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Povedali so …
Hišno pero:
Izak Hribar Meden

Intervju: Blaž Jakopin
Govori se, pravijo da,
sprašujem se …
Nagradna križanka

Pomen obnove Stržena v Ključih so prepoznali tudi lastniki zemljišč ob strugi in jo s soglasji podprli.
Vrnitev struge v izvirno obliko bo nazaj vzpostavilo tudi dostope do zemljišč iz preteklosti in lastniki
bodo z njimi lahko spet celovito upravljali. (Foto: Franc Kramberger)

UVODNI NAGOVOR

SKUPNA VREDNOST:
3.863.248 €, od tega prispeva
Evropska komisija 74,11 %.

Za nami je leto številnih dosežkov.
Vseh ni mogoče opisati v eni številki
biltena, zato smo za vas naredili izbor
tistih, za katere smo ocenili, da so
najbolj zanimivi in o katerih še nismo
veliko povedali. Obnovili smo Stržen.
Vrnili smo ga v njegove nekdanje
Irena Likar, vodja projekta LIFE Stržen
okljuke, da ponovno vijuga po polju
(Foto: Ljubo Vukelič)
in se kaže v vsej svoji lepoti. Z deli še
nismo končali, smo pa uspeli izvesti najzahtevnejši del. Vendar o tem tokrat
ne bomo pisali, ker tema vedno znova odpira polemike smiselnosti vlaganja
denarja v naravo in ne v ljudi. Ker pač mislimo, da je človek na svetu zato, da
vlada in da mu mora biti vse podrejeno. Ta bilten je nastal v času novega virusa,
ko se ljudje soočamo s številnimi omejitvami. Take razmere bi nam morale
odpreti oči in nam jasno sporočiti, kako odvisni smo od narave. Verjamem, da
nisem edina, ki sem ob prepovedi gibanja med občinami pomislila, kako srečna
sem, da živim v občini Cerknica. V Notranjskem parku. Da me korak od doma
obdajajo čudoviti notranjski gozdovi, da lahko z vrta opazujem srne, da lahko
poslušam ptičje petje, da grem lahko na jezero, Slivnico ali v Rakov Škocjan.
Imamo vse … razen barve za lase, bi rekla moja prijateljica.

INTERNETNA STRAN:
http://life.notranjski-park.si
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Povedali so ...

foto: Markus Zeiler

Katarina Groznik
Zeiler,

prli.
tniki

Ministrstvo za okolje in prostor
Dolgo sem bila zelo zadržana do
nakupov zemljišč za namen varstva narave na večjih zavarovanih
območjih. A razmeroma uspešno
varstvo kosca na Cerkniškem jezeru na zemljiščih, ki so jih v
Notranjskem parku kupili ali najeli in zdaj z njimi upravljajo,
je moje zadržke precej omililo. Ekipa Notranjskega parka pa je
poleg konkretnih ukrepov izboljševanja in obnove stanja ekosistemov, pri čemer se ne ustrašijo niti najbolj zahtevnih pogojev
za pridobitev sredstev za uresničitev svojih idej, dobra tudi pri
spremljanju stanja narave. Obenem znajo na poljuden način
predstaviti naravo. V prostem času zelo rada uporabljam njihovi
knjigi Metulji Notranjske in Primorske ter Vodnik po rastlinskem
svetu Cerkniškega jezera in okolice.

foto: ZaVita

Matjaž Harmel, ZaVita
Mislim, da se lahko strinjamo, da
smo v turizmu v zelo začetni fazi razvoja. Da ne bom preveč kritičen, saj
posamezniki se trudijo, poskušajo
nekaj narediti in imajo tudi dobre in
uspešne ideje. Vendar vse prevečkrat
naletijo na razne birokratske ovire
in pa predvsem na »foušijo«. Če obstaja kakšna storitev, v kateri
smo Notranjci tako dobri, da bi jo lahko izvažali, je to »foušija«.
Morda bi lahko iz tega naredili posel, lahko pa se vprašamo, ali
ne bi bilo vseeno bolje sodelovati in potegniti voza naprej skupaj.
Notranjski park kot institucija naj vsebinsko pomaga pri pripravi
programov, pri iskanju finančnih virov in predvsem pri promociji
območja. Ne pozabimo pa, Notranjski park ni samo Cerkniško jezero, so tudi gozdovi, polja, travniki, rastline in živali. In ne nazadnje, Notranjski park so predvsem ljudje.

foto: Vilma Dobrin

Vilma Dobrin,
dolgoletna učiteljica
v pokoju
Po eni strani se zavedam, da bi bilo
trženje Cerkniškega jezera zelo dobrodošlo, po drugi strani pa si kot
ljubiteljica narave ne želim, da množično obiskovanje jezera brez kontrole uniči ta naš biser. Zato je
prav, da se Notranjski park na tem področju zadnje čase zelo trudi
in na poseben način privablja ljudi, kjer bi imeli koristi eni in drugi.
Še najbolj pa nam bo hvaležna narava, če se bomo ob jezeru in v
jezeru obnašali tako, kot da smo gostje na dvorišču povodnega
moža. Priznam, da si novih pridobitev ob jezeru še nisem ogledala, saj na mojih poteh blizu jezera še vedno odkrivam vsak dan kaj
novega iz ponudbe same narave. Obljubim pa, da pride na vrsto
tudi sprehod po novi učni poti in počitek na klopeh.

