
Petelinjsko jezero 

 

 

Ali veste, kako se polni PETELINJSKO JEZERO kot najnižje in najdlje trajajoče jezero? 

 

 

Oblikovanost jezerske kotanje 

Petelinjsko jezero leži ob vznožju Okrogleka, 

podaljšanega hrbta Sv. Trojice in po površini 

zaostaja le za Palškim jezerom (Kovačič in Habič, 

2005). V dno ovalne jezerske kotanje so 

poglobljene tri plitve kotanje. Večja kotanja je 

neizrazita in leži v osrednjem delu dna (osrednja 

kotanja), manjša kotanja je globlja in leži pod 

estavelami v jugovzhodnem delu dna jezerske 

kotanje (kotanja pod estavelami). V zahodnem, 

višjem delu dna jezerske kotanje je poglobljena 

majhna plitva kotanja pod tamkajšnjo izvirno 

kotanjo (zahodna kotanja pod izvirom). V teh 

kotanjah se pojavijo jezerca. Najnižji točki dna sta 

v kotanji pod estavelami (530,5 m po DMV 5) in v 

osrednji kotanji (na kolovozu). 

 

Višji in robni deli dna jezerske kotanje nosijo na 

TTN 5 naslednja ledinska imena: Delci (južni del), 

Jezernice (jugozahodni del), Koti (jugovzhodni del) 

in Njivce (severovzhodni del). Osrednja kotanja 

tako leži med Jezernicami, Koti in Njivcami, južna 

kotanja pod estavelami v Delcih, zahodna kotanja 

pa v Jezernicah. 

Jezerska kotanja se na severu podaljša v dve 

stranski kotanji, na TTN 5 imenovani Jeglenk in 

Godnov vrt, med katerima je svet nekoliko višji. V 

dno kotanje Jeglenk je v jugozahodnem delu 

poglobljena vrtača (vrtača v Jeglenku). V njej se 

pojavi jezerce. Najnižja točka dna vrtače leži v 

plitvi kotanjici pod nizko steno na južnem 

pobočju. Dno kotanje, kjer leži Godnov vrt, je le 

nekoliko višje od dna kotanje Jeglenk. Vanj sta 

poglobljeni manjši plitvi kotanji (severna in južna 

kotanja v Godnovem vrtu, ki je nižja) na njegovi 

zahodni strani. V obeh kotanjah se pojavita luži.  

Kotanja Petelinjskega jezera je bila vojaški 

poligon, ki jo je uporabljala tudi Jugoslovanska 

ljudska armada (Čuček, 2005). Dno jezerske 

kotanje je preoblikovano z večjimi in manjšimi 

luknjami od granat ter večjim jarkom in več 

manjšimi jarki, v katerih voda kasneje presahne 

kot v okolici. Največja gostota lukenj je v 

osrednjem delu dna jezerske kotanje. 

 

Kraški dotoki in odtoki 

Za Petelinjsko jezero je bil že izdelan inventar 

kraških dotokov in odtokov. Na geomorfološki 

skici Petelinjskega jezera po Habiču (1968) je 

oštevilčenih 12 estavel, bruhalnikov in 

požiralnikov. To je šest estavel (estavele 1–6) v 

jugovzhodnem delu jezerske kotanje (Delci), pojav 

7 v vzhodnem (Koti) in pojav 8 v zahodnem delu 

jezerske kotanje (Jezernice), ki v hidrografskem 

opisu jezera nista opredeljena, dva bruhalnika 

(bruhalnika 9 in 10) v vzhodnem roglju Jeglenka in 

dva požiralnika (požiralnika 11 in 12) v levem 

kraku Jaglenka.   

Izmed šestih estavel sta največji in najgloblji 

estaveli 5 in 6, ki ležita v blagem pobočju plitve 

kotanje v bližini kolovoza. Estaveli sta povezani s 

kratko plitvo strugico, iz estavele 6 pa vodi plitva 

struga potoka (potok 2), ki se zaključi s kotanjico. 

Nato potok 2 zavije v smeri proti dnu plitve 

kotanje in teče prosto po pobočju do izliva v 

jezero. Ostale estavele ležijo v smeri proti 

jugovzhodu v višjem, robnem delu dna jezerske 

kotanje. Estaveli 3 in 4 ločuje ozek pas višjega 

sveta. Obe estaveli ter estavelo 2 porašča grmovje 

sredi travnika. Estavela 1 leži v grmovju na 

obrobju dna jezerske kotanje, iz nje pa vodi 

neizrazita struga potoka (potok 1). Vse estavele 

imajo na dnu kamne.  
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Kotanja Petelinjskega jezera (vir podatkov: GURS) 

 

V vzhodnem pobočju kotanje leži estavela 

(estavela 13) v grmu s kamni na dnu, iz katere 

vodi kratka plitva strugica. Estavela ni vrisana na 

geomorfološki skici jezera po Habiču (1968), leži 

pa nekoliko severneje od pojava 7 na 

geomorfološki skici, ki ga nismo našli.  

