Usposabljanje za VARUH GORSKE NARAVE

SEMINARSKA NALOGA

KRAJINSKI PARK RAKOV ŠKOCJAN

Mentor: mag. Marko Simić

Avtor: Neva JEZERNIK

Datum: avgust, 2017
1

KAZALO:
1. Uvod
2. Kratka predstavitev kraške doline Rakov Škocjan
3. Geomorfološke značilnosti in nastanek doline
4. Zgodovina in raziskovanja doline skozi čas
5. Predstavitev najzanimivejših naravnih in kulturnih znamenitosti
6. Rastlinstvo
7. Živalstvo
8. Naravovarstvo in varstveni problemi
9. Zaključek
10.Literatura in viri

2

1. Uvod
Planinsko društvo Cerknica, katerega članica sem, je med drugimi tudi skrbnik
planinske poti do Rakovega Škocjana, enega najslikovitejših zavarovanih območij v
Sloveniji. To je krajinski park Rakov Škocjan, ki je biser Notranjskega regijskega
parka, v celoti vključen v omrežje območij Natura 2000. V majhni kraški dolini je
zbrana množica raznolikih kraških pojavov. Tako kot Cerkniško jezero ima tudi
Rakov Škocjan v vsakem trenutku drugačno podobo. Predstavila bom najzanimivejše
naravne vrednote in zanimivosti, ki so vredne ogleda in ob tem spoznanja in
zavedanja, da smo to pokrajino tisočerih obrazov dolžni čuvati in ohraniti tudi za
prihodnje rodove.
2. Kratka predstavitev kraške doline Rakov Škocjan
V osrčju Notranjske pod Javorniki, med Cerkniškim in Planinskim poljem, leži 2,5
km dolga kraška dolina Rakov Škocjan. V geološki zgodovini so vode, ki se s
Cerkniškega polja pretakajo proti Planinskemu polju, tu ustvarile več jamskih
sistemov. Pozneje se je strop jam na večih mestih udrl in nastala je ta slikovita dolina,
po kateri teče potok Rak. Priteče iz Zelških jam in potem vijuga do Tkalca jame, kjer
ponikne. Rakova dolina je v sušnih obdobjih povsem suha, po daljšem deževju pa se
spremeni v pravo jezero.
Po dolini je speljana naravoslovna učna pot, ki s svojimi informativnimi tablami
ponuja preprosto razlago kraških procesov ter predstavlja najznačilnejše živalske in
rastlinske prebivalce doline.

