
Improvement of Natura 2000 statuses with renaturation of Stržen's riverbed 
on intermittent Cerknica Lake

LIFE STRŽEN

Duration: 5 years

1/9/2017 - 31/8/2022



CERKNIŠKO JEZERO

• Zibelka krasoslovja, geološki pomen, zgodovinski pomen

• Velikost okoli 20 km (8 do 10 mesecev na leto)

• Notranjski regijski park (2002), Ramsarsko območje (2006)

• Natura 2000: 
• Cerkniško jezero (33 ptic)

• Notranjski trikotnik (22 vrst in 12 HT)

• Biotska pestrost 
• 276 vrst ptic, 45 sesalcev, 125 dnevnih metuljev, 15 vrst dvoživk, …



NAJBOLJ POZNANE NARAVNE VREDNOTE PARKA



ZGODOVINA POSEGOV NA CERKNIŠKEM JEZERU

• Projekti osušitve jezera v prvi polovici 20. stol. (kmetijstvo)
• „Iztrebljenje“ požiralnikov (M. in V. Karlovica, Svinjsko jamo, …)

• Regulacija strug Stržena, Žirovniščice, Tresenca, Grahovščici

• Projekti stalne ojezeritve v drugi polovici 20. stol. (energetika, 
turizem)
• Zajezitev požiralnikov

• Projekti 21. stol. (narava)



• Renaturacija vodotoka Stržen - odsek Ključi 

• Vzpostavitev habitata za bobnarico

• Vzpostavitev infrastrukture na Cerkniškem jezeru

• Sodelovanje s ključnimi deležniki

• Aktivna komunikacija, ozaveščanje in sodelovanje z lokalnim 
prebivalstvom 

GLAVNE AKTIVNOSTI V PROJEKTU



Project objectives

1. Improve conservation 

status of priority HT

Turloughs (HT 3180*) by 

the restoration of former

Stržen riverbed

2. Establish the ‘quiet zone’ in 

the breeding habitat for 

Bittern (Botaurus stellaris)





REZULTATI PROJEKTA

• Podaljšanje struge za 1,5 km (0,6 na 2,1 km)

• Izboljšati hidrološke razmere v suhih delih leta
• Počasnejši odtok vode

• Večja namočenost območja (215 – 300 ha)

• Izboljšanje za vrste vezane na vode

• Izboljšanje razmer za HT Presihajoča jezera (3180*)

• Vzpostavitev mirne cone za Bobnarico (Botaurus stellaris)
• Izboljšanje habitata za razmnoževanje, krovna vrsta (14 

kvalifikacijskim vrstam)



REZULTATI PROJEKTA

• Vzpostavitev naravoslovne in turistične infrastrukture z 
namenom usmerjanja obiskovalcev 

• Povečanje ozaveščenosti širše in lokalne javnosti
• Delavnice, publikacije, naravoslovni dnevi, natečaji, novice, …

• Povečanje ozaveščenosti in sprememba vedenja ključnih 
deležnikov 
• Sonaravni turizem
• Kmetijstvo
• Ribištvo
• Lovstvo





• Film izkopa struge

LIFE STRŽEN (LIFE16 NAT/SI/000708)

Notranjski regijski park – vodilni partner
DOPPS, ZRSVN in ZZRS

https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=BJzU9apa6xg

