KOTANJE PIVŠKIH
PRESIHAJOČIH JEZER
ALI VESTE?

Ali veste, zakaj se na dnu nekaterih
Pivških presihajočih jezer najprej pojavi
več luž ali jezerc?
Kotanje Pivških presihajočih jezer so kraške kotanje,
v katerih se pojavljajo presihajoča jezera,
torej se obdobno spremenijo v jezera,
kadar pride do dviga nivoja kraške vode nad površje.
Na dnu nekaterih jezerskih kotanj je več manjših,
plitvejših kotanj, v katerih se ob polnjenju jezera
pojavljajo luže ali jezerca. Tudi ob presihanju jezera
se spet pokažejo jezerca ali luže, na
katere jezero razpade (se umakne v plitve kotanje).
Malo Zagorsko jezero

Kalsko jezero

Veliko Drskovško jezero

Ali veste, zakaj se na dnu nekaterih
Pivških presihajočih jezer najprej pojavijo
podolgovate luže?

Na dnu nekaterih jezerskih kotanj so se ohranili jamči
med ledinami, kjer so v preteklosti obdelovali njive. Ob
polnjenju teh jezer se tako najprej pojavijo luže v teh
jamčih.
Tudi ob presihanju jezer se spet pokažejo luže, na
katere jezero razpade (se umakne v jamče).

Šembijsko jezero

Klenski dol

Veliko Zagorsko jezero

Ali veste, da imajo nekatera
Pivška presihajoča jezera zalive?

Palško jezero

Nekatere jezerske kotanje imajo stransko kotanjo (ali
dve). Ker ima višje dno, je zalita le tedaj, kadar se
pojavijo velika jezera. Pri tem nastane zaliv, v katerega
se jezero podaljša.

zaliv Ždink

Parsko jezero
Veliko Drskovško jezero

Malo Drskovško jezero
zaliv Njivce

Ali veste, da ima Petelinjsko jezero
majhen otok?
Na prehodu med kotanjo Petelinjskega jezera in njegovo
stransko kotanjo Jeglenk je svet nekoliko višji, ki ob
visokih vodah postane polotok in nato majhen otok,
dokler ga jezero ne zalije. Ob presihanju jezera se spet
pokaže otok, nato pa polotok.
Otok je lepo viden z Okrogleka, ki se vzpenja na vzhodni
strani jezera.

polotok pri Jeglenku (ob praznjenju jezera)
Jezero zalije otok pri Jeglenku.

otok pri Jeglenku (večji)

otok pri Jeglenku v snegu in mavrica

otok pri Jeglenku (od blizu)
(večji)
otok pri Jeglenku (manjši)

Ali veste, zakaj je na dnu kotanje
Petelinjskega jezera toliko lukenj in jarkov?

Kotanja Petelinjskega jezera je bila vojaški poligon, ki jo
je uporabljala tudi Jugoslovanska ljudska armada. Dno
jezerske kotanje je preoblikovano z večjimi in manjšimi
luknjami od granat ter večjim jarkom in več manjšimi
jarki.

Zalita luknja ob jezeru.

Pokošeno dno jezera v sušnem poletju 2012, ko so bile lepo
opazne vse luknje in jarki na dnu.

Kamnita luknja z ostanki streliva na zahodnem obrobju dna.

Luknje pod ledeno skorjo.

jezera

Luknje kot »cvetoči otoki« sredi pokošenega travnika.

Voda v luknjah na dnu jezera pred njegovo .presahnitvijo.

Jarek na vzhodnem obrobju dna jezera in jata rac na jezeru.
pod njim

Ali veste, kdaj se pojavi
jezerce v Jeglenku?

Ob pojavu jezera v nižjem delu dna kotanje
Petelinjskega jezera se ločeno pojavi tudi jezerce v
vrtači v Jeglenku, ki predstavlja stransko kotanjo
Petelinjskega jezera.

Petelinjsko jezero z jezercem v Jeglenku poleti.

jezerce v Jeglenku
jezerce v Jeglenku (od blizu)

Ali veste, da so na dnu Velikega Drskovškega
jezera kotanjice, ki naj bi jih izkopale
divje živali?
V JZ delu dna Velikega Drskovškega jezera (v plitvi
kotanji na desno ob kolovozu) so kotanjice, v katerih se
napajajo divje živali in s tem teptajo njihovo dno.

Ali veste, kaj je bila posebnost
Kljunovega ribnika?

Kljunov ribnik ima dve vrtini, iz katerih se je voda
prelivala oziroma bruhala na površje ob visokih vodah.
Vrtini sta bili zamašeni leta 2009.

Ali veste, kašen je vpliv podnebnih
sprememb na Pivška presihajoča jezera?

To so na primer ekstremni dogodki - intenzivne
padavine, ki so povod za izjemno velike ojezeritve.

Malo Drskovško jezero

Palško jezero

Petelinjsko jezero

Ali veste, kaj je znos?

Petelinjsko jezero

Znos sestavlja trava, ostanki nepokošenega sena, listje,
vejice, plodovi, poginuli hrošči, hišice polžev, ki jih voda
nanese na rob vodne gladine Pivških jezer.
Znos na robu vodne gladine kaže, da jezero še narašča,
medtem ko je znos na travi ob vodni gladini znak, da je
jezero začelo upadati.

Veliko Drskovško jezero

Petelinjsko jezero

Parsko jezero
znos (od blizu)

Ali veste, zakaj se je na dnu Parskega jezera
pojavila belkasta plast?

Belkasti odtenek trave se pojavi po presahnitvi jezera
zaradi odlaganja kalcijevega karbonata (belkasta plast
kalcitnih kristalov).
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