
PLANINSKO POLJE



Planinsko polje je eno najlepših in najslikovitejših 
kraških polj v Sloveniji. V dolžino meri 6 km, v širino 
pa 2 km. Nastalo je vzdolž Idrijske prelomne cone, po 
njem pa vijuga reka Unica s pritoki, ki je del porečja 
kraške Ljubljanice. Na polje priteka na njegovi južni 
strani, na jugozahodnem delu polja pa se ji pridružijo 
še drugi pritoki. Voda s Planinskega polja ponika na 
severovzhodnem delu polja v več kot 150 požiralnikih 
in ponorih. Od tu potrebuje 2 do 5 dni, da podzemno 
priteče do izvirov Ljubljanice. Polje poplavi večkrat 
na leto. Vodna gladina lahko tedaj ponekod naraste 
tudi za 10 m.

Zaradi izjemne pestrosti rastlinskega in živalskega 
sveta je Planinsko polje uvrščeno v evropsko omrežje 
varstvenih območij Natura 2000, medtem ko je 
zaradi izjemnih geomorfoloških posebnosti naravna 
vrednota državnega pomena. Južni del polja s 
Planinsko jamo so že leta 1984 zavarovali kot 
krajinski park.

Kraško polje je večja kotanja na kraškem svetu, 
ki ima pretežno ravno dno, po katerem teče reka 
ponikalnica. Ta ima na eni strani polja izvire, na drugi 
pa ponore v podzemlje. Ob izdatnejših deževjih se 
kraška polja občasno zapolnijo v jezera.
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Hvala vam, ker hodite po označenih poteh, občudujete naravo brez trganja rastlin in povzročanja 
hrupa, ter ne odlagate odpadkov in ne motite živali. Tako prispevate k ohranjanju Planinskega 
polja tudi za prihodnje rodove. 
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Scilkina učna pot je 
ime dobila po travniški 
morski čebulici (Scilla 
litardierei), ogroženi rastlini, 
značilni za kraška polja, 
ki v Sloveniji uspeva le na 
Planinskem polju. Učno 
pot sestavljata dve zanki:

• Južna: 4,7 km
• Severna: 6,8 km

Ob nezahtevni označeni 
poti vas bodo spremljale 
informacijske table, ki 
opisujejo posebnosti 
Planinskega polja, vse od 
skrivnosti Planinske jame, 
značilnosti travnikov, pa do 
življenja tukajšnjih rastlin 
in živali ter poplavljanja.

4



Reka Unica izvira iz Planinske jame in nastane 
s podzemno združitvijo voda iz Cerkniškega polja 
ter Pivške kotline. V jami se tako združita reki Rak, 
ki priteka iz smeri Rakovega Škocjana, in Pivka, ki 
priteče iz Postojnske jame. Na ta način tvorita eno 
največjih sotočij podzemnih rek v Evropi. Postojnsko-
Planinski jamski sistem je tudi eden največjih znanih  
podzemnih sistemov slovenskega krasa.

