
Kljunov ribnik 

Ali veste, kako se polni KLJUNOV RIBNIK kot najmanjše jezero in jezero s površinskim 

odtokom v reko Pivko? 

 

 

Oblikovanost jezerske kotanje 

Tik preden Pivka zavije v ozko sotesko, je na 

njenem desnem bregu plitva, ovalna kotanja, 

imenovana Kljunov ribnik (Kovačič in Habič, 2005). 

Sestavljena je iz dveh delov, ki ju loči obraščen 

kamnit zid (mejica). To sta ojezerjen, nižji del ob 

Pivki in višji del, imenovan Mali dol (Mulec in sod., 

2005), ki je daljši in nekoliko širši. Najnižji del 

kotanje je v neizraziti plitvi kotanji, iz katere vodi 

struga potoka iz jezera (potok iz Kljunovega 

ribnika) v reko Pivko (549,8 m po LIDAR DMR). V 

vznožju južnega pobočja je plitva travnata 

kotanjica, v kateri se voda pojavi ločeno od jezera. 

 

 
Kotanja Kljunovega ribnika (vir podatkov: GURS) 

 

Dotoki in odtoki 

Potok iz Kljunovega ribnika predstavlja površinski 

odtok v reko Pivko. Potok sprva teče po plitvi 

travnati strugi do severnega roba kotanje, nato pa 

teče v strugi skozi grmovje in drevje do izliva v 

Pivko. V zgornjem delu poraščene struge je dno 

deloma pokrito s kamni, v srednjem delu pa ga v 

celoti pokrivajo kamni, porasli z mahom. Struga se 

nato razširi, kjer je dno neporaslo, pred izlivom v 

Pivko pa dno postane travnato. To je torej desni 

pritok Pivke, ki ga ob visokih vodah napaja samo 

jezero (potok iz Kljunovega ribnika), po njegovi 

presahnitvi pa potok napaja izvir v strugi (izvir za 

Kljunovim ribnikom). 

 

Pred več leti so v dnu Kljunovega ribnika z 

vrtanjem raziskovali nivoje podzemne kraške vode 

ob Pivki. Ostale so precej široke vrtine (Kovačič in 

Habič, 2005). Dve vrtini ležita zahodno od struge 

potoka iz Kljunovega ribnika, kjer je dno kotanje 

nekoliko višje. Velika vrtina s premerom 17,5 cm 

ima 15 cm visok kvadraten betonski podstavek. 

Mala vrtina z 10 cm krajšim premerom leži v plitvi 

kotanjici nekoliko severneje od velike vrtine. Prav 
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tako jo obdaja kvadraten betonski podstavek, ki 

pa je pokrit s prstjo. Iz obeh vrtin se je voda 

prelivala, ob visokih vodah pa tudi bruhala v zrak, 

dokler ju niso zamašili v letu 2009. Tretja vrtina 

leži na jugozahodni strani višjega dela dna kotanje 

(Mali dol). Ta višja vrtina s premerom 22,5 cm je 

pokrita s kamnom, ki pa ne preprečuje dotoka 

vode na površje.  

 

 
velika in mala vrtina pred zamašitvijo 

         velika in mala vrtina po zamašitvi in izvir 2 (puščica) 

 

 
višja vrtina 

Severno od male vrtine je izvir (izvir 1) v plitvi 

kotanjici z manjšimi in večjimi kamni, ki napaja 

potok (potok 1) v plitvi strugici. Ta je pokrita s 

kamni, v srednjem delu pa je travnata. Potok 1 

poteka vzporedno s potokom iz Kljunovega ribnika 

in se vanj izliva dolvodno od kotanje Kljunovega 

ribnika. Potok 1 je torej njegov levi pritok. Ob 

velikih ojezeritvah pa del vode iz izvira 1 začne 

odtekati na vse strani, tudi proti jezeru in plitvi 

kotanjici z malo vrtino. V tej kotanjici sta dve 

luknji oziroma razpoki ob betonskem podstavku 

male vrtine (izvir 2). Iz izvira 2 voda odteka na vse 

strani, tudi proti izviru 1 in veliki vrtini, kjer se 

pojavi lužica. Betonski podstavek je namreč 

vkopan v dno kotanje, tega pa obdaja ozka 

betonska plošča.  