Hišno pero: Izak Hribar Meden
Polmaraton ob Cerkniškem jezeru se v letošnjem letu znova
vrača v koledar rekreacije. Pred petimi leti smo lahko tekli na
zadnji tovrstni preizkušnji, ko nas je trasa vodila od gradu
Šteberk do Karlovice. Od takrat polmaratonske razdalje na
Notranjskem nimamo, kljub temu, da je Notranjski tekaški
pokal sestavljen iz devetih različnih tekov v petih občinah.
Polmaraton, ki ga pripravljamo v okviru Dnevov Notranjskega
parka, je tako nadgradnja vsega, kar si tekač v tako imenitnem
okolju lahko želi. Polmaraton OKUL' jezera bi sicer morali
izpeljati 23. maja, a so nas razmere, v katerih smo se znašli,
prisilile, da ga bomo izvedli 5. septembra s štartom na
Dolenjem Jezeru.
Trasa, kjer poteka polmaratonski tek, je hitra. Poteka po
terenih, ki najmanj posegajo v življenje ljudi z vidika cestnih
zapor, a so hkrati ravninski in privlačni za vse vrste okusov.
Prvih 6 kilometrov poteka ob Retju, kar ni naključje, saj je
Notranjski park v preteklih 2 letih prav tu močno očistil in
odstranil grmovje s površin, ki so se več desetletij zaraščale.
Pot nas nato preko nasipa vodi mimo Goričice, Ribiškega
kota in Zadnjega kraja, kjer se vzpne na obrobje Javornikov in
nadaljuje v smeri Dolenje vasi, kjer zavije v zadnji del proge,
nazaj proti Dolenjem Jezeru, kjer je tudi cilj.
Ideja o polmaratonu je bila živa že dolgo časa, saj si ga tako
Cerknica kot tudi širša Notranjska nedvomno zasluži. Tako
zaradi svojih izjemnih naravnih danosti, kot tudi zato, ker je
to eden redkih polmaratonov, ki ne poteka po asfaltu, hkrati
pa spada med tiste, ki je primeren za vse, tako tekače, ki se s
to razdaljo še spogledujete, kot tudi prekaljene tekaške mačke.
Polmaraton bo velik organizacijski zalogaj, kjer bo potrebno
usklajeno delovanje okolice in ekipe organizatorjev, zato
v njem vidim veliko priložnost, da poveže različne interese,
društva in posameznike, zaradi katerih želimo, da bi prireditev
postala tradicionalna in ena najbolj prepoznavnih, ki bi jo
tekači imeli začrtano v svojem koledarju.
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V SREDIŠčU:

Notranjski park in domačini:
pol leta ustvarjanja in povezovanja
3. Nove usmerjevalne točke

INFRASTRUKTURA
1. Orlek, Kuharca in Klejni Vrh
Ob Cerkniškem jezeru že dokončane stojijo tri lesene opazovalnice za ptice: Orlek, Kuharca in Klejni Vrh. Pri poimenovanju smo po pogovorih z domačini upoštevali že uveljavljena lokalna imena krajev, kjer stojijo. Opazovalnica Orlek
je po mnenju domačih ornitologov ena najboljših v Evropi.
Namenjena bo manjšim skupinam ornitologov in študijskim
obiskom. Opazovalnici Kuharca in Klejni Vrh pričakujeta vse
obiskovalce in stojita na najlepših razglednih točkah na gozdnem delu učne sprehajalne poti Drvošec, ki vodi od požiralnikov Rešeto do mostu v Vratih na cesti do vasi Otok. V
notranjosti vseh opazovalnic so že table z informacijami o
pticah, ki jih bo iz njih mogoče ugledati, in drugih zanimivostih okolice. Glede na to, da so na območju Cerkniškega
jezera opazili skoraj 300 različnih vrst ptic, jezero pa ima vsak
dan drugačno podobo, bo pogled z opazovalnic vedno zanimiv in vsakič drugačen.

Učne točke ob lesenih stebrih na poti Drvošec dobivajo
končno podobo; na nanje pritrjenih kovinskih tablah si lahko sprehajalci že preberejo zanimive in poučne informacije o
naravnih znamenitostih, ki jih na tistih mestih obkrožajo. O
štirih letnih časih na Cerkniškem jezeru, Slivnici, Javornikih, o
tipičnih prebivalcih Notranjskega parka, kako v kotanji Pocinovega Laza živijo pupki, katera bitja so invazivna in katera
tipična za to območje ter kaj v jezeru počno zlate ribice. Skozi
luknjice v stebrih Prehranjevalnega spleta boste lahko videli, kako so jamski, vodni in kopenski prebivalci parka usodno
povezani. Na točki, kjer bo razgled na jezero razkrival okljuke
Stržena, boste izvedeli vse o obnovi tega potoka.

Opazovalnice bodo, poleg čudovitega razgleda, tudi vir znanja
in zanimivosti iz sveta ptic z jezera. (foto: Eva Kobe)

4. Center za obiskovalce

Opazovalnica Orlek stoji na pečini nad Cerkniškim jezerom.
(foto: Damjan Intihar)

2. 10 novih klopi za posedanje
Pri ornitoloških opazovalnicah Kuharca in Klejni Vrh že dlje
časa stojijo lesene klopi, ki so namenjene večjemu številu obiskovalcev in postavljene kot učilnica v naravi. V aprilu je bilo
na posameznih točkah ob učni poti Drvošec, ob jami Skadulci
in na razgledni točki »Cvinger« nad Dolenjo vasjo postavljenih še 10 novih klopi za posedanje, počitek, odmor za malico,
strmenje v daljave ali klepet.
Klopi so v času
karantene zaradi
koronavirusa zapečatene,
a prepričani smo,
da bodo obiskovalci
kaj kmalu lahko
sedli nanje.
(foto: Eva Kobe)