Unici se poleg manjših vodotokov nato pridružita še 
Malenščica in Škratovka izpod Planinske gore ter 
Hotenjka pod Grčarevcem. Unica teče po slabše 
prepustnem dnu polja in po zelo vijugasti naravni 
strugi, zato le-ta kar trikrat presega dolžino polja. V 
bolj sušnih obdobjih Unica ponikne že pred naseljem 
Laze, ob višjih vodah pa dokončno ponikne v številnih 
ponorih na severovzhodnem robu polja in teče naprej 
podzemno proti izvirom Ljubljanice pri Vrhniki. Od tu 
dalje se reka imenuje Ljubljanica. 
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Hudourniški izvir Škratovka je za Unico in 
Malenščico tretji najpomembnejši vodni vir 
na Planinskem polju. Njen glavni tok prihaja 
iz istoimenske jame, ki se občasno prelevi v 
bruhalnik. Ob visokih vodah je v bližini več 
kot 40 manjših izvirov, od katerih ima le eden 
stalno vodo. Škratovka je desni pritok Unice 
v bližini gradu Hošperk (Haasberg). Območje 
izvirov se pojavlja v manjšem izviru pod strmo 
steno, na stiku apnenca in dolomita. Jama 
Škratovka je dolga preko 500 m in globoka 
28 m. Za vhodom se razširi v manjšo dvorano, 
nato pa se nadaljuje z ozkim rovom, ki vodi do 
stalno zalitega sifona. Jama je dostopna 
le jamarjem in potapljačem. 
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Poplave na kraških poljih so naravni pojav, 
ki ga ne moremo preprečiti. Ob izdatnejših 
deževjih v jesenskem in spomladanskem 
času Unica prestopi bregove. Voda tako v 
nekaj dneh zalije dno polja. Do poplavljanja 
pride zaradi dviga podtalne vode. Posledično 
skozi kraške izvire doteka več vode, kot je 
skozi požiralnike in ponore lahko odteče v 
podzemlje. Po daljšem obdobju brez padavin 
voda s polja odteče pod zemljo, nakar se 
polje izsuši. Poplave se na Planinskem polju 
pojavijo večkrat na leto in trajajo od par dni do 
nekaj mesecev ter so vse bolj nepredvidljive. 
Najvišja voda na Planinskem polju se ponekod 
dvigne 10 m nad ravnino polja. Poplave na 
kraških poljih za razliko od rečnih poplav 
nastopijo in odtečejo veliko počasneje. 
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Zgodovinski zapisi o višini in trajanju poplav na 
Planinskem polju obstajajo že od 18. stoletja; v preteklosti 
so se ljudje v času poplav od naselja do naselja lahko 
prevažali le s čolni. Leta 1889 so z namenom, da bi 
izsušili polje, umetno razširili, obzidali in zamrežili 
nekatere ponore, ki jim danes pravimo Putickove 
štirne. Poskusi trajne izsušitve Planinskega polja so 
se izjalovili, podobno se je izkazalo tudi na drugih kraških 
poljih. 

Človek je že ob zgodnji poselitvi obrobja 
Planinskega polja na polju izkrčil gozd in ga 
spremenil v kulturno krajino. Na nekoč 
obsežne hrastove loke spominjajo le še 
posamezni mogočni hrasti dobi (Quercus robur), 
ki danes varujejo bregove Unice pred erozijo 
reke. Tu in tam so se ohranile tudi zaplate 
črne jelše (Alnus glutinosa) in belega gabra 
(Carpinus betulus). Zaradi vsakoletnih poplav so 
kmetje polje lahko uporabljali le kot travnike 
in pašnike, obdelovalne njive in sadovnjake 
pa so si uredili na obrobnih delih polja, ki 
jih poplave ne dosegajo. Tam, kjer človek 
vzdržuje pestro mozaično kulturno krajino 
polj in travnikov z mejicami in senožetnimi 
sadovnjaki, je pestrost živega sveta velika.
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Območje Jakovškega griča se dviga nad 
osrednjim delom polja, tako zanj kot za obrobje 
nad Planinskim poljem velja, da sta izrazito 
kraška in ponekod kamnita. Ta del polja nikoli 
ne poplavi in tu padavinska voda hitro odteče. 
Na takih tradicionalno gojenih suhih travnikih 
in pašnikih, ki niso pretirano gnojeni, lahko 
spomladi in poleti še vedno občudujemo 
pestro rastlinsko sestavo, med njimi tudi 
nekatere redke in zavarovane orhideje kot 
so navadna (Anacamptis morio), trizoba (Neotinea 
tridentata) in pikastocvetna kukavica (Neotinea 
ustulata). Na posamezne hranilne rastline so 
vezane številne vrste žuželk, zlasti metuljev, 
značilnih za suha kraška travišča. Med njimi 
najdemo tudi redke in zavarovane vrste kot so 
travniški postavnež (Euphydryas aurinia), okrasti 
košeničar (Arethusana arethusa), pomladni tratar 
(Boloria euphrosyne), turkizni modrin (Polyommatus 
dorylas), petelinček (Zerynthia polyxena) in številne 
druge. Na Planinskem polju je bilo doslej sicer 
zabeleženih kar 80 vrst dnevnih metuljev.  

