaria 
navadna 
krvenka 

13. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - Ključi (desni breg - 
Mali Ključ) 

visoko šašje, 
pisankovje jst jst SKL3A     

  Sium latifolium 
navadna 
koščica 

13. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - Ključi (desni breg - 
Mali Ključ) 

visoko šašje, 
pisankovje jst jst SKL3A     

 
  



7 
 

Karta 3:  
Preplet visokega šašja in trstičnega pisankovja – poligon SKL3A 
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20. 7. 2018 – Cerkniško polje, Stržen - Ključi (levi breg - kanal, Velik Ključ) – koda: SKL2B 
HT: 53.21 Združbe visokih šašev X 53.16 Trstično pisankovje 
zap. 
št. 

takson slovensko ime datum nahajališče rastišče leg. det. koda 
nahajališča 

opombe favna 

  Carex elata togi šaš 20. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - Ključi (levi 
breg - kanal, Veliki Ključ) 

visoko šašje, 
pisankovje 

jst jst SKL2B     

  Phalaris 
arundinacea 

pisanka 20. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - Ključi (levi 
breg - kanal, Veliki Ključ) 

visoko šašje, 
pisankovje 

jst jst SKL2B     

  Lysimachia 
vulgaris 

navadna 
pijavčnica 

20. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - Ključi (levi 
breg - kanal, Veliki Ključ) 

visoko šašje, 
pisankovje 

jst jst SKL2B   Colias croceus,  

  Lythrum 
salicaria 

navadna 
krvenka 

20. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - Ključi (levi 
breg - kanal, Veliki Ključ) 

visoko šašje, 
pisankovje 

jst jst SKL2B   Acrocephalus 
arundinaceus 
(alarm) 

  Senecio 
paludosus 

močvirski grint 20. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - Ključi (levi 
breg - kanal, Veliki Ključ) 

visoko šašje, 
pisankovje 

jst jst SKL2B     

  Mentha 
aquatica 

vodna meta 20. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - Ključi (levi 
breg - kanal, Veliki Ključ) 

visoko šašje, 
pisankovje 

jst jst SKL2B     

  Caltha palustris navadna 
kalužnica 

20. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - Ključi (levi 
breg - kanal, Veliki Ključ) 

visoko šašje, 
pisankovje 

jst jst SKL2B     

  Agrostis sp. šopulja 20. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - Ključi (levi 
breg - kanal, Veliki Ključ) 

visoko šašje, 
pisankovje 

jst jst SKL2B     

  Deschampsia 
cespitosa 

rušnata masnica 20. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - Ključi (levi 
breg - kanal, Veliki Ključ) 

visoko šašje, 
pisankovje 

jst jst SKL2B     

  Plantago 
altissima 

visoki trpotec 20. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - Ključi (levi 
breg - kanal, Veliki Ključ) 

visoko šašje, 
pisankovje 

jst jst SKL2B     

  Myosotis 
scorpioides 

močvirska 
spominčica 

20. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - Ključi (levi 
breg - kanal, Veliki Ključ) 

visoko šašje, 
pisankovje 

jst jst SKL2B     

  Gratiola 
officinalis 

navadna božja 
milost 

20. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - Ključi (levi 
breg - kanal, Veliki Ključ) 

visoko šašje, 
pisankovje 

jst jst SKL2B     

  Sium latifolium navadna koščica 20. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - Ključi (levi 
breg - kanal, Velik Ključ) 

visoko šašje, 
pisankovje 

jst jst SKL2B     

  Equisetum 
fluviatile 

vodna dresen 20. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - Ključi (levi 
breg - kanal, Velik Ključ) 

visoko šašje, 
pisankovje 

jst jst SKL2B     
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Karta 4:  
Preplet visokega šašja in trstičnega pisankovja – poligon SKL2B 
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20. 7. 2018 –Cerkniško polje, Stržen - Ključi (levi breg - kanal, Veliki Ključ) – koda: SKL2A 
HT: 53.21 Združbe visokih šašev X 53.16 Trstično pisankovje X 53.11 Navadna trstičja 
 

zap. 
št. takson slovensko ime datum nahajališče rastišče 

leg
. 

det
. 

koda 
nahajališča 

  
Phragmites 
australis navadni trst 

20. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - Ključi (levi breg - kanal, 
Veliki Ključ) 

visoko šašje, pisankovje, trstičje 
(preplet) jst jst SKL2A 

  Lythrum salicaria 
navadna 
krvenka 

20. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - Ključi (levi breg - kanal, 
Veliki Ključ) 

visoko šašje, pisankovje, trstičje 
(preplet) jst jst SKL2A 

  Mentha aquatica vodna meta 
20. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - Ključi (levi breg - kanal, 

Veliki Ključ) 
visoko šašje, pisankovje, trstičje 
(preplet) jst jst SKL2A 

  Carex elata togi šaš 
20. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - Ključi (levi breg - kanal, 

Veliki Ključ) 
visoko šašje, pisankovje, trstičje 
(preplet) jst jst SKL2A 

  
Phalaris 
arundinacea pisanka 

20. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - Ključi (levi breg - kanal, 
Veliki Ključ) 

visoko šašje, pisankovje, trstičje 
(preplet) jst jst SKL2A 

  
Lysimachia 
vulgaris 

navadna 
pijavčnica 

20. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - Ključi (levi breg - kanal, 
Veliki Ključ) 

visoko šašje, pisankovje, trstičje 
(preplet) jst jst SKL2A 

  Caltha palustris 
navadna 
kalužnica 

20. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - Ključi (levi breg - kanal, 
Veliki Ključ) 

visoko šašje, pisankovje, trstičje 
(preplet) jst jst SKL2A 

  Galium palustre 
močvirska 
lakota 

20. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - Ključi (levi breg - kanal, 
Veliki Ključ) 

visoko šašje, pisankovje, trstičje 
(preplet) jst jst SKL2A 

  
Lycopus 
europaeus navadni regelj 

20. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - Ključi (levi breg - kanal, 
Veliki Ključ) 

visoko šašje, pisankovje, trstičje 
(preplet) jst jst SKL2A 

  Iris pseudacorus vodna perunika 
20. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - Ključi (levi breg - kanal, 