Stavba bodočega novega TIC-a, ki bo obenem tudi sodobno
interpretacijsko multimedijsko središče, je v celoti postavljena in pod streho. Gradnjo je v marcu nekoliko upočasnila
epidemija, predvsem zaradi zamud pri dobavi nekaterih izdelkov za montažo. Kljub temu so v centru že urejene vse
potrebne inštalacije in tlaki. Izdelava fasade je v zaključni
fazi, potrebna je le še montaža lesenih macesnovih panelov.
Objekt, ki ga park gradi skupaj z Občino Cerknica, bo z urejeno okolico vred dokončan najkasneje do konca letošnjega
junija, notranja oprema skupaj z bogatimi vsebinami pa bo
postavljena do jeseni leta 2021.

Če bo šlo vse po načrtih, bo sodoben multimedijski Center za
obiskovalce prve goste sprejel jeseni prihodnje leto.
(foto: Eva Kobe)
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DOGODKI IN AKTIVNOSTI
1. Z domačimi turističnimi ponudniki
snujemo prihodnost
Z lokalnimi turističnimi deležniki smo se srečali dvakrat, decembra in februarja. Na delavnicah smo jim želeli dati besedo,
saj bomo strategijo turističnega razvoja Notranjskega parka
spisali prav na podlagi njihovih pogledov, mnenj, pričakovanj
in zmožnosti. Vsakega srečanja se je udeležilo skoraj 40 ljudi. Na prvi delavnici smo pretresli dosežke, napake in ovire
lanske turistične sezone, na drugem pa smo z »možganskimi
nevihtami« preko zabavnih igric ugotavljali, kako si v praksi
predstavljamo turistično ponudbo in kaj bi obiskovalci pri nas
dobili leta 2030. Raznolikost idej in pogledov ima vseskozi en
skupni imenovalec: na jezeru in njegovi širši okolici ni prostora za množični turizem. Vsi si želimo več medsebojnega sodelovanja, največji razvojni potencial pa vidimo v kulturni dediščini in lepotah, ki nam jih je na tem območju podarila narava.
Z domačimi turističnimi
ponudniki se bomo redno
srečevali na delavnicah
in posvetih o
turistični prihodnosti
Notranjskega parka.
(foto: Ljubo Vukelič)

2. Voden potep po učni poti Drvošec
Na sončno februarsko nedeljo, ki je bila obenem tudi svetovni dan mokrišč, so se obiskovalci skupaj z našim biologom Joštom Stergarškom podali na prijeten potep po prvem delu sprehajalne poti Drvošec ob Cerkniškem jezeru.
Vodenega sprehoda, ki je trajal uro in pol, se je udeležilo več
kot 60 ljudi z vseh koncev Slovenije. Ob zanimivih in poučnih razlagah so udeleženci spoznali naše nove informacijske
točke, izvedeli skrivnosti presihanja Cerkniškega jezera, podrobnosti iz življenja jezerskih živali in rastlin. Na novi opazovalnici ptic Kuharca so z daljnogledom opazovali ptice.

Takšne vodene sprehode, ki so za udeležence brezplačni,
bo park (ko bo konec izrednih ukrepov zaradi epidemije)
organiziral večkrat letno. (foto: Eva Kobe)

V kotičku Notranjskega
parka so otroci lahko dobili tudi poslikavo obraza.
(foto: Eva Kobe)

3. Notranjski park v pustnem
razpoloženju
Ekipa Notranjskega parka je letos aktivno sodelovala na cerkniškem pustnem karnevalu. V kotičku parka ob cerkniški
tržnici so mimoidoči lahko zavrteli kolo sreče, v »ribniku«
ujeli ščuko ali šlajna, pomagali bobnarici skozi labirint trstičja, si poslikali obraz, pobarvali kak zanimiv živalski motiv,
se posladkali z domačimi slaščicami ali pa le poklepetali s
prijaznim osebjem parka. Kotiček, namenjen predvsem družinam, je bil izjemno obiskan in je pomenil pravo poživitev
»največjega premakljivega butalskega praznika na svetu«.

4. Raziskovalne zimske počitnice
za šolarje
Med šolskimi zimskimi počitnicami je park za otroke organiziral 3-dnevno poučno in zabavno dogodivščino. Mali radovedneži so pod vodstvom geografa Dejvida Tratnika in
biologa Jošt Stergarška opazovali naravo ob Cerkniškem jezeru, poslušali ptice, spoznavali živalske stopinje v gozdnem
blatu, debla in liste dreves ter se naučili, kako pomembno
vlogo ima vsak delček v naravi, katere del so tudi sami.

Raziskovalne počitnice bomo, z vsakič drugačnimi vsebinami,
kar dvakrat ponovili med letošnjimi poletnim počitnicami.
(foto: Jošt Stergaršek)
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SODELOVANJE IN POVEZOVANJE
1. Notranjski park kot zaveznik
lokalnih kmetov
V minulih mesecih smo se nekajkrat srečali z domačimi kmeti. Veseli smo, da je iz agrarnih skupnosti prišla iniciativa, da
bi se povezali in dokončno prekinili z državno diskriminacijo
notranjskih kmetov. Na jezeru in okolici je košnja za kmete
izjemno naporna, ves čas je bitka z vodo, z mokrim terenom,
nikoli ne vedo, ali bodo kje obtičali. Zaradi varnosti ptic, ki
gnezdijo spomladi in poleti, so omejeni tudi časovno, kosijo
lahko praktično le avgusta. A vendar dobijo cerkniški kmetje za košnjo na jezeru 100 evrov manj subvencije na hektar
kot kmetje na Ljubljanskem barju. Park bo zato pri pristojnih
državnih institucijah skušal doseči enakopravnost za lokalne
kmete, da bodo lahko še naprej ohranjali svoje kmetije in
pomagali vzdrževati Cerkniško jezero.