Travniški postavnež 
(Euphydryas aurinia)

Petelinček    
(Zerynthia polyxena)

Pomladni tratar   
(Boloria euphrosyne)

Turkizni modrin   
(Polyommatus dorylas)

Navadna kukavica
(Orchis morio)

Trizoba kukavica
(Orchis tridentata) 
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Rjavi srakoper 
(Lanius collurio)

Tu lahko uživamo ob petju številnih vrst ptic, ki so 
značilne za suhe travnike: poljski škrjanec (Alauda 
arvensis), rjavi srakoper (Lanius collurio), rjava penica 
(Sylvia communis), repnik (Linaria cannabina) in rumeni 
strnad (Emberiza citrinella).

Na gojenih travnikih dna Planinskega polja kmetje 
pasejo živino ali pa travnike redno kosijo in pridelujejo 
krmo za živino. Naravno rastje dna Planinskega 
polja je prilagojeno skromnim izpranim tlom ter 
večtedenskim poplavam in poletni suši. Takšni 
travniki so biotsko pestri; tu je še vedno moč ugledati 
poljske škrjance ter rumene in velike strnade (Emberiza 
calandra). K tolikšni pestrosti Planinskega polja veliko 
pripomorejo tudi mejice grmov gloga (Crataegus 
monogyna), vrb (Salix purpurea), drena (Cornus sanguinea) 
in črnega trna (Prunus spinosa) ob robovih travnikov in 
njiv, saj številnim vrstam predstavljajo pomemben 
življenjski prostor.
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Rjavi srakoper in pisana penica (Sylvia nisoria) sta značilni 
vrsti ptic grmišč in živih mej, ki ju lahko srečamo na 
Planinskem polju. Žal travniki hitro izgubijo pestrost 
rastlinskih in živalskih vrst, ko preidejo v intenzivno 
kmetijsko rabo. Z drenažami in izsuševanji, izdatnim 
gnojenjem in posledično košnjo večkrat letno ter siliranjem 
postajajo travniki biotsko vse bolj revni. Na intenzivno 
gojenih površinah prevladujejo rastline, ki so pokazatelji 
tal z visoko vsebnostjo dušika. Med njih spadajo nekatere 
vrste trav z visoko vsebnostjo dušika, kot na primer regrat 
(Taraxacum officinale agg.) zgodaj spomladi, poleti pa ripeča 
zlatica (Ranunculus acris) in kukavičja lučca (Lychnis flos–cuculi).

Na nekoliko nižjih predelih osrednjega dela Planinskega 
polja, zlasti po kotanjah in jarkih ter starih strugah, se 
voda po poplavah ohranja dalj časa, kar otežuje košnjo. 
Tu so ohranjeni vlažni in mokrotni travniki ter veliko 
visokega steblikovja, ki ga kmetje lahko pokosijo šele 
pozno poleti. Tovrstna območja so med najbolj ogroženimi 
življenjskimi prostori, saj jih je človek večinoma izsušil, 
kjer je bilo možno. Redne poplave kraškega polja so 
razlog, da je takšnih travnikov na Planinskem polju še 
precej. Tu imajo rastline čas cveteti in semeniti, zato je 
to okolje vrstno zelo pestro in pisano.
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Na Planinskem polju še vedno lahko 
najdemo redke in ogrožene vrste rastlin 
in živali, ki jim taka okolja nudijo dom. 
Tako lahko tu še vedno slišimo petje 
prepelic in koscev. Kosec (Crex crex) se 
je skozi tisočletja prilagajal na sobivanje 
s košnjo in je zato simbol sobivanja 
človeka in narave. Konec aprila se ta 
do 30 cm velika ptica vrne iz Afrike in 
si na tleh travnikov poišče primerno 
mesto za gnezdo. Čez dan se skriva v 
travi, kjer išče žuželke, pajke in polže. 
Tudi mladiči se skrivajo v travi, dokler 
niso sposobni leteti. Na navzočnost 
kosca v poletnih nočeh opozarjajo 
značilni glasni, ponavljajoči se klici 
samcev, ki spominjajo na brušenje 
kose. Po tem je kosec tudi dobil ime. 
Ogroža ga vse bolj intenzivna kmetijska 
raba, zlasti prezgodnja in hitra košnja 
velikih površin. Z ohranitvijo te ptice 
ohranjamo tudi njen življenjski prostor, 
ki je hkrati dom številnih drugih živalskih 
in rastlinskih vrst.