 

 
                              izvir 1 

 

V višjem, robnem delu dna kotanje Kljunovega 

ribnika ob Pivki sta dva izvira. Iz izvira 3, ki leži v 

plitvi kotanjici, vodi neizrazita travnata strugica do 

severnega roba kotanje. Nato se struga razširi in 

vodi skozi grmovje in drevje, kjer kmalu doseže 

Pivko, v katero se izliva potok (potok 3). Izvir 4 leži 

v plitvi kotanjici, pokriti s kamni, nad izviri pri 

Kljunovem ribniku, v katere teče potok (potok 4) 

prosto po travniku. Potoka 3 in 4 sta torej desna 

pritoka Pivke. Ob velikih ojezeritvah se del vode iz 

izvira 4 razliva na vse strani, tudi v jezero, ob zelo 

velikih in izjemno velikih ojezeritvah pa tudi iz 

izvira 3.  

 

mala vrtina 

velika vrtina 
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izvir 3 

 

 
izvir 4, v ozadju so izviri pri Kljunovem ribniku (puščica)

 

Opis polnjenja/praznjenja jezera po tipih 

ojezeritev  

Ob polnjenju Kljunovega ribnika se pojavi jezerce 

v plitvi kotanji v nižjem delu dna kotanje. Ob redni 

večji ojezeritvi postanejo aktivni vsi izviri, voda 

mezi iz tal v okolici jezera.  

 

Ob veliki ojezeritvi se jezero podaljša v smeri 

izvirov ob reki Pivki, ki jih z jezerom povezuje 

plitva voda. V višjem delu dna kotanje (Mali dol) je 

voda v vrtini sprva tik pod površjem, nato pa se 

preliva na površje, ob zelo veliki in izjemno veliki 

ojezeritvi pa voda tam tudi mezi iz tal in odteka v 

jezero. 

 

Podrobnejši opis polnjenja/praznjenja jezera 

po fazah ojezeritev 

V 1. fazi redne manjše ojezeritve se v plitvi kotanji 

v nižjem delu dna kotanje Kljunovega ribnika 

pojavi jezerce, ki leži pod lužico v kotanjici v 

vznožju južnega pobočja. Ob praznjenju jezera 

najdlje ostane luža (plitva voda v travi), lužica v 

omenjeni kotanjici pa presahne. Potok iz 

Kljunovega ribnika postane aktiven. Najprej se 

pojavi v spodnjem delu travnate struge in naprej v 

poraščeni strugi dolvodno od Kljunovega ribnika, 

ko še ni povezan z jezercem. Ob praznjenju jezera 

potok najprej presahne v travnatem delu struge. 

Voda tudi mezi iz tal v poraščeni strugi potoka 3, 

dolvodno od Kljunovega ribnika. V višji vrtini je 

nivo vode 125 do <180 cm pod površjem, 

medtem ko nivoja vode v veliki in mali vrtini ni več 

možno spremljati, ker sta od leta 2009 zamašeni. 

V 2. fazi jezerce leži le malo nižje pod lužico v 

kotanjici v vznožju južnega pobočja, nato pa jo 

doseže oziroma se poveže z njo. Izvira 1 in 2 

postaneta aktivna, ob praznjenju jezera pa izvir 2 

presahne. Voda še vedno mezi iz tal v poraščeni 

strugi potoka 3, dolvodno od Kljunovega ribnika. V 

višji vrtini je nivo vode 95 do okoli 115 cm pod 

površjem. Pred zamašitvijo dveh vrtin se je v tej 

fazi voda začela prelivati na površje.   