Veliki Ključ) 
visoko šašje, pisankovje, trstičje 
(preplet) jst jst SKL2A 

  
Senecio 
paludosus močvirski grint 

20. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - Ključi (levi breg - kanal, 
Veliki Ključ) 

visoko šašje, pisankovje, trstičje 
(preplet) jst jst SKL2A 

  
Equisetum 
fluviatile vodna preslica 

20. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - Ključi (levi breg - kanal, 
Veliki Ključ) 

visoko šašje, pisankovje, trstičje 
(preplet) jst jst SKL2A 
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Karta 5:  
Preplet visokega šašja, trstičnega pisankovja in navadnega trstičja – poligon SKL2A 
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20. 7. 2018 – Cerkniško polje, Stržen - Ključi (levi breg - kanal, Mali Ključ) – koda: SKL02 
HT: 53.21 Združbe visokih šašev X 53.16 Trstično pisankovje 
 

zap. št. takson slovensko ime datum nahajališče rastišče leg. det. koda 
nahajališča 

opombe favna 

  Carex elata togi šaš 20. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (levi breg - kanal, Mali 
Ključ) 

visoko šašje, pisankovje, 
trstičje (preplet) 

jst jst SKL02     

  Phalaris 
arundinacea 

pisanka 20. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (levi breg - kanal, Mali 
Ključ) 

visoko šašje, pisankovje, 
trstičje (preplet) 

jst jst SKL02     

  Phragmites 
australis 

navadni trst 20. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (levi breg - kanal, Mali 
Ključ) 

visoko šašje, pisankovje, 
trstičje (preplet) 

jst jst SKL02     

  Lythrum salicaria navadna krvenka 20. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (levi breg - kanal, Mali 
Ključ) 

visoko šašje, pisankovje, 
trstičje (preplet) 

jst jst SKL02     

  Caltha palustris navadna kalužnica 20. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (levi breg - kanal, Mali 
Ključ) 

visoko šašje, pisankovje, 
trstičje (preplet) 

jst jst SKL02     

  Equisetum 
fluviatile 

vodna preslica 20. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (levi breg - kanal, Mali 
Ključ) 

visoko šašje, pisankovje, 
trstičje (preplet) 

jst jst SKL02     

  Ranunculus 
lingua 

velika zlatica 20. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (levi breg - kanal, Mali 
Ključ) 

visoko šašje, pisankovje, 
trstičje (preplet) 

jst jst SKL02     

  Mentha aquatica vodna meta 20. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (levi breg - kanal, Mali 
Ključ) 

visoko šašje, pisankovje, 
trstičje (preplet) 

jst jst SKL02     

  Senecio 
paludosus 

močvirski grint 20. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (levi breg - kanal, Mali 
Ključ) 

visoko šašje, pisankovje, 
trstičje (preplet) 

jst jst SKL02     

  Galium palustre močvirska lakota 20. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (levi breg - kanal, Mali 
Ključ) 

visoko šašje, pisankovje, 
trstičje (preplet) 

jst jst SKL02     
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  Alisma 
lanceolatum 

suličastolistni 
porečnik 

20. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (levi breg - kanal, Mali 
Ključ) 

visoko šašje, pisankovje, 
trstičje (preplet), kolovoz 

jst jst SKL02     

  Rorippa 
amphibia 

prava potočarka 20. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (levi breg - kanal, Mali 
Ključ) 

visoko šašje, pisankovje, 
trstičje (preplet), kolovoz 

jst jst SKL02     

  Sium latifolium navadna koščica 20. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (levi breg - kanal, Mali 
Ključ) 

visoko šašje, pisankovje, 
trstičje (preplet), kolovoz 

jst jst SKL02     

  Agrostis 
stolonifera agg. 

plazeča šopulja 
(skupina) 

20. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (levi breg - kanal, Mali 
Ključ) 

visoko šašje, pisankovje, 
trstičje (preplet), kolovoz 

jst jst SKL02     

  Schoenoplectus 
lacustris 

jezerski biček 20. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (levi breg - kanal, Mali 
Ključ) 

visoko šašje, pisankovje, 
trstičje (preplet), kolovoz 

jst jst SKL02     

  Ranunculus 
circinatus 

razkrečenolistna 
vodna zlatica 

20. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (levi breg - kanal, Mali 
Ključ) 

visoko šašje, pisankovje, 
trstičje (preplet), kolovoz 

jst jst SKL02     

  Veronica 
scutellata 

močvirski jetičnik 20. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (levi breg - kanal, Mali 
Ključ) 

visoko šašje, pisankovje, 
trstičje (preplet), kolovoz 

jst jst SKL02     

  Eleocharis 
acicularis 

iglasta sita 20. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (levi breg - kanal, Mali 
Ključ) 

visoko šašje, pisankovje, 
trstičje (preplet), kolovoz 

jst jst SKL02     

  Juncus alpino-
articulatus 

alpski loček 20. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (levi breg - kanal, Mali 
Ključ) 

visoko šašje, pisankovje, 
trstičje (preplet), kolovoz 

jst jst SKL02   Acrocephalus 
arundinaceus,  

  Ranunculus 
flammula 

žgoča zlatica 20. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (levi breg - kanal, Mali 
Ključ) 

visoko šašje, pisankovje, 
trstičje (preplet), kolovoz 

jst jst SKL02   Ciconia nigra,  

  Iris pseudacorus vodna zlatica 20. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (levi breg - kanal, Mali 
Ključ) 

visoko šašje, pisankovje, 
trstičje (preplet), kolovoz 

jst jst SKL02   Sympetrum 
sanguineum,  

  Gratiola 
officinalis 

navadna božja 
milost 

20. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (levi breg - kanal, Mali 
Ključ) 

visoko šašje, pisankovje, 
trstičje (preplet), kolovoz 

jst jst SKL02   Lestes sponsa 
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  Eleocharis 
palustris 

močvirska sita 20. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (levi breg - kanal, Mali 
Ključ) 

visoko šašje, pisankovje, 
trstičje (preplet), kolovoz 

jst jst SKL02     

  Glyceria sp.  sladika 20. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (levi breg - kanal, Mali 
Ključ) 

visoko šašje, pisankovje, 
trstičje (preplet), kolovoz 

jst jst SKL02     
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Karta 6:  
Preplet visokega šašja in trstičnega pisankovja – poligon SKL02 
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3. 8. 2018 – Cerkniško polje, Stržen - Ključi (stara struga - Mali Ključ) – koda: SMK05 
HT: 53.11 Navadna trstičja, 24.44 Vegetacija evtrofnih tekočih voda, 53.14 Ostale visoke obrežne združbe 
 

zap. 
št. 