Za ohranjanje narave v parku so kmetje, ki ekstenzivno
gospodarijo s travinjem, izjemno pomembni. Če bi višina
neposrednih plačil zanje dosegla 200 €, bi to zanje veliko
pomenilo, obenem pa bi se zato po čudoviti Menišiji zaraščalo
manj travnikov. (foto: Tine Schein)

Drugo mesto likovnega natečaja je osvojil domačin,
Tosja Kocman Modic iz OŠ “11. maj” Grahovo.

bi bila žival, 6. r. OŠ “11. maj” Grahovo; 2. mesto: Vasilij Vuk:
Moje orlovo življenje, 5. r. OŠ Genterovci; 3. mesto: Lucija Radež: Volk, 6. r. OŠ Otočec.
Zmagovalni izdelki so objavljeni na: https://life.notranjski-park.si, spletna razstava vseh poslanih izdelkov pa bo na tej
isti spletni strani na ogled konec maja.

3. Domači ljubitelj ptic Anže Škoberne
junak drugega filmčka
Izšel je naš drugi kratki filmček o podobah Cerkniškega jezera. Po prvem filmčku s precej mračno vsebino, o smetenju
na jezeru, ima drugi svetle, lepe in vesele podobe. Skozi oči
simpatičnega mladeniča, Cerkničana in strastnega ptičarja
Anžeta Škoberneta, ki ob sapo jemajočih posnetkih pripoveduje o pticah na Cerkniškem jezeru. Dvominutni filmček z
naslovom »Ptice Cerkniškega jezera« je na ogled na kanalu
Youtube.vrednost v smislu globalne dediščine človeštva, bo
znana v roku enega leta.
Drugi filmček v okviru projekta LIFE
Stržen je postal izjemno priljubljen,
po spletnih in družbenih omrežjih
si ga je ogledalo ogromno ljudi.
Trenutno že pripravljamo tretji
filmček – o nastajajoči infrastrukturi
z Jezerko in TV voditeljico
Katarino Braniselj v glavni vlogi.
(foto: Eva Kobe)

2. Zaključek ustvarjalnega natečaja
Če bi bil žival

4. Do bogatejših vsebin z Ljobo Jenče

Prejeli smo ogromno stvaritev otrok, starih od 4 do 18 let
z vseh koncev Slovenije. Sodobni pedagogi ugotavljajo,
da današnjim otrokom zaradi računalnikov in televizije primanjkuje domišljije in izvirnosti, a na našem natečaju se je
pokazalo prav nasprotno; dobili smo zelo domiselne izdelke. Naši ocenjevalci zato res niso imeli lahke naloge, saj je
bilo očitno, da je bilo v vsak izdelek vloženega veliko truda.
A treba je bilo izbrati najboljše.
Nagrajenci so: FOTOGRAFSKI NATEčAJ: 1. mesto: Marko Tolar: Z leti pride modrost, 9. r. OŠ Žirovnica; 2. mesto: Lana
Pitz Durič: Grozljiva misel, 7. r. OŠ II Murska Sobota; 3. mesto:
Katarina Iskra: Pogled pričakovanja, 7. r. OŠ Notranjski odred
Cerknica. LIKOVNI NATEčAJ: 1. mesto: Ina Begič: Skrivnostnica (sanjava muca), 3. r. OŠ Dr. Franceta Prešerna Ribnica; 2.
mesto: Tosja Kocman Modic: Bik, 1. r. OŠ “11. maj” Grahovo;
3. mesto: Matej Jurman: Domišljijska žival, 1. r. OŠ Ivana Cankarja Trbovlje. LITERARNI NATEčAJ: 1. mesto: Ela Lovko: če

Z obiskom nastajajočega
Centra za obiskovalce se
bodo gostje parka lahko prestavili tudi v preteklost, med
stare obrti, običaje, veščine,
rituale, kulturno dediščino.
V veliko čast in veselje nam
je, da z nami pri oblikovanju teh vsebin, predvsem s
področja nesnovne kulturne
dediščine, aktivno sodeluje
Cerkničanka Ljoba Jenče,
znana pevka ljudskih pesmi,
pravljičarka, zbirateljica in
pomembna
ohranjevalka
slovenske nesnovne kulturne dediščine.

Vsestranska ustvarjalka,
zaslužna za ohranjanje
velikega dela slovenske
nesnovne kulturne dediščine,
sodeluje pri pripravi vsebin
novega Centra za obiskovalce.
(foto: osebni arhiv)
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OHRANJANJE NAŠE SKUPNE NARAVNE DEDIŠČINE
1. »Ne« odlaganju odpadkov v naravo
V času epidemije več časa preživljamo v naravi. Žal pa se več
obiskovalcev neokrnjene narave v Notranjskem parku pozna
tudi po količini odvrženih odpadkov ob poljskih in gozdnih poteh. Poleg smeti, ki nastanejo med sprehodi, je na Cerkniškem
jezeru in v Rakovem Škocjanu vse več tudi kupov gradbenih in
kosovnih odpadkov. Občane pozivamo, naj smeti ne puščajo
v naravi, ampak jih pospravijo za seboj, kosovne odpadke pa
odpeljejo v zbirni center komunale. Tudi, če začasno velja drugačen »režim življenja«, še ne pomeni, da moramo pozabiti na
osnovne principe civiliziranosti, ki nas jih učijo od zibelke dalje.
Smeti sodijo v koše in zabojnike
za smeti, iz naravnega okolja
jih tja odnesemo v nahrbtnikih
ali s seboj prinesenih vrečkah.
(foto: Občina Cerknica)