Kosec
(Crex crex)
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Metulj strašničin mravljiščar 
(Phengaris teleius) živi le na naravnih 
mokrotnih travnikih, kjer uspevajo 
hranilne rastline in na katerih se tako 
lahko razvijejo njegove gosenice. 
Samička izleže jajčece le na cvet 
zdravilne strašnice (Sanguisorba officinalis). 
Gosenico poberejo mravlje rdečke in jo 
odnesejo v mravljišče. Ko se iz bube 
izleže metulj, mora čim prej zapustiti 
mravljišče, saj tedaj mravlje prepoznajo 
vsiljivca. Podoben razvoj ima tudi 
sviščev mravljiščar (Phengaris alcon), le da 
jajčeca odlaga na cvetove močvirskega 
svišča. 

Strašničin mravljiščar
(Phengaris teleius)
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Na Planinskem polju lahko poleg raznih vrst 
šaša (Carex spp.) in trave modre stožke (Molinia 
caerulea) občudujemo tudi pisane preproge 
travniškega cvetja. Spomladi negojene 
travnike najprej pobelijo cvetovi travniške 
penuše (Cardamine pratensis). Zgodaj poleti 
izstopajo zlasti rdečecvetni ilirski mečki (Gladiolus 

illyricus), močvirske kukavice (Anacamptis palustris), 
modrocvetne sibirske perunike (Iris sibirica) in 
nekoliko kasneje tudi močvirski svišči (Gentiana 
pneumonanthe). Po jarkih uspevajo zaplate 
močvirskih perunik (Iris pseudacorus). Robati luk 
(Allium angulosum) pordeči vlažne travnike šele 
pozno poleti. 

Mokrotni travniki Planinskega polja so edino 
rastišče travniške morske čebulice (Scilla 
litardierei) v Sloveniji, ki je sicer varovana vrsta in 
severneje od tod ne raste. Njena modra, do 30 
cm visoko segajoča socvetja lahko občudujemo 
pozno pomladi, navadno konec meseca maja, 
vendar le na nekaj ozko omejenih rastiščih. 
Podobna ji je dvolistna morska čebulica (Scilla 
bifolia), ki je pogostejša in cveti na gozdnih 
robovih zgodaj spomladi.

Dvolistna morska čebulica   
(Scilla bifolia)
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Na Planinskem polju, kjer se voda zadržuje najdlje, lahko še vedno 
najdemo nekaj manjših zaplat bazičnih nizkih barij, ki pa so le bleda 
senca nekdanjih tovrstnih okolij, saj so bila barja zaradi izsuševanja in 
gnojenja na Planinskem polju v zadnjih desetletjih večinoma uničena. Na 
njih uspevajo različne vrste šaša, tovrstna okolja pa najlažje prepoznamo 
po socvetjih muncev (Eriophorum angustifolium), ki spominjajo na bele cofke.

Močvirski svišč  
(Gentiana pneumonanthe)

Sibirska perunika   
(Iris siberica)

Ozkolistni munec   
(Eriophorum angustifolium)

Mesnordeča prstasta kukavica    
(Dactylorhiza incarnata)

Robati luk   
(Allium angulosum)

Močvirska perunika
(Iris pseudacorus)

Ilirski meček 
(Gladiolus illyricus) 
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Lipan  
(Thymallus thymallus) Vodomec

(Alcedo atthis) 

Potočna postrv   
(Salmo truta fario) 

Unica je porasla z vodnim in obvodnim rastlinjem 
ter je bogata z živalstvom. V zgornjem delu toka je 
voda bistra, hladna in hitrega toka; tudi v največji 
poletni vročini ne presahne. V Unici živi obilo vodnih 
žuželk, zato je tu tudi veliko rib, ptic in drugih živali. 
Tu živita ribi lipan (Thymallus thymallus) in potočna 
postrv (Salmo truta fario). V spodnjem delu struge, 
kjer prevladuje počasen tok, živijo linji (Tinca tinca), 
ščuke (Esox lucius) in menki (Lota lota). Kaplja (Cottus 
gobio) na izvirih najdemo vzdolž večjega dela Unice. 
Ob bregu zgornjega dela Unice pogosto srečamo 
sivo pastirico (Motacilla cinerea), vodomca (Alcedo atthis) 
in povodnega kosa (Cinclus cinclus). Po dolgih letih 
odsotnosti se je začela ponovno pojavljati tudi vidra 
(Lutra lutra). 