 

V 3. fazi, ko nastopi redna večja ojezeritev, se 

jezero spoji z lužico v kotanjici v vznožju južnega 

pobočja. Izvira 3 in 4 postaneta aktivna, ob 

praznjenju jezera pa lahko presahne izvir 4. Voda 

mezi iz tal v okolici jezera v nižjem delu dna 

kotanje. Plitva voda v okolici jezera seže do izvirov 

3 in 4 ter nekoliko pod kamnitim zidom, ki ločuje 

nižji del dna kotanje od višjega. V višji vrtini se 

nivo vode dvigne na >60 do <80 cm pod površjem. 

 

V 4. fazi, ko jezero doseže veliko ojezeritev, jezero 

poplavi kotanjico v vznožju južnega pobočja. 

Aktivni so vsi izviri. Voda še vedno mezi iz tal v 

okolici jezera v nižjem delu dna kotanje, pa tudi 

na obrobju južnega pobočja. Plitva voda v okolici 

jezera, ki seže do izvira 3 in reke Pivke pri izviru 4, 

začne odtekati v poraščeno strugo potoka 3, 

dolvodno od Kljunovega ribnika. Na drugi strani 

jezera seže plitva voda skoraj do kamnitega zidu, 

ki ločuje nižji del dna kotanje od višjega. V višji 

vrtini je voda tik pod površjem (<60 cm), nato pa 

se preliva na površje. V njeni okolici se zadržuje 

plitva voda. Pred zamašitvijo dveh vrtin se je v tej 
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fazi voda sprva prelivala na površje, nato pa je 

bruhala v višino. 

 

V 5. fazi, ko jezero doseže zelo veliko ojezeritev, 

se plitva voda zadržuje po celotnem nižjem delu 

dna kotanje (v okolici jezera), razen 

severovzhodnega obrobja. Voda mezi iz tal tudi na 

južnem pobočju nižjega dela dna kotanje. Poleg 

tega začne voda mezeti tudi v višjem delu dna 

kotanje (Mali dol), sprva v spodnjem delu dna, in 

odteka v lužo ob kamnitem zidu. Nato pa voda 

mezi iz tal tudi v zgornjem delu dna in odteka 

skozi kamnit zid v jezero. Plitva voda v okolici 

jezera še vedno odteka v poraščeno strugo potoka 

3, dolvodno od Kljunovega ribnika, medtem ko 

plitva voda v okolici izvirov 3 in 4 odteka v reko 

Pivko (ob izvirih pri Kljunovem ribniku). V višji 

vrtini se voda preliva na površje. Pred zamašitvijo 

dveh vrtin je voda bruhala v višino še višje kot ob 

predhodni fazi. Najvišje opazovane višine vodnega 

stolpca pri veliki vrtini so bile >90 do 125 cm. 

Najvišje opazovane višine vodnega stolpca pri mali 

vrtini pa so bile od okoli 35 do 45 cm.  
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redna manjša (F1b) (20. 1. 2009) redna manjša (F2) (10. 3. 2007) 

redna večja (F3) (29. 3. 2008) velika (F4) (18. 12. 2010) 

zelo velika (F5) (20. 12. 2008) izjemno velika (F6) (8. 2. 2014)  

Slikovni prikaz tipov ojezeritev Kljunovega ribnika 

 

 

 

 

 

 

 

Pripravila Tina Kirn za  

Ekomuzej Pivških presihajočih jezer, 2020 

 

11. 3. 2009 

lužica v kotanjici 

luža  
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25. 12. 2009 

višji del dna 

višja vrtina 

Pivka 

izvir za Kljunovim ribnikom 

zamašena velika v. 

izvir 4 izvir 3 izvir 2 izvir 1 

izvir 1 velika v. 

višji del dna 

višji del dna 

odtok v potok 3 

odtok v Pivko 

izviri pri Kljunovem ribniku 

potok iz Kljunovega ribnika 

F1a 

izviri pri Kljunovem ribniku 