Slika 1: Naravoslovna učna pot
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3. Geomorfološke značilnosti in nastanek doline
Kotlina Rakov Škocjan je sestavljena iz doline Raka in hidrološko neaktivne kotanje
Podbojev laz. V celoti je izoblikovana v dobro prepustnih in zakraselih apnencih
kredne starosti.
Apnenec je dokaj odporna kamnina, ki pa ga voda raztaplja. Po nastalih razpokah
pronica deževnica, ki spotoma topi kamnino in so praznine čedalje večje in v smeri
vodnih tokov počasi nastajajo rovi in dvorane. Z raztapljanjem kamnine se jamski
strop vedno bolj tanjša in se zaradi lastne teže poruši. Nastal je kanjon. Kjer se je
udiranjenajprej začelo, je danes že lepa zelena dolina, na izvirnem in ponornem delu
pa so mogočne soteske z mostovoma kot ostankoma nekdanjega stropa.
Rakov Škocjan je del enega od dveh povirnih krakov v sistemu kraške Ljubljanice.
Prične se na Hrvaškem s ponikalnico Trbuhovico, na Loškem polju izvira kot Mali in
Veliki Obrh in ponikne v jamo Golobino. Na površini se ponovno pojavi na vzhodu
Cerkniškega polja kot Stržen, struga se vije čez polje oz. jezero v Jamski zaliv, kjer
ponikne v sistemu Karlovic in v Zelških jamah izvira kot potok Rak, ki spet izgine v
ponoru Tkalce jame in se v Planinski jami združi z drugim povirnim krakom, reko
Pivko in priteče iz jame kot Unica, ki na Planinskem polju spet izgine v podzemlje in
pri Vrhniki izvira kot Ljubljanica, reka s sedmimi imeni.
4. Zgodovina in raziskovanja doline skozi čas
Arheološke najdbe ostankov orodij iz paleolitika nakazujejo, da je pračlovek
naseljeval udornice v Rakovem Škocjanu, iz kasnejše železne dobe pa so ostanki
lončevine, izkopani pri cerkvici sv. Kancijana in ostanki obrambnega nasipa, po
čemer se sklepa, da je bila tam ilirska naselbina. V bližini je potekala stara, izredno
pomembna prometna povezava med obmorskimi kraji in notranjostjo – čez
Postonjska vrata. V obdobju turških vpadov so se sem zatekali prebivalci bližnjih
vasi, o čemer pričajo najdbe ostankov lončene posode v udornicah pod Malim
naravnim mostom. Območje Rakovega Škocjana se prvič pisno omenja prav iz tega
obdobja in sicer leta 1526 – zapisnik izterjevalca, da je cerkvica sv. Kancijan
prispevala dragocenost kot davek za boj proti Turkom.
Prvi znani opis Rakove doline je v Slavi vojvodine Kranjske, v kateri Janez Vajkard
Valvazor občudujoče opisuje naravna čudesa – predvsem Veliki naravni most in
Tkalco jamo, izvirnega dela doline pa zgleda ni raziskal (Zelške jame in Mali naravni
most). V Tkalca jamo se je prvič spustil leta 1684, v vhodno dvorano je priplul tudi s
čolnom po mirni gladini jezera.
V 18. stoletju je proučeval Cerkniško jezero in okolico Franc Anton pl. Steinberg,
matematik, mehanik, slikar, kartograf, raziskovalec jam, vnet in strasten lovec, ki je
dolgo let živel ob Cerkniškem jezeru.
V svojem delu „Temeljito poročilo o na Notranjskem ležečem Cerkniškem jezeru“
podrobno opisuje svoje izsledke raziskovanja Rakovega Škocjana.
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V prejšnjem stoletju pa je največ raziskoval Rakov Škocjan in o tem pisal Pavel
Kunaver, pedagog, naravoslovec, gornik, jamar, organizator skavtsva in
poljudnoznanstveni pisec.
Bil je na čelu odločnega nasprotovanja stalni ojezeritvi Cerkniškega jezera s pomočjo
zapiranja ponorov. Znan je njegov bojni klic:“Roke proč od Cerkniškega jezera“.
Njemu v spomin je vsako leto organiziran pohod od Rakeka do Rakovega Škocjana
po Kunaverjevi poti.
5. Predstavitev najzanimivejših naravnih in kulturnih znamenistosti
5.1.

Mali naravni most in Zelške jame

Na pritočni strani Rakovega Škocjana sredi bukovo-jelovega gozda je sistem osmih
velikih udorov. Najbolj slikovit je tisti, ko z roba zremo pod naravni most proti izviru
Raka iz Zelških jam. Udor in most sta nastala z rušenjem stropa v Zelških jamah.
Mali naravni most, katerega skalni lok se boči 42 m visoko nad Rakom, je tanek
ostanek jamskega stropa, ki je v davni geološki preteklosti pokrival celoten udor.
Ostanke stropa, ki so ležali nagrmadeni na dnu udora, pa je Rak s kemičnim
razstapljanjem in erozijo počasi odstranil. Čez most je speljana pot, izredno zanimiva
pa je pot po dnu udornic, seveda v času, ko nam nizek vodostaj to dopušča. Spustimo
se v enega od osmih udorov do potoka in skozi temačni tunel v nov udor, kjer je pred
150 leti delovala Zelška žaga. Čez Rak je zgrajen slikovit kamnit mostiček, ki ga je
dal postaviti nekdanji lastnik Windischgraetz. Ko prečkamo mostiček gremo skozi
naslednji tunel v nov udor, kjer nad seboj občudujemo markanten lok Malega
naravnega mostu.
Zelške jame se nadaljujejo naprej proti toku Raka skozi Vodni rov, tu je še
neraziskano podzemlje rovov do Velike Karlovice ob Jamskem zalivu Cerkniškega
jezera, od koder priteka Rak.