V pobočju plitve zahodne kotanje v Jezernicah leži 

z grmovjem poraščena izvirna kotanja, ki jo 

sestavlja več lukenj s kamni na dnu. Voda se 

pretaka iz višjih v nižje luknje in odteka v jezero. 

Sklepamo, da gre za pojav 8 na omenjeni 

geomorfološki skici, zato smo jo poimenovali 

izvirna kotanja 8. Vprašanje je, ali ima tudi 

funkcijo požiralnika (estavela). 

Po Habiču (1968) ležijo bruhalniki pretežno v 

vzhodnem roglju, požiralnika pa sta na nasprotni 

strani Jeglenka pod dober meter visokim skalnim 

robom.  
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estavela 1 

 
estavela 2 

 
estaveli 3 in 4 

 
estaveli 5 in 6 

 
izvirna kotanja 8 

 
estavela 13 

 

Na prehodu med jezersko kotanjo in stransko 

kotanjo Jeglenk je svet nekoliko višji (višji svet pri 

Jeglenku), ki ob visokih vodah postane polotok in 

nato otok, dokler ga jezero ne poplavi ob velikih 

ojezeritvah. Na zahodnem obrobju višjega sveta 

pri Jeglenku je manjša kotanja, v kateri se pojavi 

luža na polotoku, ločeno od jezera. S severne in 

vzhodne strani pa višji svet obdaja struga, ki se 

začne na jugovzhodnem obodu vrtače v Jeglenku. 

Struga vodi ob severnem robu višjega sveta, v 

spodnjem delu pa zavije proti jugu in se zaključi 

na severnem obrobju jezerske kotanje. To je 

struga potoka (potok iz Jeglenka), ki ga ob 

polnjenju jezera napaja jezerce v vrtači v Jeglenku. 

Na njegovem levem bregu v srednjem toku (v 

smeri Godnovega vrta) voda mezi iz tal in teče v 

potok. Ob praznjenju jezera pa teče potok v 

obratni smeri, to je iz jezera v Jeglenk. Vrtača v 
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Jeglenku ima torej ob polnjenju jezera funkcijo 

izvira in napaja jezero (potok iz Jeglenka), ob 

praznjenju jezera pa funkcijo požiralnika (potok v 

Jeglenk). Sklepamo, da je požiralnik 11, ki je 

označen na geomorfološki skici Petelinjskega 

jezera po Habiču (1968), prekrit z naplavino in 

prstjo. Pod steno na južnem pobočju vrtače je 

namreč vidna le plitva kotanja, v kateri se voda 

zadrži najdlje. Požiralnika 12 pa nismo našli.  

Na geomorfološki skici Petelinjskega jezera sta 

označena dva bruhalnika na jugo- in 

severozahodni strani kotanje, kjer leži Godnov vrt. 

Habič (1968) jo imenuje vzhodni rogelj Jeglenka. 

Bruhalnik 9 je v vznožju nizke stene (dve razpoki), 

pod katero leži južna kotanja v Godnovem vrtu. 

V severnem delu vzpetega sveta med Jeglenkom 

in Godnovim vrtom leži uleknina ob kolovozu, v 

kateri leži izvirna kotanja z razpoko na dnu. 

Sklepamo, da je to bruhalnik 10 na geomorfološki 

skici Petelinjskega jezera po Habiču (1968), zato 

smo jo poimenovali izvirna kotanja 10. Iz nje vodi 

kratka strugica, nato pa teče potok (potok v 

Jeglenk) prosto po travniku. Izvirno kotanjo s 

strugico delno porašča grmovje. Ko potok doseže 

višji del dna kotanje Jeglenk in prečka kolovoz, 

teče v vijugasti strugi. Ta se zaključi na severnem 

obrobju vrtače, nato pa se potok razlije po 

travniku in se izliva v jezero v Jeglenku. Ob večji 

vodnatosti se od potoka odcepi levi stranski krak, 

ki se po kratkem toku izliva nazaj v potok. 

