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Ime lokacije Parsko in Drskovški jezeri
Tip JEZERO
Zahtevnost P1   opomba:tri plitva presihajoča jezera.
Nočni potop DA   opomba: preprost dostop v vodo z jugozahodne strani.
Zemljevid / skica

Zemljepisna lega Gauss-Krueger (GIS) Y=5439874m X=5058346m
WGS84 (GPS) φ=45º40'00.29"=45.66675ºN λ=14º13'24.89"=14.22358ºE

Fotografije



Opis kraja V Pivški kotlini se pojavlja med vojaškim vadbiščem Poček na severu in Knežakom na jugu 
nič manj kot 18 večjih ali manjših presihajočih jezer. Vzhodno od zaselkov Parje in Drskovče 
se nahaja skupina treh plitvih, med sabo povezanih jezer: Veliko Drskovško jezero, Malo 
Drskovško jezero in Parsko jezero. Voda iz najvišje ležečega Velikega Drskovškega jezera 
odteka po kraškem podzemlju v Malo Drskovško jezero. Iz malega Drskovškega jezera voda 
nadaljuje pot po podzemlju v Parsko jezero in iz Parskega jezera po podzemlju v izvir Mišnik, 
ki se izliva v reko Pivko.

Veliko Drskovško jezero leži na nadmorski višini 541m in ima od vseh treh jezer največjo 
površino okoli 19ha. Od presihajočih jezer v Pivški kotlini sta od njega večja edino Palško 
jezero in Petelinjsko jezero. Dno Velikega Drskovškega jezera je precej ravno in globina vode 
komaj dosega poldrugi meter ob visokem vodostaju. Veliko Drskovško jezero tudi najhitreje 
presahne.

Malo Drskovško jezero leži na nadmorski višini 539m in dosega površino okoli 8ha. Ob 
visokem vodostaju globina vode presega poldrugi meter. Razpoložljivi podatki o površini in 
globini se zelo razlikujejo med sabo glede na vodostaj, ko so bili izmerjeni!

Parsko jezero leži na nadmorski višini 538m in dosega površino okoli 4ha. Globina presega 
2m. Višino gladine jezera določa luknja v severnem delu obrežja, skozi katero voda odteka v 
podzemlje proti izviru Mišnik. Ker dobiva vodo po podzemlju iz obeh Drskovških jezer, Parsko 
jezero presahne zadnje.

Vsa tri jezera so primerna za potapljanje, seveda pod pogojem, da imajo vodo. Domačini so 
zelo ponosni na svoja presihajoča jezera in na spletni strani http://www.pivka.si/ med 
najrazličnejšimi novicami redno objavljajo podatke o vodostaju jezer, organizaciji turističnih 
pohodov in predavanj o presihajočih jezerih.

Vsem trem jezerom, Parskemu in obema Drskovškima, se slabo piše. Preko njih je napeljana 
zelo verjetna inačica bodoče avtoceste Postojna-Jelšane.

Kako pridemo do 
izhodiščne točke

Avtocesto Ljubljana-Razdrto zapustimo v Postojni. Zavijemo na jug proti Pivki. Na glavnem 
križišču v Pivki se odcepimo za Knežak. V zaselku Parje zavijemo levo na vzhod na 
asfaltirano cesto za Palčje in prečkamo reko Pivko. Čez manj kot kilometer zagledamo Parsko 
jezero v globeli na levi strani severno od ceste.

Do obeh Drskovških jezer pridemo tako, da v zaselku Parje ne zapustimo ceste za Knežak, 
pač pa peljemo naravnost proti Drskovčam. V Drskovčah zavijemo levo, peljemo skozi vas in 
prečkamo reko Pivko. Takoj za mostom se poljska pot razcepi. Naravnost na vzhod pridemo 
do Velikega Drskovškega jezera. Levo na severozahod peljemo ob reki Pivki slabih 300m in 
nato zavijemo desno na severovzhod proti Malemu Drskovškemu jezeru.



Parkirni prostor Poljska pot nas priveden naravnost do obeh Drskovških jezer. Kolovoz se spusti v poplavljeno 
kotanjo, avtomobil parkiramo tik pred vstopom v vodo.

Parsko jezero ima bolj strme bregove. Parkiramo ob asfaltirani cesti za Palčje nad travnikom, 
ki se z zahodne strani spušča v jezero.

Pristop k vodi Dostop do vseh treh jezer je z jugozahodne strani. Dostop do Parskega jezera gre preko 
travnika oziroma pašnika, pri tem pa moramo najmanj dvakrat prečkati ograjo električnega 
pastirja. Pred potopom si ogledamo celotno pot in si zapomnimo položaj vrat v ograjah 
električnih pastirjev.