Slika 2: Pogled pod naravni most proti izviru Raka

Slika 3: Po suhem rovu
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5.2.

Izvir Raka in in ostanki žage

Rak izvira izpod navpične stene, ko priteče skozi zadnji daljši rov Zelških jam.
Zanimivost vseh kraških izvirov in tudi tega je ogromna razlika med najmanjšim
in največjim pretokom med sušnim in poplavnim obdobjem, saj je razmerje skoraj
1: 10.000. Takoj pod izvirom je staro, z mahom poraslo zidovje – ostanki Rakove
žage. V 18. stoletju so tu postavili tri kamnite žage na vodni pogon: Zelško, Rakovo
in Modčevo. Žage so pele do leta 1853, ko so jih izjemno visoke vode skoraj povsem
uničile, da se jih ni splačalo več obnavljati.

Slika 4: zanimiv rov do ozke poličke v navpični
steni nad izvirom Raka

Slika 6: Pene nesnage na izviru Raka

5.3. Kotliči in Kotel
Kotliči so skupina izvirov v kotanji tik pod krožno cesto. Kratke navpične stene
kažejo na nastanek te kotanje z udorom jamskega stropa. Ti izviri so najmočnejši
pritok Raka v dolini. Ob različnih vodnih stanjih je tu zelo različna podoba. V sušnem
obdobju sta aktivna le dva izvira v tolmunih (Očesa), po ostalem izvirnem območju
pa se lahko sprehodimo. Ob visoki vodi pa vsi izviri bruhajo vodo, na površini
takratnega majhnega jezerca se ustvarjajo do metra visoki vodni mehurji. Pri najvišji
vodi pa je poplavljeno celotno dno doline in teh izvirov ni več mogoče zaznati. Pred
temi izviri pa je Kotel, košček čudovite divjine. To je udorna vrtača, ki je ostanek
nekdanje podzemeljske dvorane in je majhno, a stalno jezerce. Gladina jezerca zelo
močno niha, pač odvisno od vodnatosti. Ob visokih vodah se jezero napolni do roba,
odteka po strugi pod cesto (ob zelo velikih vodah poplavi tudi cesto) in se združi z
naraslim Rakom.
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Slika 7: popolnoma suhi Kotliči

Slika 8: Jezero od Kotličev proti Velikemu mostu

Slika 9: voda iz Kotla se preliva čez cesto, december 2008

5.4. Veliki naravni most
Je eden najbolj značilnih naravnih mostov udornega nastanka pri nas. Most je na
odtočni strani visok 37 m, dolg je 40 m in 10 m širok, prek njega je speljana cesta.
Most je ostanek jamskega stropa iz davne preteklosti, ko je bil še celoten tok Raka
pod zemljo. V notranjem delu oboka so vidni ostanki kapniških oblik, kar dokazuje,
da je bil pred udorom to zaprt jamski prostor.
Ob suši, tako kot je sedaj, se lahko gre po strugi pod mostom in naprej v vhodni del
Tkalca jame. Ob močnem deževju pa vode hitro narastejo in poplavijo dolino, vode
segajo vse do vrha oboka Velikega naravnega mostu. Ekstremne višine so označene s
ploščicami na oboku.
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Slika 10: Veliki naravni most, januar 2014