takson slovensko 
ime 

datum nahajališče rastišče leg. det. koda 
nahajališča 

opombe favna 

  Nuphar luteum rumeni 
blatnik 

3. 8. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (stara struga - Mali 
Ključ) 

trstičje, občasno stoječe vodno telo 
(zakoreninjeni makrofiti), obrežno rastje 

jst/tsc jst SMK05   Cordulia 
aenea,  

  Polygonum 
amphibium 

vodna dresen 3. 8. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (stara struga - Mali 
Ključ) 

trstičje, občasno stoječe vodno telo 
(zakoreninjeni makrofiti), obrežno rastje 

jst/tsc jst SMK05   Aeshna 
affinis 

  Hippuris 
vulgaris 

navadna 
smrečica 

3. 8. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (stara struga - Mali 
Ključ) 

trstičje, občasno stoječe vodno telo 
(zakoreninjeni makrofiti), obrežno rastje 

jst/tsc jst SMK05     

  Phragmites 
australis 

navadni trst 3. 8. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (stara struga - Mali 
Ključ) 

trstičje, občasno stoječe vodno telo 
(zakoreninjeni makrofiti), obrežno rastje 

jst/tsc jst SMK05     

  Schoenoplectus 
lacustris 

jezerski biček 3. 8. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (stara struga - Mali 
Ključ) 

trstičje, občasno stoječe vodno telo 
(zakoreninjeni makrofiti), obrežno rastje 

jst/tsc jst SMK05     

  Senecio 
paludosus 

močvirski 
grint 

3. 8. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (stara struga - Mali 
Ključ) 

trstičje, občasno stoječe vodno telo 
(zakoreninjeni makrofiti), obrežno rastje 

jst/tsc jst SMK05     

  Ranunculus 
lingua 

velika zlatica 3. 8. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (stara struga - Mali 
Ključ) 

trstičje, občasno stoječe vodno telo 
(zakoreninjeni makrofiti), obrežno rastje 

jst/tsc jst SMK05     

  Phalaris 
arundinacea 

pisanka 3. 8. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (stara struga - Mali 
Ključ) 

trstičje, občasno stoječe vodno telo 
(zakoreninjeni makrofiti), obrežno rastje 

jst/tsc jst SMK05     

  Sium latifolium navadna 
koščica 

3. 8. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (stara struga - Mali 
Ključ) 

trstičje, občasno stoječe vodno telo 
(zakoreninjeni makrofiti), obrežno rastje 

jst/tsc jst SMK05     

  Schoenoplectus 
lacustris 

navadni 
biček 

3. 8. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (stara struga - Mali 
Ključ) 

trstičje, občasno stoječe vodno telo 
(zakoreninjeni makrofiti), obrežno rastje 

jst/tsc jst SMK05     
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Karta 7:  
Preplet navadnega trstičja, vegetacije evtrofnih tekočih voda in združb obrežnih makrofitov – poligon SMK05 
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3. 8. 2018 – Cerkniško polje, Stržen - Ključi (stara struga - Mali Ključ) – koda: SMK04 
HT: 53.11 Navadna trstičja, 24.44 Vegetacija evtrofnih tekočih voda, 53.14 Ostale visoke obrežne združbe 
 

zap. 
št. 

takson slovensko 
ime 

datum nahajališče rastišče leg. det. koda 
nahajališča 

opombe favna 

  Phragmites 
australis 

navadni trst 3. 8. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (stara struga - Mali 
Ključ) 

trstičje, občasno poplavljena 
struga 

jst/tsc jst SKM04     

  Nuphar luteum rumeni 
blatnik 

3. 8. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (stara struga - Mali 
Ključ) 

trstičje, občasno poplavljena 
struga 

jst/tsc jst SKM04     

  Schoenoplectus 
lacustris 

jezerski biček 3. 8. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (stara struga - Mali 
Ključ) 

trstičje, občasno poplavljena 
struga 

jst/tsc jst SKM04     

  Hippuris 
vulgaris 

navadna 
smrečica 

3. 8. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (stara struga - Mali 
Ključ) 

trstičje, občasno poplavljena 
struga 

jst/tsc jst SKM04     

  Rorippa 
amphibia 

prava 
potočarka 

3. 8. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (stara struga - Mali 
Ključ) 

trstičje, občasno poplavljena 
struga 

jst/tsc jst SKM04     
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Karta 8:  
Preplet navadnega trstičja, vegetacije evtrofnih tekočih voda in združb obrežnih makrofitov – poligon SMK04 
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3. 8. 2018 – Cerkniško polje, Stržen - Ključi (stara struga - Mali Ključ) – koda: SMK03 
HT: 53.11 Navadna trstičja, 24.44 Vegetacija evtrofnih tekočih voda, 53.14 Ostale visoke obrežne združbe 
 

zap. 
št. 

takson slovensko 
ime 

datum nahajališče rastišče leg. det. koda 
nahajališča 

opombe favna 

1 Nuphar luteum rumeni 
blatnik 

3. 8. 2018 Cerkniško polje, Stržen - Ključi 
(stara struga - Mali Ključ) 

trstičje, občasno stoječe vodno 
telo (zakoreninjeni makrofiti) 

jst/tsc jst SMK03     

2 Schoenoplectus 
lacustris 

jezerski 
biček 

3. 8. 2018 Cerkniško polje, Stržen - Ključi 
(stara struga - Mali Ključ) 

trstičje, občasno stoječe vodno 
telo (zakoreninjeni makrofiti) 

jst/tsc jst SMK03     

3 Phragmites 
australis 

navadni trst 3. 8. 2018 Cerkniško polje, Stržen - Ključi 
(stara struga - Mali Ključ) 

trstičje, občasno stoječe vodno 
telo (zakoreninjeni makrofiti) 

jst/tsc jst SMK03     

4 Polygonum 
amphibium 

vodna 
dresen 

3. 8. 2018 Cerkniško polje, Stržen - Ključi 
(stara struga - Mali Ključ) 

trstičje, občasno stoječe vodno 
telo (zakoreninjeni makrofiti) 

jst/tsc jst SMK03     

5 Rorippa amphibia prava 
potočarka 

3. 8. 2018 Cerkniško polje, Stržen - Ključi 
(stara struga - Mali Ključ) 

trstičje, občasno stoječe vodno 
telo (zakoreninjeni makrofiti) 

jst/tsc jst SMK03     

6 Equisetum 
fluviatile 

vodna 
preslica 

3. 8. 2018 Cerkniško polje, Stržen - Ključi 
(stara struga - Mali Ključ) 

trstičje, občasno stoječe vodno 
telo (zakoreninjeni makrofiti) 

jst/tsc jst SMK03     
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Karta 9:  
Preplet navadnega trstičja, vegetacije evtrofnih tekočih voda in združb obrežnih makrofitov – poligon SMK03 
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3. 8. 2018 – Cerkniško polje, Stržen - Ključi (stara struga - Mali Ključ) – koda: SMK02 
HT: 53.11 Navadna trstičja, 24.44 Vegetacija evtrofnih tekočih voda, 53.14 Ostale visoke obrežne združbe 

zap. 
št. 