V obe Drskovški jezeri pridemo po kolovozu, ki se spušča v vodo.
Opis potopa Obe Drskovški jezeri imata zelo veliko površino, a sta zelo plitvi. Raziskovanje jezerskega dna 

je smiselno z opremo za šnjorklanje: maska, dihalka, plavuti in primerno topla obleka za 
zimski potop, brez uteži! V takšni opremi z lahkoto preplavamo večje razdalje. Jeklenka, 
kompenzator plovnosti in uteži bi nas ob običajnem vodostaju Drskovških jezer samo ovirali.

Potop z avtonomno potapljaško opremo je smiseln v Parskem jezeru, ki je najgloblje in tudi 
najdlje zadržuje vodo. Dno Parskega jezera lahko v celoti preiščemo v tričetrt ure. Potop je 
sicer plitev, a v hladnejšem delu leta, kar narekuje večjo zalogo zraka. Ker so bregovi 
Parskega jezera prepleteni z ograjami električnih pastirjev, ki jih v težki potapljaški opremi ni 
enostavno prečkati, se je smiselno vrniti po isti poti nazaj.

Dodatna oprema Kompas za orientacijo na jezerskem dnu.
Ugodne razmere Ob visokem vodostaju po velikem jesenskem ali spomladanskem deževju.
Globina vode Okoli 2m sredi Parskega jezera.
Temperatura vode Do 10ºC jeseni in spomladi. Če imajo vodo, pozimi jezera zamrznejo.
Vidljivost v vodi Dobra   opomba: slabša vidljivost v Velikem Drskovškem jezeru.
Tok Ga ni   opomba: ob visokem vodostaju ni nikjer zaznavnega toka.
Vegetacija Kopenske rastline tudi pod vodo: trava potopljenih travnikov, grmovje in cela drevesa. Ko 

travnike poplavi, začnejo kopenske rastline odmirati in na njih se bohoti plesen. Odvisno od 
vodostaja in temperature vode se čez nekaj tednov pojavijo tudi alge.



Opažene živali Ker Parsko in Drskovški jezeri večji del leta v celoti presahnejo brez kakršnekoli vodne 
površine, v jezerih ni rib niti drugih večjih vodnih živali. Na potopljenih travnikih najdemo 
mrtve žuželke, ki jih je že načela plesen.

Odvisno od vodostaja in temperature vode se čez nekaj tednov pojavijo tudi majhni 
(milimeterski) rdeči rakci ceponožci, ki so sposobni opraviti celotni življenjski krog od jajčec do 
razmnoževanja v mesecu dni. Rakci se pojavljajo v velikem številu v vseh treh jezerih, kar 
vidimo kot cele oblake rdeče-oranžnih pikic, ki živahno plavajo v vse smeri.

Na okoliških travnikih se pase živina.

Oblika, sestav dna Poplavljeni travniki s poljskimi potmi. Bujno poraščeni bregovi.



Posebnosti Parsko jezero in obe Drskovški jezeri so večji del leta, predvsem pa poleti, travniki oziroma 
pašniki brez vode. Ko v hladnejšem delu leta vetrovi dvignejo na morju visoke valove, deževja 
pa poskrbijo za deroče in blatne reke, se kot naročena pojavijo presihajoča Pivška jezera. 
Slednja nam tedaj omogočajo zanimivo potapljanje, ko potapljanje v rekah ali morju ni prijetno 
oziroma niti ni možno.

Lokalni potapljaški 
klub / kompresor

Lokalnega društva ni.
Najbližja so potapljaška društva in trgovine v Ljubljani.

Kontaktna oseba
Gostinska 
ponudba

Številne gostilne v Pivki in ob cesti Pivka-Postojna. Najbolj znana je verjetno picerija "Avio 
pub" (Rakitnik 1a, 6258 Prestranek, (05)7201310, http://www.aviopub.si/) ob postojnskem 
letališču, od avtocestnega izvoza približno en kilometer v smeri proti Pivki.

Prenočišča Turistična kmetija »NA MEJI«, Trnje 1, 6257 Pivka, (05)9933716, http://kmetija-nameji.com/
GRAD PRESTRANEK, d.d., Na Gradu 9, 6258 Prestranek, (05)7540595, 
http://www.gradprestranek.si/

Turizem, 
vredno ogleda

Palško jezero, Petelinjsko jezero in druga presihajoča jezera v Pivški kotlini.
Park vojaške zgodovine v Pivki: http://www.parkvojaskezgodovine.si/
Grad Kalc.
Jama Parska golobina - najdišče iz kamene dobe.
Postojnska jama.

Slovenska 
Potapljaška 
Tranzverzala

Lokacija je predlagana za vpis v SPT.

Možna lokacija za 
žig SPT

Ob vstopni točki v vodo v jugozahodnem delu Parskega jezera.

STATUS SPT TOČKA še ni opremljena z žigom SPT- SLOVENSKA POTAPLJAŠKA TRANZVERZALA
Podatke je izpolnil 28.11.2012 Matjaž Vidmar, vidmar.matjaz@gmail.com
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