16



Črna štorklja
(Ciconia nigra) 

Bela štorklja
(Ciconia ciconia) 

Planinsko polje je uvrščeno med 
območ ja  z  mednar odn im 
ornitološkim pomenom. Tu so 
našteli več kot 180 vrst ptic. Območje 
je eno pomembnejših gnezdišč kosca 
v Sloveniji. Bele štorklje (Ciconia ciconia) 
so si gnezdo na dimniku sredi Planine 
uredile šele nedavno. Redno se tod 
pojavljajo tudi bolj skrivnostne črne 
štorklje (Ciconia nigra). Občasno je na 
Planinskem polju moč opazovati tudi 
orla belorepca (Haliaeetus albicilla) in druge 
redke ujede. 

Razne vrste ptic se na Planinskem polju 
pojavljajo le med selitvijo. Ob jesenskih 
in pomladanskih poplavah se tako na 
polju zberejo velike jate vodnih ptic.

Ohranjena narava Planinskega 
polja nudi dom tudi številnim vrstam 
sesalcev. Divjadi, zlasti jelenjadi, srnjadi 
in poljskih zajcev je na polju in obrobju 
Planinskega polja veliko. Obilo plena 
privablja tudi zveri, zato volkovi in v 
zadnjih letih celo šakali niso redkost.
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Mali podkovnjak
(Rhinolophus hipposideros) 

Med sesalci so sicer najbolj ogrožena skupina 
netopirji.  Na podstrešju zvonika cerkve sv. 
Marjete v Planini živi ena največjih porodniških 
kolonij navadnega netopirja (Myotis myotis) 
v Sloveniji. Med aprilom in oktobrom, torej 
v času razvoja, kotenja in vzgoje mladičev, 
naštejemo na podstrešju zvonika med 500 in 
900 odraslih navadnih netopirjev, včasih tudi 
več. V zvoniku cerkve sv. Luke v Grčarevcu 
in cerkvi sv. Mihaela na Jakovici se v času 
razvoja, kotenja in vzgoje mladičev zadržujejo 
mali podkovnjaki (Rhinolophus hipposideros). 
Hladni del leta preživijo v bližnjih jamah 
in drugih podzemnih prostorih. Na širšem 
območju Planinskega polja se sicer pojavljajo 
tudi druge vrste netopirjev. Samo v Planinski 
jami, zlasti med prezimovanjem v vhodnih 
delih jame, je bilo doslej zabeleženih 14 vrst.

Navadni netopir 
(Myotis myotis) 
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Onesnaževanje ne vpliva negativno le na 
podzemne življenjske prostore in občutljivo 
jamsko živalstvo, ampak tudi na naše 
vodonosnike, iz katerih črpamo pitno vodo. Hvala, 
da ste odgovorni obiskovalci Planinskega polja.

Z več kot 100 vrstami izključno podzemskih vrst živali 
sodi Planinsko-Postojnski jamski sistem v sam 
svetovni vrh jam po pestrosti podzemnega živalstva. 
Poleg znamenite človeške ribice ali močerila (Proteus 
anguinus) tu živijo še razne vrste jamskih hroščev, 
pajkovcev, stonog, rakov in  jamskih polžev. 

Podzemne živali so popolnoma prilagojene življenju 
v podzemlju: so delno ali popolnoma slepe, imajo 
podaljšane okončine, niso obarvane ali pa je njihova 
pigmentacija močno zmanjšana. To so večinoma 
drobne živali, ki so sposobne preživeti dolga obdobja 
ob pičli hrani, naše onesnaževanje rek ponikalnic in 
površja pa jih lahko ogroža. 

Močeril ali človeška ribica
(Proteus anguinus) 
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Projekt KRAS.RE.VITA
V sklopu projekta KRAS.RE.VITA smo na Planinskem polju odkupili izbrana zemljišča, na katerih bomo z vzpostavitvijo trajnostnega 
gospodarjenja s kmetijskimi zemljišči poskrbeli za dolgoročno ohranjanje vlažnih travnikov z modrim stožkovjem, bazičnih nizkih 
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izveden ukrep čiščenja gvana. V projektu je bila zasnovana tudi infrastruktura za usmerjanje obiskovalcev na 
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