takson slovensko ime datum nahajališče rastišče leg. det. koda 
nahajališča 

opombe favna 

1 Phragmites australis navadni trst 3. 8. 2018 Cerkniško polje, Stržen - Ključi 
(stara struga - Mali Ključ) 

trstičje, občasno 
poplavljena struga 

jst/tsc jst SMK02     

2 Rorippa amphibia prava 
potočarka 

3. 8. 2018 Cerkniško polje, Stržen - Ključi 
(stara struga - Mali Ključ) 

trstičje, občasno 
poplavljena struga 

jst/tsc jst SMK02     

3 Equisetum fluviatile vodna dresen 3. 8. 2018 Cerkniško polje, Stržen - Ključi 
(stara struga - Mali Ključ) 

trstičje, občasno 
poplavljena struga 

jst/tsc jst SMK02     

4 Hippuris vulgaris navadna 
smrečica 

3. 8. 2018 Cerkniško polje, Stržen - Ključi 
(stara struga - Mali Ključ) 

trstičje, občasno 
poplavljena struga 

jst/tsc jst SMK02     

5 Schoenoplectus 
lacustris 

jezerski biček 3. 8. 2018 Cerkniško polje, Stržen - Ključi 
(stara struga - Mali Ključ) 

trstičje, občasno 
poplavljena struga 

jst/tsc jst SMK02     

6 Nuphar luteum rumeni blatnik 3. 8. 2018 Cerkniško polje, Stržen - Ključi 
(stara struga - Mali Ključ) 

trstičje, občasno 
poplavljena struga 

jst/tsc jst SMK02     
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Karta 10:  
Preplet navadnega trstičja, vegetacije evtrofnih tekočih voda in združb obrežnih makrofitov – poligon SMK02 
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3. 8. 2018 – Cerkniško polje, Stržen - Ključi (stara struga - Mali Ključ) – koda: SKA01 
HT: 24.44 Vegetacija evtrofnih tekočih voda, 53.14 Ostale visoke obrežne združbe 
 

zap. 
št. 

takson slovensko ime datum nahajališče rastišče leg. det. koda 
nahajališča 

opombe favna 

1 Phragmites 
australis 

navadni trst 3. 8. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (sotočje: kanal - Mali 
Ključ) 

počasi tekoči vodotok, breg 
stare struge, breg vodotoka 
(kanal) 

jst/tsc jst SKA01     

2 Rorippa 
amphibia 

prava 
potočarka 

3. 8. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (sotočje: kanal - Mali 
Ključ) 

počasi tekoči vodotok, breg 
stare struge, breg vodotoka 
(kanal) 

jst/tsc jst SKA01     

3 Equisetum 
fluviatile 

vodna preslica 3. 8. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (sotočje: kanal - Mali 
Ključ) 

počasi tekoči vodotok, breg 
stare struge, breg vodotoka 
(kanal) 

jst/tsc jst SKA01   Canis lupus 
(sledi) 

4 Alisma 
lanceolatum 

suličastolistni 
porečnik 

3. 8. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (sotočje: kanal - Mali 
Ključ) 

počasi tekoči vodotok, breg 
stare struge, breg vodotoka 
(kanal) 

jst/tsc jst SKA01     

5 Eleocharis 
palustris 

močvirska sita 3. 8. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (sotočje: kanal - Mali 
Ključ) 

počasi tekoči vodotok, breg 
stare struge, breg vodotoka 
(kanal) 

jst/tsc jst SKA01     

6 Lythrum 
salicaria 

navadna 
krvenka 

3. 8. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (sotočje: kanal - Mali 
Ključ) 

počasi tekoči vodotok, breg 
stare struge, breg vodotoka 
(kanal) 

jst/tsc jst SKA01     

7 Sparganium 
sp. 

ježek 3. 8. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (sotočje: kanal - Mali 
Ključ) 

počasi tekoči vodotok, breg 
stare struge, breg vodotoka 
(kanal) 

jst/tsc jst SKA01     

8 Nuphar 
luteum 

rumeni blatnik 3. 8. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (sotočje: kanal - Mali 
Ključ) 

počasi tekoči vodotok, breg 
stare struge, breg vodotoka 
(kanal) 

jst/tsc jst SKA01     
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Karta 11:  
Preplet vegetacije evtrofnih tekočih voda in združb obrežnih makrofitov – poligon SKA01 

  



26 
 

25. 7. 2018 – Cerkniško polje, Stržen - Ključi (stara struga - Veliki ključ) – koda: SKL6X 
HT: 53.12 Jezersko bičkovje 
 

zap. 
št. 

takson slovensko 
ime 

datum nahajališče rastišče leg. det. koda 
nahajališča 

opombe favna 

1 Schoenoplectus 
lacustris 

jezerski 
biček 

25. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - Ključi 
(stara struga - Veliki ključ) 

nekdanja struga - jezersko 
bičkovje, počasi tekoči vodotok 

jst jst SKL6X   Anax 
imperator 
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Karta 12:  
Združba jezerskega bičkovja – poligon SKL6X 
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25. 7. 2018 – Cerkniško polje, Stržen - Ključi (stara struga - Veliki ključ) – koda: SKL4G 
HT: 53.21 Združbe visokih šašev X 53.11 Navadna trstičja, 53.11 Navadna trstičja 
 

zap. št. takson slovensko 
ime 

datum nahajališče rastišče leg. det. koda 
nahajališča 

opombe favna 

1 Carex elata togi šaš 25. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen 
- Ključi (desni breg - 
Veliki ključ) 

visoko šašje / trstičje 
(preplet), trstičje ob 
nekdanji strugi 

jst jst SKL4G Phragmites australis < 
1,5 m, srednje do 
gosto 

Natrix natrix,  

2 Phragmites 
australis 

navadni 
trst 

25. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen 
- Ključi (desni breg - 
Veliki ključ) 

visoko šašje / trstičje 
(preplet), trstičje ob 
nekdanji strugi 

jst jst SKL4G Phragmites australis 
cca 3 m; pas vzdolž 
struge 

Locustella 
naevia,  

3 Equisetum 
fluviatile 

vodna 
preslica 

25. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen 
- Ključi (desni breg - 
Veliki ključ) 

visoko šašje / trstičje 
(preplet), trstičje ob 
nekdanji strugi 

jst jst SKL4G   

Motacilla flava,  

4 Carex rostrata kljunasti 
šaš 

25. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen 
- Ključi (desni breg - 
Veliki ključ) 

visoko šašje / trstičje 
(preplet), trstičje ob 
nekdanji strugi 

jst jst SKL4G   

Lestes sponsa  
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Karta 13:  
Preplet združbe visokih šašev in navadnega trstičja – poligon SKL4G 
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25. 7. 2018 – Cerkniško polje, Stržen - Ključi (desni breg - Veliki ključ) – koda: SKL4F 
HT: 53.21 Združbe visokih šašev X 53.11 Navadna trstičja 
 

