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Kultura
Obiščite nas

Znamenitosti
»Brez skromnosti
pravim, da je ta
zgodba Cerkniškega
jezera velik čudež
narave, in lahko se
upravičeno in brez
vsakršne pristranosti
uvršča med največje
čudeže narave.«
Janez Vajkard Valvasor,
1686

Planinski vrhovi z dih jemajočimi razgledi, pisani
travniki, presihajoče jezero, naravni mostovi, mističen
podzemni svet, kristalno čisti potočki in čarobni
gozdovi - vse to na 222 kvadratnih kilometrih
Notranjskega parka. Apnenčasta in dolomitna
podlaga sta v sodelovanju z vodo zgradili veličastne
kraške pojave. Vode iz presihajočega Cerkniškega
jezera, enega največjih te vrste v Evropi, se stekajo
pod zemljo in pridejo na plano v Rakovem Škocjanu,
nekdanji jami, kateri se je udrl strop. Nanj nas še vedno
spominjata dva veličastna kamnita mostova. Le nekaj
kilometrov stran najdemo Križno jamo, svetovno
znano jamo z več kot 40 podzemnimi jezerci.

PRESIHAJOČE CERKNIŠKO JEZERO

RAKOV ŠKOCJAN

KRIŽNA JAMA
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Rastline in živali
Pobočja, ravnice, gozdovi in grape
Notranjskega regijskega parka nudijo dom
marsikateri rastlinski vrsti, ki prevzame še
tako razvajenega občudovalca. Hkrati okolje
gosti najbolj drobnega polžka, najkrepkejšega
medveda in vse vmes. Tukajšnje življenje že
od nekdaj privablja naravoslovce in ljubitelje
narave, vsakič pa ponudi kaj novega, še ne
videnega. Pestra geološka zgodovina je
pripravila ugodne rastne razmere za številne
rastline in živali, tako da Notranjski park velja
za eno od vročih točk biodiverzitete v Sloveniji.

Tu med množico cvetic
uspevajo »mesojede«,
redke, ogrožene,
zavarovane in endemne
vrste rastlin, skupaj
jih je skoraj 1000 vrst.
Opaženih je bilo preko
270 vrst ptic, pa medved,
volk in ris in čez 100 vrst
dnevnih metuljev.

ŽERJAVI (GRUS GRUS)

RIS (LYNX LYNX)

NAVADNA KUKAVICA (ORCHIS MORIO)
www.notranjski-park.si

3

Kultura
Drevak, vrše,
saki … Različni
pripomočki in
uporabna znanja
domačinov
pričajo o izjemni
iznajdljivosti
preteklih generacij.

Jezero je prihajalo in odhajalo, človek pa se je moral
temu nenehno prilagajati. Zaradi presihanja jezera
se je na Notranjskem razvil poseben čoln, drevak,
ki je prebivalcem omogočal čolnarjenje tudi v plitvinah.
Muhasto jezero je vplivalo tudi na ostale obrti in
dejavnosti. Ribištvo je bilo močno povezano z nihanjem
jezera, ob presihanju jezera so ribiči reševali ribe in jih
spuščali v zajezena območja, kjer so se obdržale do
naslednjega dviga gladine. V Muzeju Cerkniškega jezera
si lahko ogledamo model presihajočega Cerkniškega
jezera in zbirko orodij, ki so jih ljudje včasih uporabljali
za ribolov, v Hiši izročila pa predstavljajo bogato
nesnovno dediščino.

DREVAK, TRADICIONALNI ČOLN CERKNIŠKEGA JEZERA

MUZEJ CERKNIŠKEGA JEZERA
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Obiščite nas
Notranjski park s svojo bogato naravno in kulturno dediščino ponuja pester nabor
možnosti preživljanja prostega časa. Od krajših in daljših sprehodov ob prelepih
naravnih in kulturnih znamenitostih do čolnarjenja, kolesarjenja, panoramskih
voženj s konjsko vprego, raziskovanja podzemnih jam in opazovanja divjih
živali. Pred obiskom parka je smiselno premisliti, kaj želimo videti in se ustrezno
pripraviti na obisk. Vodostaj Cerkniškega jezera je odvisen od količine padavin
in ne od letnega časa.
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ODDALJENOST
OD CERKNICE:
Ljubljana: 47 km
Letališče Jožeta Pučnika: 67 km
Postojnska jama: 17 km
Trst: 70 km
Koper: 75 km
Reka: 85 km

KDAJ:
Poleti: Hlajenje v Križni jami in dolini Rakovega Škocjana, obisk rek in slapov.
Številne aktivnosti na prostem. Običajno je Cerkniško jezero suho in so požiralniki
vidni.
Jeseni in spomladi: Cerkniško jezero se lahko s sezonskim deževjem napolni,
ogledamo si lahko številne bruhalnike in ponorne jame. Pokaže se nam pester
nabor cvetočih rastlin in zanimivih živali.
Pozimi: Če so pravi pogoji, si lahko privoščite drsanje po zaledenelem Cerkniškem
jezeru. Lahko obiščete tudi Križno jamo ali pa se poučite o kulturni dediščini
v okoliških muzejih.
www.notranjski-park.si
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Rakitna
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Notranjski regijski park
Tabor 42, 1380 Cerknica
T: 01 709 36 36
E: tic@notranjski-park.si
www.notranjski-park.si
Foto: Andrej Korenč, Društvo ljubiteljev Križne jame, Hiša Izročila, Jezerski hram, Jošt Stergaršek,
Luka Dakskobler, Matej Vranič, Sandra Pohole, Tine Schein, Zoran Vidrih. Oblikovanje: www.k8dizajn.si