Slika 11: Veliki naravni most, julij 2017

5.5. Tkalca jama
Je ponorna jama potoka Rak in naravni zaključek doline Rakov Škocjan. Tu Rak
izginja v podzemlje, v katerem se po približno 3 km zlije v Pivko v Planinski jami.
Mogočna vhodna dvorana je ob visoki vodi zalita skoraj do stropa, poleti pa lahko po
strugi Raka pridemo skozi glavni vhod v jamo in z ustrezno opremo (baterija, obutev)
tudi v skoraj suh temen rov do glavnega sifona. Leta 1974 ga je jamarjem –
potapljačem uspelo preplavati v izjemno zahtevnem podvigu. Dolg je kar 150 m in
globok 26 m. Nato je raziskanih še 1500 m jame v smeri proti Planinski jami.
Poleg glavnega vhoda ima tudi stransko udornico. Pot na tem strmem pobočju je
zavarovana z jeklenico.
Ob različnih letnih časih se kaže vhodna dvorana v zelo različnih podobah. Brez vode
je le v poletni suši, ob močnih pomladnih in jesenskih nalivih pa Rak razpenjen
izginja v podzemlje. Odtočni rovi lahko prevajajo le določeno količino vode in če
dotok vode iz zaledja še narašča, se bučanje počasi umiri in ves spodnji del doline do
pritoka iz Kotličev se spremeni v tiho jezero.
Tkalca jama je dobila ime po zanimivi kapniški tvorbi. Ta po starem ljudskem
verovanju predstavlja tkalca, ki je bil za kazen, ker je delal tudi na praznični dan,
spremenjen v kamen.

8

Slika 12: Rov v Tkalca jami, avgust 2017

Slika 13: zalit vhodni rov, november 2014

5.6. Ruševine cerkvice Sv. Kancijana
Dolina je dobila ime po cerkvici sv. Kancijana v bližini Velikega naravnega mostu.
Domnevno je bila zgrajena na prehodu 15. v 16. stoletje. Prvič je bila omenjena leta
1526 v sodnijskem aktu o prispevku davka za obrambo pred Turki. Danes so vidne le
še ruševine. Na kamnitem oboku okna na severni strani je vklesana letnica 1616, kar
je verjetno datum obnove cerkvice. Na bakrorezu S. Cantianvs v Valvasorjevem delu
Slava Vojvodine Kranjske (1689) je vidna podoba spodnjega toka Raka z Velikim
naravnim mostom, cerkvama sv. Benedikta in sv. Kancijana, pokopališčem,
mežnarijo in dvema gospodarskima poslopjema. Vse do jožefinskih reform okrog leta
1780 sta bili cerkvici in stavbe na Velikem naravnem mostu obljudene, potem pa so
sčasoma ostale le še ruševine.

Slika 14: Ruševine cerkvice Sv. Kancijana
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6. Rastlinstvo
Jelovo-bukov gozd, ki objema Rakov Škocjan, sodi med vrstno najbolj pestre
evropske gozdove. Na žalost pa je žled februarja 2014 in posledično podlubnik
močno zaznamoval to območje. Pred vstopom v zavarovano območje iglavcev
praktično ni več, samo redko posejane bukve in podrastje. V ožjem zavarovanem
območju pa se mogočne jelke in smreke še vedno bohotijo proti nebu.
Poleg glavnih vrst te združbe jelk in bukev, so primešani še gorski javor, gorski brest,
lipa, jesen in smreka. Značilna je velika poraščenost drevesnih krošenj s srobotom.
Bliže potoku na bolj vlažnih tleh raste združba mogočnega hrasta doba in belega
gabra.
Spomladi gozdna tla okrasijo spomladanske torilnice, družbo pa jim delajo tevje,
deveterolistna, peterolistna, trilistna in brstična konopnica, zlatičnata in podlesna
vetrnica ter trobentice. Tu in tam se baha zavarovani pasji zob.
Poleti gozdno podrast obarvajo kolenčasta krvomočnica, zajčji lapuh, škrlatnordeča
zajčica in lepljiva kadulja, dober opazovalec pa najde tudi redko orhidejo –
Greuterjevo močvirnico.
Na bregovih Raka in na poplavnih travnikih ob njem uspevajo ogrožene vlagoljubne
rastline – v lazih zacveti visoka vijolica, blatni breg orumeni prava potočarka, nad vse
pa se dvigne kobulasta vodoljuba.
V navpičnih skalnih stenah je svoj prostor pod soncem našla endemna Justinova
zvončnica.
V avgustu vse diši po ciklamah, toliko jih je posejanih po gozdu.