zap. št. takson slovensko 
ime 

datum nahajališče rastišče leg. det. koda 
nahajališča 

opombe favna 

1 Carex elata togi šaš 25. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - Ključi (desni 
breg - Veliki ključ) 

visoko šašje jst jst SKL4F     

2 Phragmites 
australis 

navadni trst 25. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - Ključi (desni 
breg - Veliki ključ) 

visoko šašje jst jst SKL4F     
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Karta 14:  
Preplet združbe visokih šašev in navadnega trstičja – poligon SKL4F 
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25. 7. 2018 – Cerkniško polje, Stržen - Ključi (Veliki ključ) – koda: SKL6E 
HT: 24.44 Vegetacija evtrofnih tekočih voda X 53.12 Jezersko bičkovje 
 

zap. št. takson slovensko ime datum nahajališče rastišče leg. det. koda 
nahajališča 

opombe favna 

1 Nuphar luteum rumeni blatnik 25. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (Veliki ključ) 

nekdanja struga - jezersko 
bičkovje, počasi tekoči vodotok 

jst jst SKL6E     

2 Schoenoplectus 
lacustris 

jezerski biček 25. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (Veliki ključ) 

nekdanja struga - jezersko 
bičkovje, počasi tekoči vodotok 

jst jst SKL6E     

3 Equisetum 
fluviatile 

vodna dresen 25. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (Veliki ključ) 

nekdanja struga - jezersko 
bičkovje, počasi tekoči vodotok 

jst jst SKL6E     
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Karta 15:  
Preplet združbe vodnih makrofitov in jezerskega bičkovja – poligon SKL6E 
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25. 7. 2018 – Cerkniško polje, Stržen - Ključi (desni breg - Veliki ključ) – koda: SKL4E 
HT: 53.21 Združbe visokih šašev X 53.11 Navadna trstičja 
 

zap. 
št. 

takson slovensko 
ime 

datum nahajališče rastišče leg. det. koda 
nahajališča 

opombe favna 

1 Phragmites 
australis 

navadni 
trst 

25. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - Ključi 
(desni breg - Veliki ključ) 

visoko šašje, trstičje ob 
nekdanji strugi 

jst jst SKL4E Phragmites australis > 2 m, 
srednje gosto 

  

2 Carex elata togi šaš 25. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - Ključi 
(desni breg - Veliki ključ) 

visoko šašje, trstičje ob 
nekdanji strugi 

jst jst SKL4E     
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Karta 16:  
Preplet združbe visokih šašev in navadnega trstičja – poligon SKL4E 
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25. 7. 2018 – Cerkniško polje, Stržen - Ključi (levi breg - Veliki ključ) – koda: SKL4D 
HT: 53.21 Združbe visokih šašev X 53.11 Navadna trstičja; 53.11 Navadna trstičja 
 

zap. št. takson slovensko 
ime 

datum nahajališče rastišče leg. det
. 

koda 
nahajališča 

opombe favn
a 

1 Caltha 
palustris 

navadna 
kalužnica 

25. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (levi breg - Veliki ključ) 

visoko šašje / trstičje (preplet), 
trstičje ob nekdanji strugi 

jst jst SKL4D Phragmites australis 
< 1,5 m, redko 

  

2 Phragmites 
australis 

navadni trst 25. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (levi breg - Veliki ključ) 

visoko šašje / trstičje (preplet), 
trstičje ob nekdanji strugi 

jst jst SKL4D     

3 Carex elata togi šaš 25. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (levi breg - Veliki ključ) 

visoko šašje / trstičje (preplet), 
trstičje ob nekdanji strugi 

jst jst SKL4D     

4 Lythrum 
salicaria 

navadna 
krvenka 

25. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (levi breg - Veliki ključ) 

visoko šašje / trstičje (preplet), 
trstičje ob nekdanji strugi 

jst jst SKL4D     

5 Lysimachia 
vulgaris 

navadna 
pijavčnica 

25. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (levi breg - Veliki ključ) 

visoko šašje / trstičje (preplet), 
trstičje ob nekdanji strugi 

jst jst SKL4D     

6 Leucojum 
aestivum 

poletni veliki 
zvonček 

25. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (levi breg - Veliki ključ) 

visoko šašje / trstičje (preplet), 
trstičje ob nekdanji strugi 

jst jst SKL4D     

7 Agrostis sp. šopulja 25. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (levi breg - Veliki ključ) 

visoko šašje / trstičje (preplet), 
trstičje ob nekdanji strugi 

jst jst SKL4D     

8 Senecio 
paludosus 

močvirski 
grint 

25. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (levi breg - Veliki ključ) 

visoko šašje / trstičje (preplet), 
trstičje ob nekdanji strugi 

jst jst SKL4D     

9 Mentha 
aquatica 

vodna meta 25. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (levi breg - Veliki ključ) 

visoko šašje / trstičje (preplet), 
trstičje ob nekdanji strugi 

jst jst SKL4D     

10 Gratiola 
officinalis 

navadna 
božja milost 

25. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (levi breg - Veliki ključ) 

visoko šašje / trstičje (preplet), 
trstičje ob nekdanji strugi 

jst jst SKL4D     

11 Galium 
palustre 

močvirska 
lakota 

25. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (levi breg - Veliki ključ) 

visoko šašje / trstičje (preplet), 
trstičje ob nekdanji strugi 

jst jst SKL4D     

12 Plantago 
altissima 

visoki 
trpotec 

25. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (levi breg - Veliki ključ) 

visoko šašje / trstičje (preplet), 
trstičje ob nekdanji strugi 

jst jst SKL4D     

13 Eleocharis 
palustris 

močvirska 
sita 

25. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (levi breg - Veliki ključ) 

visoko šašje / trstičje (preplet), 
trstičje ob nekdanji strugi 

jst jst SKL4D     
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Karta 17:  
Preplet združbe visokih šašev in navadnega trstičja – poligon SKL4D 
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25. 7. 2018 – Cerkniško polje, Stržen - Ključi (levi breg - Veliki ključ) – koda: SKL4C 
HT: 53.21 Združbe visokih šašev X 53.11 Navadna trstičja; 53.11 Navadna trstičja 
 
 

zap. 
št. 

takson slovensko ime datum nahajališče rastišče leg. det. koda 
nahajališča 

opombe favna 

1 Phragmites 
australis 

navadni trst 25. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (levi breg - Veliki ključ) 

visoko šašje / trstičje 
(preplet), trstičje ob 
nekdanji strugi 

jst jst SKL4C Phragmites australis < 
1,5 m 

  