 

V jezerski kotanji je veliko lukenj, vprašanje pa je, 

koliko od njih je izvirov in koliko jih ima tudi 

funkcijo požiralnika (estavele). Izvirne kotanje se 

razlikujejo od lukenj od granat po tem, da v njih 

običajno ležijo kamni in da jih večinoma porašča 

grmovje. Tako smo opazili izvirno kotanjo na 

zahodnem obrobju Jeglenka in še eno na 

vzhodnem pobočju višjega sveta pri Jeglenku, iz 

katerih je tekel potok prosto po travniku v jezero.

 
izvir 9 v Godnovem vrtu 

 
izvirna kotanja 10 

 
verjetno požiralnik 11 v Jeglenku 

 
izvirna kotanja v višjem svetu pri Jeglenku 
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Opis polnjenja/praznjenja jezera po tipih 

ojezeritev 

Ob polnjenju Petelinjskega jezera se pojavijo 

jezerca v plitvih kotanjah, ki se spojijo v jezero pod 

estavelama 5 in 6, iz katerih teče potok 2 v jezero. 

Ob redni večji ojezeritvi jezero postopno poplavi 

estavele s potoki, ki ležijo v nizu nad plitvo kotanjo 

(od estavel 5–6 do estavele 1). V Jeglenku in 

Godnovem vrtu se ločeno pojavita stranski jezeri, 

nato pa se povežeta z jezerom preko struge 

potoka iz Jeglenka.  

 

Ob veliki ojezeritvi je ojezerjeno celotno dno 

jezerske kotanje z Jeglenkom in Godnovim vrtom. 

Ob zelo veliki ojezeritvi nastane veliko jezero, ki 

sega v borovce na pobočjih. 

 

Ob izjemno veliki ojezeritvi jezero sega še višje v 

spodnji del pobočij. Ob višku ojezeritve marca 

2014 je doseglo prvi neizrazit ovinek kolovozne 

poti nad dostopom do jezera. Ob višku ojezeritve 

decembra 2014 pa je segalo le nekoliko višje nad 

dostopom do jezera, ki je zalit tudi ob zelo veliki 

ojezeritvi.  

 

Podrobnejši opis polnjenja/praznjenja jezera 

po fazah ojezeritev 

V 1. fazi redne manjše ojezeritve se v estavelah 5–

6 pojavi voda pod robom. V plitvih kotanjah 

Petelinjskega jezera se najprej pojavijo: luža 

1/jezerce 1 v kotanji pod estavelami ali potok iz 

jezerca 2.2 na SV strani osrednje kotanje v jezerce 

2.1 na kolovozu v osrednji kotanji. Lahko pa se 

pojavijo jezerce 1, jezerce 2.1 in jezerce 2.2 ali 

potok iz naraslega jezerca 2 v jezerce 1. Nato se 

jezerce 1 in jezerce 2 povežeta. Ob praznjenju 

jezera pa se zvrstijo jezerce 1 v kotanji pod 

estavelami, jezerce 2.1 na kolovozu v osrednji 

kotanji in luža 2.2 na stranskem kolovozu v tej 

kotanji. Zadnje presahne jezerce 1/luža 1 v kotanji 

pod estavelami ali luža 2.1 na kolovozu v osrednji 

kotanji.  

V 2. fazi estaveli 5–6 sprva nista aktivi, nato pa 

postaneta aktivni, ob praznjenju jezera pa 

presahneta.  Jezero leži v nižjem delu dna kotanje 

pod strugo potoka 2 iz estavel 5–6, nato pa jo 

doseže. Estaveli 3–4 in izvirna kotanja 8 so sprva 

suhe, nato pa se pojavi voda pod robom. V 

zahodni kotanji se pojavi luža/jezerce, ki ob 

praznjenju jezera presahne. Tudi v Jeglenku se 

pojavi luža na dnu vrtače in manjša luža na 

obrobju. Nato pa tam leži jezerce, ki ob praznjenju 

jezera presahne.  

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

jezero sprva zajeda v estaveli 5–6 po strugi potoka 

2, nato pa ju poplavi. Ob praznjenju jezera pa 

jezero odteka v estavelo 6, iz nje pa teče potoček 

v estavelo 5. Estaveli 3–4 postaneta aktivni, ob 

praznjenju jezera potoček iz njiju presahne, voda 

v estavelah pa upade pod rob. V izvirni kotanji 10 

se pojavi voda v razpoki, ob praznjenju jezera pa 

presahne. V zahodni kotanji se jezerce poveže z 

jezerom, ob praznjenju jezera pa se od njega loči. 

V vrtači v Jeglenku je jezerce, ki ob praznjenju 

jezera presahne.  

V 4. fazi sta estaveli 3 in 4 poplavljeni, ob 

praznjenju jezera pa jezero odteka v estavelo 4. V 

estavela 2 je voda sprva pod robom, nato postane 

aktivna. V estaveli 1 pa je voda pod robom. Ob 

praznjenju jezera presahneta obe estaveli. Izvirna 

kotanja 8 je poplavljena, ob praznjenju jezera pa 

lahko presahne. V estaveli 13 je voda pod robom 

ali do roba, jezero se zajeda v spodnji del strugice, 

ob praznjenju jezera pa prav tako presahne. V 

strugi potoka iz Jeglenka je vzpostavljena vodna 

povezava z jezerom, ob praznjenju jezera pa 

potok iz jezera teče v Jeglenk, nato pa presahne, 

jezero se tedaj zajeda v strugo potoka. V izvirni 

kotanji 10 je voda v razpoki, nato pa se pojavi 

voda pod robom izvirne kotanje s kratko strugico. 

