Črno jezero
leži na nadmorski višini 1200 m. Črno jezero leži na
gozdnatem slemenu med Tremi Kralji in Osankarico.
Jezero je nastalo z umetnim povečanjem kotanje ob
koncu ledene dobe pred 8 tisoč leti, ko se je ta
zamočvirila. Pohodniki so jezero odkrili že leta 1836.
Pred 150 leti so ga povečali kot zbiralnik vode za lesno plavnico, ki je zagotavljala splavljanje
hlodovine v dolino po t.i. vodnih drčah ali po rižah ( po pohorsko ). Danes ima površino 56
hektarjev in je redek ekosistem, kjer najdemo nekatere redke in ogrožene rastlinske ter
živalske vrste ( šotni mah, okroglolistna rosika, redke vrste kačjih pastirjev ). V jezeru je
precej rib.Na dnu jezera so se nabirali organski odpadki odmrlih rastlin ter živali in sčasoma
ustvarili debelo plast mulja, ki je temne, skoraj črne barve. Zdi se, kot, da bi bilo jezero polno
črnila, čeprav je voda kristalno čista. Z rastišči redkih rastlin, šotnimi mahovi, tišino,
zdravo klimo in intenzivnim doživetjem neokrnjene narave ter s svojim gozdnatim
okoljem je zavarovano kot gozdni rezervat.Legenda pravi, da v vsakem pohorskem jezeru
živi povodni mož, Jezernik. Jezerniki skrbijo, da je na Pohorju stalno dovolj vode.
Prepovedano je kampiranje in kurjenje odprtega ognja.

OSANKARICA – POHORSKI BATALJON
Partizanska enota Pohorski bataljon je bila
ustanovljena 11. septembra 1942 v Dobrovljah na
Pohorju. V začetku je enota štela 90 borcev,
poveljeval pa ji je Rudolf Mede. Pohorski bataljon je
izvedel številne akcije, 21. decembra 1942 pa se je
premaknil proti Osankarici, kjer si je uredil zimski
tabor. Prve dni leta 1943 so nemške sile odkrile partizanski tabor, 8. januarja pa ga je obkolilo okoli
2.000 nemških vojakov. V boju je življenje izgubilo 69 borcev Pohorskega bataljona. Boj se je začel ob
12.00 in trajal 2, 5 uri. Patrizani so se borili kot levi, do zadnjega diha.Nemci so dobili samo enega
živega partizana, ki so ga kasneje tudi ubili. Ostale mrtve pratizane so prenesli na graško pokopališče,
sedaj pa so posmrtni ostanki partizanov preneseni na pokopališče v Ruše. Vsako leto v začetku
januarja priredijo slavnostno obeležitev boja Pohorskega bataljona.