2 Ranunculus 
lingua 

velika zlatica 25. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (levi breg - Veliki ključ) 

visoko šašje / trstičje 
(preplet), trstičje ob 
nekdanji strugi 

jst jst SKL4C     

3 Deschampsia 
cespitosa 

rušnata 
masnica 

25. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (levi breg - Veliki ključ) 

visoko šašje / trstičje 
(preplet), trstičje ob 
nekdanji strugi 

jst jst SKL4C     

4 Phalaris 
arundinacea 

pisanka 25. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (levi breg - Veliki ključ) 

visoko šašje / trstičje 
(preplet), trstičje ob 
nekdanji strugi 

jst jst SKL4C     

5 Caltha palustris navadna 
kalužnica 

25. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (levi breg - Veliki ključ) 

visoko šašje / trstičje 
(preplet), trstičje ob 
nekdanji strugi 

jst jst SKL4C     

6 Lythrum 
salicaria 

navadna 
krvenka 

25. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (levi breg - Veliki ključ) 

visoko šašje / trstičje 
(preplet), trstičje ob 
nekdanji strugi 

jst jst SKL4C     

7 Iris 
pseudacorus 

vodna perunika 25. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (levi breg - Veliki ključ) 

visoko šašje / trstičje 
(preplet), trstičje ob 
nekdanji strugi 

jst jst SKL4C     

8 Carex elata togi šaš 25. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (levi breg - Veliki ključ) 

visoko šašje / trstičje 
(preplet), trstičje ob 
nekdanji strugi 

jst jst SKL4C     

9 Mentha 
aquatica 

vodna meta 25. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (levi breg - Veliki ključ) 

visoko šašje / trstičje 
(preplet), trstičje ob 
nekdanji strugi 

jst jst SKL4C     

10 Agrostis sp. šopulja 25. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (levi breg - Veliki ključ) 

visoko šašje / trstičje 
(preplet), trstičje ob 
nekdanji strugi 

jst jst SKL4C     
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11 Senecio 
paludosus 

močvirski grint 25. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (levi breg - Veliki ključ) 

visoko šašje / trstičje 
(preplet), trstičje ob 
nekdanji strugi 

jst jst SKL4C     

12 Galium 
palustre 

močvirska 
lakota 

25. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (levi breg - Veliki ključ) 

visoko šašje / trstičje 
(preplet), trstičje ob 
nekdanji strugi 

jst jst SKL4C     

13 Gratiola 
officinalis 

navadna božja 
milost 

25. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (levi breg - Veliki ključ) 

visoko šašje / trstičje 
(preplet), trstičje ob 
nekdanji strugi 

jst jst SKL4C     

14 Plantago 
altissima 

visoki trpotec 25. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (levi breg - Veliki ključ) 

visoko šašje / trstičje 
(preplet), trstičje ob 
nekdanji strugi 

jst jst SKL4C     

15 Leucojum 
aestivum 

poletni veliki 
zvonček 

25. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (levi breg - Veliki ključ) 

visoko šašje / trstičje 
(preplet), trstičje ob 
nekdanji strugi 

jst jst SKL4C     
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Karta 18:  
Preplet združbe visokih šašev in navadnega trstičja – poligon SKL4C 
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25. 7. 2018 – Cerkniško polje, Stržen - Ključi (stara struga - Veliki ključ) – koda: SKL06 
HT: 53.11 Navadna trstičja X 53.14 Ostale visoke obrežne združbe 
 

zap. 
št. 

takson slovensko ime datum nahajališče rastišče le
g. 

det. koda 
nahajališča 

opombe favna 

1 Phragmites 
australis 

navadni trst 25. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - Ključi 
(stara struga - Veliki ključ) 

nekdanja 
struga - trstičje  

jst jst SKL06 Phragmites australis cca 3 m   

2 Sium latifolium navadna 
koščica 

25. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - Ključi 
(stara struga - Veliki ključ) 

nekdanja 
struga - trstičje 

jst jst SKL06     

3 Equisetum 
fluviatile 

vodna preslica 25. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - Ključi 
(stara struga - Veliki ključ) 

nekdanja 
struga - trstičje 

jst jst SKL06     

4 Scutellaria 
galericulata 

navadna 
čeladnica 

25. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - Ključi 
(stara struga - Veliki ključ) 

nekdanja 
struga - trstičje 

jst jst SKL06     

5 Rorippa 
amphibia 

prava 
potočarka 

25. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - Ključi 
(stara struga - Veliki ključ) 

nekdanja 
struga - trstičje 

jst jst SKL06     

6 Senecio 
paludosus 

močvirski grint 25. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - Ključi 
(stara struga - Veliki ključ) 

nekdanja 
struga - trstičje 

jst jst SKL06     
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Karta 19:   
Preplet združbe navadnega trsta in mestoma vodnih makrofitov – poligon SKL06 
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24. 7. 2018 – Cerkniško polje, Stržen - Ključi (levi breg - Veliki ključ) – koda: SKL4A 
HT: 53.21 Združbe visokih šašev  X 53.14 Ostale visoke obrežne združbe X 53.11 Navadna trstičja; 53.11 Navadna trstičja 
 

zap. 
št. 

takson slovensko ime datum nahajališče rastišče leg. det. koda 
nahajališča 

opombe fav
na 

1 Carex elata togi šaš 24. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (levi breg - Veliki ključ) 

visoko šašje / trstičje (preplet), 
trstičje ob nekdanji strugi 

jst jst SKL4A Phragmites 
australis cca 2 m 

  

2 Phalaris 
arundinacea 

pisanka 24. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (levi breg - Veliki ključ) 

visoko šašje / trstičje (preplet), 
trstičje ob nekdanji strugi 

jst jst SKL4A     

3 Rorippa 
amphibia 

prava potočarka 24. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (levi breg - Veliki ključ) 

visoko šašje / trstičje (preplet), 
trstičje ob nekdanji strugi 

jst jst SKL4A     

4 Polygonum 
amphibium 

vodna dresen 24. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (levi breg - Veliki ključ) 

visoko šašje / trstičje (preplet), 
trstičje ob nekdanji strugi 

jst jst SKL4A     

5 Mentha aquatica vodna meta 24. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (levi breg - Veliki ključ) 

visoko šašje / trstičje (preplet), 
trstičje ob nekdanji strugi 

jst jst SKL4A     

6 Senecio 
paludosus 

močvirski grint 24. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (levi breg - Veliki ključ) 

visoko šašje / trstičje (preplet), 
trstičje ob nekdanji strugi 

jst jst SKL4A     

7 Lysimachia 
vulgaris 

navadna 
pijavčnica 

24. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (levi breg - Veliki ključ) 