2. Omejevanje prometa v osrčju parka
Občina Cerknica in Notranjski park sta ob Cerkniškem jezeru
postavila dva nova prometna znaka, ki omejujeta vožnjo z motornimi vozili in pomenita »prepovedan promet v obe smeri«
z dopolnilno tablo, da je vožnja dovoljena lastnikom zemljišč.
En prometni znak se nahaja blizu čebelarske učne poti, v smeri
poti proti Ključem, kjer poteka obnova vodotoka Stržena in je
bila zgrajena za namene dostopa do gradbišča. Drugi znak je
na cesti proti Otoku. Znaka smo postavili na pobudo domačinov, ki so se soočali z vse večjim prometom. S takšno potezo
želimo varovati naravo in obenem zaščititi zasebno lastnino.

Dobre 3 hektarje so tehnični
delavci parka na Dujcah
očistili potem, ko so zarast že
odstranili na dobrih 13 hektarjih
zemljišč na Cerkniškem jezeru.
(foto: Lojze Tomšič )

mehkega terena je bilo delo s strojno mehanizacijo nemogoče, zato so morali vse grmovje odstraniti ročno. Dujce so
eno od največjih še ohranjenih prehodnih barij v Sloveniji,
zato imajo status naravnega rezervata. Zaradi slabega gospodarjenja v preteklosti so bile izjemno zaraščene, s tem pa
so svoj življenjski prostor začele izgubljati številne barjanske
živalske in rastlinske vrste. A to se po uspešno opravljenem
delu ne bo več dogajalo.

4. Motorji so v parku prepovedani
Po sprehajalnih, gozdnih in planinskih poteh, presahlem
Cerkniškem jezeru in kolovozih Notranjskega parka vsakodnevno drvijo motorji in štirikolesniki. Ker gre za zavarovano
območje narave, so tovrstne vožnje z Zakonom o ohranjanju
narave in z občinskim Odlokom o Notranjskem regijskem
parku strogo prepovedane. Zaradi kopanja koles namreč
poškodujejo poti in travnike ter motijo živali, posebno ptice,
ki tu gnezdijo. Hrup, ki jih močno prestraši, jih lahko prežene iz gnezd, posledično se lahko zgodi, da številne ptice ne
bodo imele podmladka. Motoriste prosimo, naj s tem prenehajo, vse, ki opazijo kršitelje, pa, da o njih obvestijo policijo.
Tudi ekipa Notranjskega parka bo odslej na terenu še bolj
pozorno spremljala situacijo in kršitelje dosledno prijavljala
policiji. Zanje so predpisane kazni v višini 2.000 do 10.000
evrov, policist pa lahko vozilo celo zaseže. Cerkniško jezero
je biser narave in dediščina svetovnega formata. Kmetje tu
skrbijo za svoje travnike tako, da imamo na jezeru največje
populacije travniških ptic v državi, na kar smo lahko ponosni. S skupnim trudom, skrbnostjo in spoštljivim ravnanjem
v tem okolju poskrbimo, da bo tako tudi ostalo. Ne uničujmo
truda naših prednikov!

Prometni znak v bližini Čebelarske učne poti, ki opozarja, da je
vožnja po poti proti Ključem prepovedana. (foto: Eva Kobe)

3. Aktivno proti zaraščanju
Cerkniškega jezera
Tehnični delavci so zaključili izjemno težavno in obenem pomembno delo. Na Dujcah, prehodnem barju na vzhodnem
delu Cerkniškega jezera, so odstranili zarast, ki je na nekaterih predelih že preraščala v gozd. Zaradi močvirnatega in

Naši predniki so stoletja skrbno gospodarili in vzdrževali biser, ki
je danes Notranjski regijski park. Z ljubeznijo in spoštovanjem do
narave. Ravnajmo tako tudi danes. (foto: Notranjski park)
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Park v času karantene z bogatimi
vsebinami in novostmi
Zavod Notranjski park je s 16. marcem
zaradi ukrepov ob izbruhu bolezni COVID - 19 zaprl vrata svojih prostorov
na Taboru, vključno s TIC-em, ki deluje
v isti stavbi. Ekipa parka od tedaj dela
od doma, kar pa nam ne predstavlja
ovire. Delamo naprej, na malce drugačen način. Redno se sestajamo, a ne v
živo, temveč preko video konferenc ali
telefona. Na tak način se usklajujemo,
debatiramo o že opravljenem delu, načrtujemo in snujemo nove ideje. Tako
smo v kontaktu tudi z domačini, ki pri
razvoju in vsebinah parka sodelujejo z
nami. Vsak svoje naloge opravljamo za
domačini pisalnimi mizami, na teren
odhajamo individualno.
Na območju parka izvajalci gradbenih
del ves čas karantene dokončujejo sodoben Center za obiskovalce, gradijo
opazovalnice za ptice (skupno jih bo
pet), postavljajo informacijske točke,
table in klopi.
Na terenu še naprej marljivo delajo
naši tehnični sodelavci. Ob upoštevanju varne medosebne razdalje in
poostrenih higienskih ukrepih. Tudi v
naslednjih dneh bodo čistili zaraščene površine Cerkniškega jezera, urejali
njegovo okolico, utrjevali sprehajalne
poti, »zimske navlake« očistili Rakov
Škocjan in poskrbeli, da bo park ostal
tako čudovit in - na za to urejenih površinah - dostopen vsem obiskovalcem.
Vsi naši načrti in projekti tako potekajo nemoteno. Prestaviti smo morali le
naše pomladne in poletne množične
aktivnosti in dogodke. Začetek tradicionalnih in izjemno priljubljenih
Tematskih vikendov smo prestavili v
drugo polovico maja, a zato ne bodo
nič skromnejši. Tudi letos se bo vsako
soboto in nedeljo do konca septembra mogoče udeležiti zanimivih in
razburljivih aktivnosti. Z vami, obiskovalci parka bomo veslali, se potepali,
raziskovali, izdelovali, okušali, se naučili preživeti v divjini, se rekreirali in
zabavali. Na konec avgusta in v začetek septembra smo prestavili Dneve
Notranjskega parka, katerih rdeča nit
bodo letos domače obrti in veščine.
Uvod bo pripravila ekipa Kulturnega

