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Zaledje izvirov Ljubljanice sodi med najbolj 
zanimiva in proučevana kraška območ-
ja na svetu. Čeprav je območje na južnem 
delu le nekaj deset kilometrov oddaljeno od 
Jadranskega morja, vode odtekajo proti Lju-
bljanski kotlini in pripadajo donavsko - črno-
morskemu povodju. Proti izvirom pri Vrh-
niki pritekajo vode iz večjega dela Snežnika, 
Javornikov, Pivške kotline, dela Hrušice ter 
ravnikov in hribovitih zaledij Notranjskega 
podolja. Na videz nenavadna smer toka je 
posledica narivne zgradbe območja, ki jo 
pogojuje stik Jadranske in Evrazijske tekton-
ske plošče. Celotno območje v smeri JV–SZ 
seka Idrijska prelomna cona, ki predstavlja 
zaporo za vode, ki iz Snežnika, Javornikov, 
Pivške kotline in Hrušice tečejo proti severu. 
Del vode ob liniji prelomne cone priteče na 
površje, kjer kot visoka podtalnica uravnava 
dna aktivnih kraških polj oziroma predstav-
lja njihove površinske vodotoke. Idrijska pre-
lomna cona usmerja tudi tok podzemne vode 
Javornikov v smeri severozahoda proti Rako-
vemu Škocjanu in Planinski jami. Med polji, ki 
se stopničasto spuščajo vzdolž prelomne 
cone, se voda pretaka podzemno. Večina 
vode iz Cerkniškega polja priteče v Rakov 
Škocjan, od koder odteka v Planinsko jamo. V 
Planinsko jamo doteka tudi voda vodonosni-
ka Javornikov (Javorniški tok) in Pivka iz Pos-
tojnske jame. Vode iz Planinske jame odtekajo 
proti glavnim izvirom Planinskega polja, izvi-
ru Unice, ki je na samem vhodu v Planinsko 
jamo in izvirom Malenščice v Malnih, ki se po 
slabem kilometru toka po polju pridruži Unici.  
Sotočje Raka in Pivke v Planinski jami je do-
bro poznano. Še bolj zanimivo pa je dogajanje 
v Skrivnostnem jezeru, najbolj oddaljenemu 
delu jame, kjer se stekata Rak iz Rakovega 
Škocjana in Javorniški tok. Ob nizkem vodo-
staju večina vode iz Skrivnostnega jezera 
teče proti Malnom, ob visokem vodostaju pa 
večina vode odteče po Rakovem rokavu do 
sotočja s Pivko in naprej proti izviru Unice. 
Mehanizem stekanja in raztekanja v Skriv-
nostnem jezeru še vedno ni povsem pojas-
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njen, čeprav smo z najnovejšimi raziskavami 
že zelo blizu rešitve. Unica že po nekaj kilo-
metrih površinskega toka začne s Planin-
skega polja odtekati nazaj v masiv Ravnika. 
Skozi niz požiralnikov ob vzhodnem robu 
polja lahko odteče nekaj čez dvajset kubičnih 
metrov v sekundi. Ob višjem pretoku Unice 
presežek vode teče vzdolž številnih oklju-
kov proti ponorom ob severnem robu polja. 
Tudi to ponorno območje ima omejen odtok, 
zato polje poplavlja, ko pretok Unice preseže 
približno 60 m3/s. Podzemno vodo med Pla-
ninskim poljem in Logatcem dosežemo še v 
več jamah, med Logatcem in Vrhniko pa še 
ne poznamo jame, ki bi dosegla nivo stalnega 
toka. 