visoko šašje / trstičje (preplet), 
trstičje ob nekdanji strugi 

jst jst SKL4A     

8 Lythrum salicaria navadna krvenka 24. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (levi breg - Veliki ključ) 

visoko šašje / trstičje (preplet), 
trstičje ob nekdanji strugi 

jst jst SKL4A     

9 Caltha palustris navadna 
kalužnica 

24. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (levi breg - Veliki ključ) 

visoko šašje / trstičje (preplet), 
trstičje ob nekdanji strugi 

jst jst SKL4A     

10 Iris pseudacorus vodna perunika 24. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (levi breg - Veliki ključ) 

visoko šašje / trstičje (preplet), 
trstičje ob nekdanji strugi 

jst jst SKL4A     

11 Phalaris 
arundinacea 

pisanka 24. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (levi breg - Veliki ključ) 

visoko šašje / trstičje (preplet), 
trstičje ob nekdanji strugi 

jst jst SKL4A     

12 Phragmites 
australis 

navadni trst 24. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (levi breg - Veliki ključ) 

visoko šašje / trstičje (preplet), 
trstičje ob nekdanji strugi 

jst jst SKL4A     

13 Carex elata togi šaš 24. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (levi breg - Veliki ključ) 

visoko šašje / trstičje (preplet), 
trstičje ob nekdanji strugi 

jst jst SKL4A     
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14 Sium latifolium navadna koščica 24. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (levi breg - Veliki ključ) 

visoko šašje / trstičje (preplet), 
trstičje ob nekdanji strugi 

jst jst SKL4A     

15 Polygonum 
amphibium 

vodna dresen 24. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (levi breg - Veliki ključ) 

visoko šašje / trstičje (preplet), 
trstičje ob nekdanji strugi 

jst jst SKL4A     

16 Rorippa 
amphibia 

prava potočarka 24. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (levi breg - Veliki ključ) 

visoko šašje / trstičje (preplet), 
trstičje ob nekdanji strugi 

jst jst SKL4A     

17 Alisma 
lanceolatum 

suličastolistni 
porečnik 

24. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (levi breg - Veliki ključ) 

visoko šašje / trstičje (preplet), 
trstičje ob nekdanji strugi 

jst jst SKL4A     

18 Agrostis sp. šopulja 24. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (levi breg - Veliki ključ) 

visoko šašje / trstičje (preplet), 
trstičje ob nekdanji strugi 

jst jst SKL4A     

19 Lythrum salicaria navadna krvenka 24. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (levi breg - Veliki ključ) 

visoko šašje / trstičje (preplet), 
trstičje ob nekdanji strugi 

jst jst SKL4A     

20 Lysimachia 
vulgaris 

navadna 
pijavčnica 

24. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (levi breg - Veliki ključ) 

visoko šašje / trstičje (preplet), 
trstičje ob nekdanji strugi 

jst jst SKL4A     

21 Leucojum 
aestivum 

poletni veliki 
zvonček 

24. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (levi breg - Veliki ključ) 

visoko šašje / trstičje (preplet), 
trstičje ob nekdanji strugi 

jst jst SKL4A     

22 Mentha aquatica vodna meta 24. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (levi breg - Veliki ključ) 

visoko šašje / trstičje (preplet), 
trstičje ob nekdanji strugi 

jst jst SKL4A     

23 Caltha palustris navadna 
kalužnica 

24. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (levi breg - Veliki ključ) 

visoko šašje / trstičje (preplet), 
trstičje ob nekdanji strugi 

jst jst SKL4A     

24 Carex vesicaria mehurjasti šaš 24. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (levi breg - Veliki ključ) 

visoko šašje / trstičje (preplet), 
trstičje ob nekdanji strugi 

jst jst SKL4A     

25 Deschampsia 
cespitosa 

rušnata masnica 24. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (levi breg - Veliki ključ) 

visoko šašje / trstičje (preplet), 
trstičje ob nekdanji strugi 

jst jst SKL4A     

 
  



45 
 

Karta 20:   
Preplet združb visokih šašev, navadnega trsta in obrežnih makrofitov – poligon SKL4A 
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24. 7. 2018 – Cerkniško polje, Stržen - Ključi (desni breg) – koda: SKL4B 
HT: 53.21 Združbe visokih šašev  X 53.14 Ostale visoke obrežne združbe X 53.11 Navadna trstičja; 53.11 Navadna trstičja 
 

zap. 
št. 

takson slovensko 
ime 

datum nahajališče rastišče leg. det
. 

koda 
nahajališča 

opombe favna 

1 Carex elata togi šaš 24. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen 
- Ključi (desni breg) 

visoko šašje / trstičje (preplet), 
trstičje ob nekdanji strugi 

jst jst SKL4B Phragmites 
australis < 1,5 m 

  

2 Phragmites 
australis 

navadni trst 24. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen 
- Ključi (desni breg) 

visoko šašje / trstičje (preplet), 
trstičje ob nekdanji strugi 

jst jst SKL4B   Crex crex,  

3 Caltha 
palustris 

navadna 
kalužnica 

24. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen 
- Ključi (desni breg) 

visoko šašje / trstičje (preplet), 
trstičje ob nekdanji strugi 

jst jst SKL4B   Acrocephalus 
arundinaceus 
(alarm),  

4 Ranunculus 
lingua 

velika zlatica 24. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen 
- Ključi (desni breg) 

visoko šašje / trstičje (preplet), 
trstičje ob nekdanji strugi 

jst jst SKL4B   Capreolus 
capreolus 

5 Mentha 
aquatica 

vodna meta 24. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen 
- Ključi (desni breg) 

visoko šašje / trstičje (preplet), 
trstičje ob nekdanji strugi 

jst jst SKL4B     

6 Senecio 
paludosus 

močvirski 
grint 

24. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen 
- Ključi (desni breg) 

visoko šašje / trstičje (preplet), 
trstičje ob nekdanji strugi 

jst jst SKL4B     

7 Sium 
latifolium 

navadna 
koščica 

24. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen 
- Ključi (desni breg) 

visoko šašje / trstičje (preplet), 
trstičje ob nekdanji strugi 

jst jst SKL4B     

8 Lythrum 
salicaria 

navadna 
krvenka 

24. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen 
- Ključi (desni breg) 

visoko šašje / trstičje (preplet), 
trstičje ob nekdanji strugi 

jst jst SKL4B     

9 Lysimachia 
vulgaris 

navadna 
pijavčnica 

24. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen 
- Ključi (desni breg) 