doma Cerknica, ki vas bo v Kino na
prostem povabila že vikend pred tem,
in sicer se bomo na vrtu Galerije Krpan
kinoljubi srečevali od petka, 28. 8., do
nedelje, 30. 8. 2020. V soboto, 5. 9.
2020, bo Polmaraton Okul’jezera,
dan kasneje (6. 9. 2020) pa Nedelja na
jezeru, vrhunec Dnevov parka z različnimi aktivnostmi v naravi, s kulturnim
in kulinaričnim programom pod šotorom, aktivnostmi za otroke ter drugimi
presenečenji.
V času karantene na naših družbenih
omrežjih in spletnih straneh ponujamo
virtualno doživljanje Notranjskega parka, ki je živ in nenehno spreminjajoč se
sistem, kjer se vsak dan zgodi kaj novega. Ne le novo zgrajena infrastruktura,
ampak predvsem spremembe v naravi.
Vračajo se ptice selivke in gnezdijo na
jezeru, rastejo prve divje orhideje, v
vetru se ziblje gorski kosmatinec, ribiči
rešujejo ribe v presahlem jezeru, naš
biolog, risar in pesnik Jošt vam pripravlja pobarvanke in pesmice o prebivalcih parka, geograf Dejvid vam razloži,
kako izginja in kje se spet pojavlja voda

Takole se ekipa parka enkrat na teden
sestane na kolegiju. Skupine
posameznih zaposlenih, ki delujejo na
določenih projektih in nalogah takole
sestankujejo večkrat tedensko.
(foto: Eva Kobe)

iz Cerkniškega jezera, urednica spletnih vsebin Eva pa vam pričara ideje za
ustvarjanje doma in v naravi, zabavo,
smeh, novosti ter zanimivosti in vam
vsakodnevno trosi bisere iz neokrnjene
narave parka. Vse te vsebine so na voljo
na profilih Notranjskega parka na Facebooku, Twitterju, Instagramu ter na naših spletnih straneh Notranjski regijski
park in LIFE Stržen.

Gradnja infrastrukture poteka tudi v času izrednih razmer ob koronavirusu.
Na fotografiji postavljanje opazovalnice ptic Orlek. (foto: Tomaž Jančar)
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INTERVJU:

Blaž Jakopin, starešina Lovske družine Grahovo

Možnost opazovanja divjih živali je bila
med turisti zelo dobro sprejeta. Največ
je zanimanja za opazovanje medveda v
času od julija do oktobra. Namen fotolova je opazovanje in fotografiranje divjih živali v njihovem naravnem okolju,
brez vznemirjanja in poseganja v njihove življenjske navade. V svojih vrstah
imamo člana, ki se ljubiteljsko ukvarja s
fotolovom in je bil pripravljen prevzeti
organizacijo vseh ogledov s pomočjo
ostalih članov družine. Opazovanja
potekajo na treh različnih lokacijah na
območjih naše lovske družine.

Katere živali lahko gostje
opazujejo?
Vse vrste divjih živali - medveda, divjega prašiča, jelenjad, srnjad, lisico, zajca, jazbeca, kuno, sovo, šojo, polha ter
volka in risa. Za zadnja dva je potrebne
malce več sreče. Od vodnika dobijo

Pri organizaciji fotolova je dobrodošla
pomoč Notranjskega regijskega parka predvsem pri izobraževanju našega osebja v tujih jezikih, marketingu
in promociji. Vsekakor pa je bistvena
vloga parka oziroma TIC-a, da turiste
seznanja z možnostjo fotolova pri nas.
člani društva priložnost vidimo tudi
v sodelovanju z ostalimi turističnimi
ponudniki. Obiskovalce, ki bodo želeli
opazovati divje živali, bomo po predhodnem dogovoru za ogled prevzeli
ob dogovorjeni uri na sedežu Notranjskega regijskega parka ter jih odpeljali
na lokacijo opazovanja. Po končanem
ogledu se skupaj z vodnikom vrnejo
na vstopno točko.

poučne informacije o navadah in vedenju teh živali.

Kako dolgo trajajo ogledi in
kdaj so možni?
Za opazovanje je najbolj primeren čas
od maja do oktobra v jutranjih ali poznih popoldanskih urah. Ogled traja
običajno tri ure, vsekakor pa je trajanje
odvisno od pogojev in pojavljanja živali.