Slika 15 : Justinova zvončnica

Slika 16:Greuterjeva močvirnica
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7. Živalstvo
Poleg gozdov daje območje Rakovega Škocjana živalskemu svetu pestro izbiro tudi
drugih življenjskih prostorov: brezna in jame, podzemno, površinsko, tekočo in
stoječo vodo, travnike ter skalne stene.
Očem skrito življenje v večni temi podzemnih špranj in rovov živijo jamske živalice.
Zaradi tesne odvisnosti od ekstremnih življenjskih razmer so zelo občutljive za
kakršnekoli spremembe, npr. onesnaženje vode. Najbolj znamenit med njimi je hrošč
drobnovratnik, prva opisana jamska vrsta hrošča na svetu!
V Zelških jamah živijo netopirji podkovnjaki, v mraku se iz zavetja jam podajo v lov
za žuželkami, pred dnevom pa se zatečejo nazaj v jamsko temo, ponoči se oglaša iz
gozda kozača, naša druga največja sova.
Notranjski gozdovi so najzahodnejši del Evrope, kjer še živijo prosto v naravi vse tri
velike evropske zveri – volk, medved in ris.
Podnevi se ob bregu Raka spreletavajo kačji pastirji, v potoku pa imajo obilo hrane
kleni, potočne postrvi, ščuke, linji...Tudi pisana paleta metuljčkov živi tu: scopolijev
zlatook, gozdni postavnež, mali spreminjavček...
8. Naravovarstvo in varstveni problemi
Pred leti se je razvila zamisel o ustanovitvi Notranjskega regijskega parka, ki
vključuje vse velike naravne znamenitosti v porečju kraške Ljubljanice, od Križne
jame prek Cerkniškega jezera in Rakovega Škocjana do Planinskega polja, in sicer v
interesu ohranitve, varstva in raziskovanja naravnih ter kulturnih vrednot, izjemnih
geomorfoloških, geoloških in hidroloških lastnosti, zaščite naravnih ekosistemov,
arheološke in etnološke dediščine.
Regijski park je bil ustanovljen leta 2002, z lokalnim Odlokom o Notranjskem
regijskem parku, Uradni list RS, št. 75/02, sam park Rakov Škocjan pa je po pobudi
velikega naravoslovca Pavla Kunaverja in ob prizadevanju naše prve poklicne
naravovarstvenice Angele Piskernik že od leta 1949 zavarovan kot prirodna
znamenitost z najstarejšim še veljavnim aktom o zavarovanem območju v Sloveniji in
sicer državnim predpisom - Odločba o zavarovanju okolice Rakove kotline pri
Rakeku na Notranjskem, Uradni list LRS, št. 27/49.
Območje Rakovega Škocjana leži znotraj posebnega varstvenega območja Natura
2000, in sicer v območju Snežnik – Pivka, SPA SI5000002 in v območju Notranjski
trikotnik SAC SI3000232.
Skupaj s Cerkniškim jezerom in Križno jamo je Rakov Škocjan razglašen za
mednarodno pomembno mokrišče, zibelko biotske raznovrstnosti, Ramsarsko
območje.
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V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja so prvo naravoslovno učno pot izdelali
gozdarji, v devetdesetih letih pa Zavod za gozdove. Žledolom v februarju 2014 je
močno spremenil podobo Rakovega Škocjana. Čiščenje po žledolomu je bilo
zahtevno delo. Notranjski regijski park je v sodelovanju z Občino Cerknica,
Zavodom za varstvo narave in Sklada kmetijskih zemljišč uspel obnoviti in razširiti
naravoslovno učno pot, ki so jo otvorili lansko leto, postavili so nove varovalne