visoko šašje / trstičje (preplet), 
trstičje ob nekdanji strugi 

jst jst SKL4B     

10 Galium 
palustre 

močvirska 
lakota 

24. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen 
- Ključi (desni breg) 

visoko šašje / trstičje (preplet), 
trstičje ob nekdanji strugi 

jst jst SKL4B     

11 Rorippa 
amphibia 

prava 
potočarka 

20180724 Cerkniško polje, Stržen 
- Ključi (desni breg) 

visoko šašje / trstičje (preplet), 
trstičje ob nekdanji strugi 

jst jst SKL4B     

12 Gratiola 
officinalis 

navadna 
božja milost 

20180724 Cerkniško polje, Stržen 
- Ključi (desni breg) 

visoko šašje / trstičje (preplet), 
trstičje ob nekdanji strugi 

jst jst SKL4B     

13 Iris 
pseudacorus 

vodna 
perunika 

20180724 Cerkniško polje, Stržen 
- Ključi (desni breg) 

visoko šašje / trstičje (preplet), 
trstičje ob nekdanji strugi 

jst jst SKL4B     
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Karta 21:   
Preplet združb visokih šašev, navadnega trsta in obrežnih makrofitov – poligon SKL4B  
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24. 7. 2018 – Cerkniško polje, Stržen - Ključi (desni breg) – koda: SKL04 
HT: 53.21 Združbe visokih šašev X 53.14 Ostale visoke obrežne združbe; 53.11 Navadna trstičja 
 
 

zap. 
št. 

takson slovensko 
ime 

datum nahajališče rastišče leg. det. koda 
nahajališča 

opombe favna 

1 Carex elata togi šaš 

24. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (desni breg) 

visoko šašje, trstičje 
ob nekdanji strugi jst jst SKL04     

2 
Phragmites 
australis navadni trst 

24. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (desni breg) 

visoko šašje, trstičje 
ob nekdanji strugi jst jst SKL04   Pieris rapae,  

3 Carex vesicaria 
mehurjasti 
šaš 

24. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (desni breg) 

visoko šašje, trstičje 
ob nekdanji strugi jst jst SKL04   

Sympetrum 
sanguineum,  

4 
Ranunculus 
lingua velika zlatica 

24. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (desni breg) 

visoko šašje, trstičje 
ob nekdanji strugi jst jst SKL04   

Lestes sponsa 
(koleselj),  

5 
Iris 
pseudacorus 

vodna 
perunika 

24. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (desni breg) 

visoko šašje, trstičje 
ob nekdanji strugi jst jst SKL04   

Cervus elaphus 
(F) 

6 Sium latifolium 
navadna 
koščica 

24. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (desni breg) 

visoko šašje, trstičje 
ob nekdanji strugi jst jst SKL04   

Coturnix 
coturnix 

7 
Schoenoplectus 
lacustris jezerski biček 

24. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (desni breg) 

visoko šašje, trstičje 
ob nekdanji strugi jst jst SKL04     

8 
Lythrum 
salicaria 

navadna 
krvenka 

24. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (desni breg) 

visoko šašje, trstičje 
ob nekdanji strugi jst jst SKL04     

9 
Equisetum 
fluviatile 

vodna 
preslica 

24. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (desni breg) 

visoko šašje, trstičje 
ob nekdanji strugi jst jst SKL04     

10 Galium palustre 
močvirska 
lakota 

24. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (desni breg) 

visoko šašje, trstičje 
ob nekdanji strugi jst jst SKL04     

11 Agrostis sp. šopulja 

24. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (desni breg) 

visoko šašje, trstičje 
ob nekdanji strugi jst jst SKL04     

12 
Rorippa 
amphibia 

prava 
potočarka 

24. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (desni breg) 

visoko šašje, trstičje 
ob nekdanji strugi jst jst SKL04     

13 
Alisma 
lanceolatum 

suličastolistni 
porečnik 

24. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (desni breg) 

visoko šašje, trstičje 
ob nekdanji strugi jst jst SKL04     
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14 
Gratiola 
officinalis 

navadna 
božja milost 

24. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (desni breg) 

visoko šašje, trstičje 
ob nekdanji strugi jst jst SKL04     

15 
Veronica 
scutellata 

močvirski 
jetičnik 

24. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (desni breg) 

visoko šašje, trstičje 
ob nekdanji strugi jst jst SKL04     

16 Carex elata togi šaš 

24. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (desni breg) 

visoko šašje, trstičje 
ob nekdanji strugi jst jst SKL04 

Phragmites australis  
>2 m   

17 
Phragmites 
australis navadni trst 

24. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (desni breg) 

visoko šašje, trstičje 
ob nekdanji strugi jst jst SKL04     

18 Caltha palustris 
navadna 
kalužnica 

24. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (desni breg) 

visoko šašje, trstičje 
ob nekdanji strugi jst jst SKL04     

19 
Ranunculus 
lingua velika zlatica 

24. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (desni breg) 

visoko šašje, trstičje 
ob nekdanji strugi jst jst SKL04     

20 
Mentha 
aquatica vodna meta 

24. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (desni breg) 

visoko šašje, trstičje 
ob nekdanji strugi jst jst SKL04     

21 
Senecio 
paludosus 

močvirski 
grint 

24. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (desni breg) 

visoko šašje, trstičje 
ob nekdanji strugi jst jst SKL04     

22 Sium latifolium 
navadna 
koščica 

24. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (desni breg) 

visoko šašje, trstičje 
ob nekdanji strugi jst jst SKL04     

23 
Lythrum 
salicaria 

navadna 
krvenka 

24. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (desni breg) 

visoko šašje, trstičje 
ob nekdanji strugi jst jst SKL04     

24 
Lysimachia 
vulgaris 

navadna 
pijavčnica 

24. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (desni breg) 

visoko šašje, trstičje 
ob nekdanji strugi jst jst SKL04     

25 Galium palustre 
močvirska 
lakota 

24. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (desni breg) 

visoko šašje, trstičje 
ob nekdanji strugi jst jst SKL04     

26 
Rorippa 
amphibia 

prava 
potočarka 

24. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (desni breg) 

visoko šašje, trstičje 
ob nekdanji strugi jst jst SKL04     

27 
Gratiola 
officinalis 

navadna 
božja milost 

24. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (desni breg) 

visoko šašje, trstičje 
ob nekdanji strugi jst jst SKL04     

28 
Iris 
pseudacorus 

vodna 
perunika 

24. 7. 2018 Cerkniško polje, Stržen - 
Ključi (desni breg) 

visoko šašje, trstičje 
ob nekdanji strugi jst jst SKL04     
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Karta 22:   
Preplet združb visokih šašev, navadnega trsta in obrežnih makrofitov – poligon SKL04  

 