Opazovanje medvedov je med
obiskovalci parka, predvsem tujimi,
izjemno priljubljeno. (foto: LD Grahovo)

Kje točno so lokacije za
opazovanje?
Na Slivnici in Križni gori. Lovske opazovalnice omogočajo ogled največ
trem osebam naenkrat.

Vidite še kakšne niše za
razvoj turizma, povezanega
z divjimi živalmi na
območju NRP?
Razmišljamo o postavitvi opazovalnice, ki bi omogočala opazovanje živali
več obiskovalcem, tudi osmim istočasno. Tako bi živali lahko opazovala vsa
družina, lažje pa bi bilo to tudi organizacijsko, za vodnika. Je pa res, da je pri
večjem številu opazovalcev težje zagotoviti tišino in s tem optimalne pogoje
za opazovanje.

foto: LD Grahovo

Na vašo pobudo Lovska
družina Grahovo organizira
fotolov za obiskovalce
Notranjskega parka. Kako
točno poteka?

Imate pri organizaciji
kje težave, kjer bi vam s
svojo strukturo na pomoč
priskočil Notranjski park?

foto: LD Grahovo

Ena od ključnih nalog
Notranjskega parka je promocija
in pomoč pri organizaciji
turističnih produktov, ki so
v skladu s cilji in vrednotami
parka. Produktov, ki stremijo k
ohranjanju in varovanju narave
ter predstavitvi našega izjemnega
območja na trajnosten način.
Eden od njih je zagotovo fotolov
– opazovanje in fotografiranje
divjih živali v naravnem okolju na
nemoteč način, ne da bi pri tem
posegali v njihovo življenje. Park
pri fotolovu sodeluje z dvema
lovskima družinama: LD Cajnarje
in LD Grahovo. Pogovarjali smo
se s predsednikom slednje,
Blažem Jakopinom.

Kako sicer
sodelujete
s parkom?
Glede na to, da
imamo skupne
cilje – ohranjanje
narave in trajnostno upravljanje
z dobrinami, ki nam jih ta ponuja – sodelovanje ocenjujemo kot dobro. Nadejamo se, da bo tega v prihodnosti
še več. Priložnosti vidimo predvsem v
nadgrajevanju turističnih produktov,
z veseljem pa sodelujemo tudi na dogodkih Notranjskega parka.

Ste tudi člani projektnega
sveta deležnikov projekta
LIFE Stržen, sestankov se
redno udeležujete. Kako
vidite projektni svet?
Delovanje projektnega sveta je ključno za razvoj in izpeljavo projekta.
Vključevanje različnih deležnikov preko projekta pa prinaša notranjski regiji
možnosti usklajenega delovanja in doprinos na področju varovanja narave
in turizma.
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Govori se, pravijo, da, sprašujem se ...
V javnosti je park sprožil ostro kampanjo proti vožnji
z motokrosi in štirikolesniki v naravnem okolju, ker da
uničujejo teren, Notranjski park pa je z deli na Belem bregu
iz travnikov naredil njivo oziroma vidno posegel v tisto
območje. Ali za park veljajo drugačna pravila?
Drži, gradbena dela, namenjena obnovi vodotoka Stržen na Belem bregu, so povzročila vpliv na okolje. Vendar pa dela ne potekajo nekontrolirano, neorganizirano in vsepovsod počez, temveč
na zamejenem območju. Ko bo del konec, bo to območje v nekaj
letih postalo vrhunski življenjski prostor za številne, tudi ogrožene
živalske in rastlinske vrste. Tako v tem delu, kjer Strženu vračamo
vijuge v okviru projekta Kras.Re.Vita, kot v njegovem spodnjem
toku (Ključi), kjer smo razcvet življenja omogočili s kopanjem v
okviru projekta LIFE Stržen. V to smo prepričani na podlagi izkušnje na že preusmerjenih okljukih Goriškega Brežička in Tresenca – tam so bile po treh letih sledi posega minimalno opazne, po
petih letih pa območje popolnoma revitalizirano, brez sledi posegov. Medtem pa se za naravo izjemno škodljiva kultura vožnje z
motorji vsepovsod po jezeru krepi in bo očitno prisotna še dolgo
potem, ko bomo mi z deli zaključili.

Po posegih parka si bo narava hitro opomogla in še bolj
zacvetela, ravno nasproten učinek bodo še naprej
imeli motorji. (foto: NRP)

Center za obiskovalce se gradi smešno dolgo, čeprav gre
za montažno brunarico – zakaj traja toliko časa in kdaj bo
končno nared za prve obiskovalce?
Če bi bilo poslopje namenjeno le standardnemu informacijskemu
centru, bi bil ta odprt že mnogo prej – stavba bi se postavila, opremila s pohištvom in stvar bi bila zaključena. Ker pa želimo del nameniti tudi interpretacijskim vsebinam, multimediji in različnim
didaktičnim pripomočkom, vzporedno z izgradnjo poteka tudi
načrtovanje notranje opreme. Če želimo obiskovalcem Cerkniškega jezera res dobro predstaviti ta fenomen, je pomembno, da si
vzamemo čas in dobro premislimo o ciljih Centra za obiskovalce.
Da bo primeren tako za večje kot za manjše skupine in posameznike. Da bodo v njem uživali in kaj novega izvedeli tako domačini
kot tisti, ki bodo Cerkniško jezero obiskali prvič. Da bodo vsebine
predstavljene na inovativen način, ki se ne bo podvajal, pač pa bo
dopolnjeval že obstoječo ponudbo. Da bodo svoj prostor dobili
tudi lokalni turistični ponudniki in bodo obiskovalci centra lahko
dobili vse informacije, kje spati, kje jesti in kaj početi pri nas. Upamo, da nam bo uspelo razrešiti vse te izzive in skupaj z Občino
Cerknica zgraditi center, na katerega bomo domačini ponosni,
obiskovalci pa bodo z veseljem vstopali vanj. To pa terja svoj čas,
pa tudi finančna sredstva, ki jih dobivamo po delih, ne vseh naenkrat. Če bo šlo po načrtih, bo Center svoja vrata odprl jeseni 2021.