ograje, pot so utrdili z lesnimi sekanci, pri čemer so uporabili odpadni les, ki je ostal
po žledolomu iz leta 2014, postavili interpretacijske table, ki nudijo informacije o
naravnih znamenitostih doline, živalstvu in rastlinstvu. Obnovili so še izhodiščne
točke in smerokaze ter sanirali drevored ob cesti skozi Rakov Škocjan.
Obnovili so košene laze, nekaj zaraščenih tudi očistili z namenom vzdrževanja
mozaičnosti krajin in ohranjanja visoke stopnje biotske raznovrstnosti.
Ob vstopu v park ima Lovska družina Rakek lepo urejen lovski dom in s svojimi
čistilnimi akcijani tudi skrbijo za ohranjanje okolja.
Na obrobju parka je Center šolskih in obšolskih dejavnosti in množica otrok se v
naravi uči, raziskuje in občuduje ta košček narave in spoznava pomembnost
ohranjanja naravnih vrednot.
Poglavitni varstveni problemi v varovanem območju parka:
Pristojnosti države in lokalne skupnosti pri varovanju območja niso razmejene in ni
jasno, kdo je pravzaprav upravljalec. Odlok iz leta 1949 je zastarel, varovanje v
okviru Notranjskega regijskega parka pa je tudi nedodelano. Nikjer ni izrecno
prepovedana gradnja. Da z zavarovanjem nekaj ni v redu je bilo lepo vidno pri
poskusu gradnje Evropskega muzeja krasa (aktivnosti v letu 2006), ki bi ga postavili
na robu zavarovanega območja nad lazom Farovka. Ta projekt in prometna
infrastruktura bi preveč negativno vplivala na zavarovano območje.
Drugi problem je neustrezna lokacija in funkcija gostišča – bivše italijanske mejne
kasarne, ki je sredi varovanega območja in s tem povezanimi problemi parkiranja,
prometa in stalne želje, da se asfaltira cesto.
Hotel se je po nekajletnem neobratovanju ponovno odprl, obisk doline se je povečal
in s tem tudi zgoraj navedeni problemi.
In že smo pri naslednjem problemu, da je iz Postojne v Cerknico najbližje skozi
Rakov Škocjan in da bomo v trenutku, ko bo cesta asfaltirana, dobili tranzitni promet
skozi dolino z vsemi problemi, ki iz tega izhajajo.
Krožna cesta, vpetost v cesto, ki gre skozi območje in gostišče onemogočajo
izločitev prometa iz območja, kar bi bilo glede na naravo in majhnost območja nujno.
Problem parkiranja je že nekaj časa pereč, saj je obisk osredotočen na vikende, ko se
parkira vsevprek, ni pa nobenega nadzornika, ki bi to urejal.
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Problem je tudi podedovano počitniško naselje na robu zavarovanega območja.
Naslednji problem je gospodarjenje z gozdom, v katerem se je jelka v glavnem
posušila. Tu se srečujeta gospodarski interes in varstveni interes in nerešene prioritete
gospodarjenja v tem gozdu.
V Rakovem Škocjanu se pojavljajo vode kraške Ljubljanice, ki imajo veliko zaledje
tja do hrvaške meje in s tem je povezan problem kakovosti teh voda, ki odražajo
nerešene probleme kanalizacije in uporabe gnojil v celotnem zaledju.

9. Zaključek
V času priprave seminarske naloge sem bila velikokrat v Rakovem Škocjanu,
prehodila sem vse potke in raziskala udornice in rove, kolikor je bilo mogoče.
Vsakokrat odkriješ kaj novega, drugačnega, zanimivega...
Rakov Škocjan je res pravi kraški biser in naj takšen tudi ostane!
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