Jezerce zalije vrtačo v Jeglenku, ob praznjenju 

jezera pa upade pod rob vrtače, potem ko 

presahne potok iz jezera v Jeglenk. V Godnovem 

vrtu se pojavi luža 1 v južni kotanji, ob praznjenju 

jezera pa presahne. Luža se pojavi tudi v manjši 

kotanji v višjem svetu pri Jeglenku, ki ob 

praznjenju jezera presahne.  

V 5. fazi je estavela 2 poplavljena, aktivna postane 

tudi najvišja estavela 1, nato se v strugo potoka 1 

zajeda jezero. Ob praznjenju jezera potok 1 

presahne, voda v estaveli 1 pa upade pod rob. 

Estavela 13  postane aktivna, ob praznjenju jezera 

pa jezero odteka vanjo. Potok iz Jeglenka je 
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poplavljen. Ob njem leži polotok pri Jeglenku z 

lužo v manjši kotanji. Potok v Jeglenk se izliva v 

jezero v Jeglenku, ki prestopi rob vrtače, nato pa 

je potok poplavljen v spodnjem toku (v Jeglenku). 

Ob praznjenju jezera potok presahne, jezero v 

Jeglenku pa se zajeda v spodnji del njegove 

struge. Tedaj voda v izvirni kotanji 10 s kratko 

strugico upade pod rob in lahko presahne. V 

Godnovem vrtu se zvrstijo luža 1 in luža 2 v južni 

in severni kotanji, ki se spojita v jezerce v nižjem 

delu dna, to pa naraste v jezero. Ob praznjenju 

jezera luži presahneta.  

V 6. fazi je estavela 1 poplavljena. Potok v Jeglenk 

je sprva še vedno poplavljen v spodnjem toku (v 

Jeglenku), nato pa po celotnem toku. V tej fazi sta 

v obeh stranskih kotanjah jezeri, ob praznjenju 

jezera pa jezero v Godnovem vrtu razpade na lužo 

1 in lužo 2. Pri Jeglenku se pojavi otok, ki je sprva 

večji (od kopnega ga loči le ozek preliv), nato pa 

postane vedno manjši. V višjem svetu med 

Jeglenkom in Godnovim vrtom se jezero iz 

Jeglenka zajeda v uleknino, kjer teče potok v 

Jeglenk, nato pa jezero ta višji svet delno poplavi. 

V 7. fazi, ko jezero doseže veliko ojezeritev, so 

poplavljene vse estavele/izviri in potoki v jezerski 

kotanji. Ojezerjeno je celotno dno kotanje 

Petelinjskega jezera z Jeglenkom in Godnovim 

vrtom. Jezero sega nekoliko pod borovci, ki ležijo 

pod dostopom na jezero iz jugozahodne strani, 

nato pa naraste in leži pod križiščem kolovozov na 

tem dostopu.  

V 8. fazi, ko jezero doseže zelo veliko ojezeritev, je 

ojezerjeno celotno dno in spodnji del pobočij 

kotanje Petelinjskega jezera z Jeglenkom in 

Godnovim vrtom. Tedaj jezero sega v borovce na 

pobočjih, dostop na jezero je poplavljen.  
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redna manjša (F1b) (18. 12. 2011)   

 
 

 
  

Slikovni prikaz tipov ojezeritev Petelinjskega jezera 

 

 

 

 

 

Pripravila Tina Kirn za  

Ekomuzej Pivških presihajočih jezer, 2020 

 

na dostopu 

31. 12. 2010 

6. 3. 2010 

F6b 
20. 4. 2008 

5. 4. 2009 

F5a 

F5b 

11. 12. 2009 

potok v Jeglenk 

otok 

polotok 

jezero v Godnovem vrtu 

jezerce v Jeglenku 

luža v zahodni kotanji  

30. 3. 2008 

potok 2 

potok iz Jeglenka (zalit) 

12. 4. 2009 

redna večja (F6a) (9. 4. 2009) 

estavela 1 

3. 11. 2008 

F1c 

5. 4. 2007 

jezerce 2 potok v jezerce 1 

jezerce 2.1 luža 2.2 

jezerce 1 

redna manjša (F2b) (31. 10. 2011) 

velika (F7a) (3. 3. 2010) 

zelo velika (F8) (22. 12. 2008) izjemno velika (F9) (1. 3. 2014) 