Stavba ne bo le Turistično informacijski center, ampak z vidika
vsebin izjemno kompleksno zastavljen projekt. Obiskovalci bodo
lahko v njej z vsemi čuti doživeli Cerkniško jezero ter naravno,
zgodovinsko in kulturno dediščino parka. Foto: Matej Kalan

Zakaj Notranjski park ne dovoli asfaltiranja ceste čez jezero
do vasi Otok?
Ne drži, da je park proti. Ravno nasprotno. V Notranjskem parku neurejen nasip s prašenjem v suši in večnim konfliktom med
sprehajalci in avti vidimo kot enega glavnih izzivov. A smo pri
zagovarjanju preprostih in delnih rešitev problema zadržani. Prepričani smo, da zgolj asfaltiranje ničesar ne rešuje. Zagovarjamo
celovito rešitev, ki pa zahteva izjemno premišljeno arhitekturno
zasnovo vstopa na Cerkniško jezero. Prepričani smo tudi, da obstajajo boljše rešitve, kot je asfalt (različna tlakovanja) in da nikakor asfaltirana (tlakovana) cesta ne sme postati bolj obremenjena
kot danes. Ta cesta naj bo namenjena ljudem z Otoka, kmetom,
lastnikom gozdov, lovcem, ribičem za reševanje rib ter sprehajalcem in seveda izletnikom, tekačem, kolesarjem. In da bo skladna z
naravnim okoljem, skozi katerega bo tekla. Zato preučujemo zelo
različne rešitve, ena od najbolj drznih je denimo naraven asfalt iz
trave po nizozemskem vzoru. Želimo si, da bi nekaj, kar se danes
zdi zanemarjeno, spremenili v najpomembnejšo točko slovenske
naravne dediščine. Za tak dogovor bo potrebnega precej dela in
precej sodelovanja vseh, ki smo v iskanje rešitve vpeti. Vsekakor
delamo na tem in takoj, ko najdemo rešitev, bomo glede prašenja
in makadama ukrepali.
Notranjski park
se intenzivno
ukvarja z iskanjem
optimalne rešitve
za vse – prebivalce
Otoka, obiskovalce in
ohranjanje narave.
(foto: Eva Kobe)

Ali je Pot izvirov med Gorenjim Jezerom in Lazami že
dokončana in če ne, kdaj se bomo lahko sprehodili po njej?
Učna pot sicer je utrjena in urejena, a so določeni deli še vedno
malce razriti, predvsem zaradi gozdarskih del. A to bodo naši
tehnični delavci v začetku poletja sanirali. Pot še ni označena,
tako da obstaja možnost, da boste zašli iz prave smeri, zato še
ne priporočamo samostojnega pohajkovanja po njej. Predvidoma bo še letos dokončno urejena in označena. Ko bo pot odprta, boste o tem obveščeni prek vseh naših kanalov obveščanja
(družabna omrežja, mailing lista, spletna stran in mediji). Najprimernejši čas za sprehod ob izvirih je
kmalu po deževju, ko so izviri aktivni, a
ne ob previsokem vodostaju, saj so takrat določeni deli neprehodni. Seveda
pa bo tudi v poletni suši pot ponujala
hladen oddih v senci dreves.
Usmerjena pot vodi mimo številnih
kristalnih izvirov. Na sliki eden najlepših,
Cemun. (foto: Eva Kobe)
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Križanka
Nagradna križanka! BON za vožnjo z lojtrnikom na prireditvi Dnevi Notranjskega parka 6. 9. 2020.
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VODORAVNO:
5. Odprtina, skozi katero v fotoaparat vstopa svetloba in deluje
kot zenica očesa. 6. Fotograf divjadi. 7. Obnova okolja oziroma
vzpostavitev prvotnih naravnih značilnosti. 10. Zaselek pri Lipsenju.
12. Kraško polje SV od Unca. 14. Vrsta race. 16. Predatorstvo.
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NAVPIČNO:
1. Oseba, ki se profesionalno ukvarja in preživlja s fotografijo. 2. Lynx lynx. 3. Motoristični
klub Cerknica. 4. Naravno okolje, v katerem lahko uspeva rastlinska ali živalska vrsta. 8. Vrsta
objektiva. 9. Dolgoročen načrt dejanj. 11. Čas ženitovanja jelenjadi. 13. Velika uharica. 15.
Populacijski parameter, ki nam pove, koliko osebkov se rodi (skoti ali izvali) v nekem času.

Geslo križanke (izpisano na osenčenih sivih poljih) napišite na dopisnico in pošljite na naslov:
Notranjski regijski park, Tabor 42, 1380 Cerknica s pripisom »Nagradna križanka« najkasneje do ponedeljka, 15. junija 2020.
Prvih 25 prejetih dopisnic s pravilno napisanim geslom bo nagrajenih z bonom za 2 osebi za brezplačno vožnjo z lojtrnikom na
prireditvi Dnevi Notranjskega parka dne 6. 9. 2020. Nagrajenci boste bon prejeli po pošti. POHITITE!

s

OSTANITE ZDRAVI!