Zgodovina raziskav zaledja kraške Ljublja-
nice je dolga in pestra. Janez Vajkard Valva-
sor je leta 1687 prav zaradi razprave o delo-
vanju Cerkniškega jezera postal član Kraljeve 
družbe v Londonu. Viljem Putick, gozdarski 
inženir iz okolice Brna na Češkem, je ob kon-
cu 19. stoletja opravil niz raziskav in posegov 
na območju Planinskega polja. Njihov cilj je bil 
preprečiti poplavljanje polja. Putick je pravil-
no sklepal, da odtoka iz polja ne preprečuje 
le omejen odtok skozi ponore, pač pa pred-
vsem omejena prepustnost kraških kanalov, 
ki odvajajo vodo proti izvirom Ljubljanice. 
Zato je tam začel s sistematičnim raziskovan-
jem jam in k temu privabil tudi lokalne zane-
senjake. Njihovo raziskovalno strast so in še 
ohranjajo številne generacije jamarjev, ki so 
med Lazami in Vrhniko do danes raziskali več 
kot 800 jam. V sedemdesetih letih 20. sto-
letja so v zaledju kraške Ljubljanice potekale 
obsežne raziskave, ki so temeljile na velikem 
številu sledilnih poskusov z različnimi umet-
nimi in naravnimi sledili. Določili so glavne 
vodne povezave med ponori in izviri. Tako so 
ugotovili, da voda iz severnih ponorov Planin-
skega polja teče predvsem v izvire Močilnika 
in Retovja, medtem ko pomemben del vode 
iz vzhodnih ponorov odteka proti izvirom v 
Bistri. Neposredno v Bistro teče tudi manjši 
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Na območju notranjih morskih voda in terito-
rialnega morja Republike slovenije se nahaja 
devetinštiri deset registriranih arheoloških najdišč. 
Dosedanje raziskave so opozorile na velik poten-
cial potopljenih arheoloških najdišč za poznavan-
je sprememb okolja in klime v holocenu, plovnih 
sredstev, pristanišč in drugih pomorskih objektov 
ter medkulturnih povezav in stikov v prazgodovini, 
antiki in mlajših obdobjih.

9. 11. 2019
11.00
splošno javno vodenje po razstavi 
moja Ljubljanica

spoznajte reko Ljubljanico, njeno skrivnostno 
kraško zaledje, številne arheološke najdbe iz njene 
struge ter zgodovino razvoja Vrhnike, na katero je 
imela reka velik vpliv. Obiskovalci se lahko javnemu 
vodenju brezplačno pridružite z nakupom vsto-
pnice. Prijave sprejemamo do petka, dan pred 
vodenjem na info@mojaljubljanica.si.  

del vode, ki odteka skozi požiralnike na dnu 
Cerkniškega polja. Zanimivi so tudi rezultati 
sledenj ponikalnic na območju Hotenjskega 
podolja, kjer so določili razvodnico med zaled-
jem Ljubljanice in izviri na Idrijskem.

V zadnjem desetletju smo na celotnem ob-
močju vzpostavili mrežo merilnih instru-
mentov, ki avtonomno in v izbranih časovnih 
razmikih beležijo višino, temperaturo in elek-
trično prevodnost vode. Instrumente smo 
postavili v večino poznanih vodnih jam, na 
ponore, izvire in vodotoke na poljih. Dobljeni 
časovni nizi podatkov nam govorijo o pre-
hodu poplavnih valov skozi sistem, o hitrosti 
vodnega toka, o vodnih povezavah med posa-
meznimi merilnimi točkami, sklepamo pa lah-
ko tudi o jamah, ki jih še ne poznamo. Odkrili 
smo, kako se zaradi poplavljanja v podzemlju 
aktivirajo ponorna območja Planinskega polja 
in kako pride do poplavljanja polja. Ovrednotili 
smo vlogo višje ležečih prelivnih rovov v ja-
mah. Zanimive so tudi nove ugotovitve o dina-
miki podzemne vode zahodno od Planinskega 
polja. Kot kaže, se tam voda podzemno preta-
ka preko Idrijske prelomne cone proti območ-
ju Logatca, ob poplavnih dogodkih pa območje 
skozi izvire in estavele pod Grčarevcem napa-
ja in drenira Planinsko polje. Pri interpretaciji 
meritev si veliko pomagamo z računalniškimi 
modeli, ki temeljijo na hidravličnih izračunih 
toka v kraških kanalih. Z modeli iščemo 
tako porazdelitev in velikost kanalov, katere 
odziv na poplavni dogodek naj bolje ustreza 
odzivom, ki jih zabeležimo v naravi. Seveda 
je tudi najboljši model le poenostavljena slika 
narave, a predstavlja velik korak naprej od 
»črne skrinjice«, ki smo jo poznali do sedaj. 
Kljub številnim novim raziskavam in spoznan-
jem tok Ljubljanice še vedno ostaja skriv-
nosten. Prepričan sem, da nas bodo nova ja-
marska odkritja  tudi v bodoče presenečala in 
nemalokrat spravljala tudi v zadrego.
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KRAšKO ZALEDjE IZVIROV LjUbLjANICE

Pogled s Planinske gore na poplavljeno Planinsko polje. V ozadju Cerkniško polje in Javorniki (Foto: Matej Blatnik)

Nivo kraške podtalnice na dnu jame Gradišnica pri Logatcu 

(Foto: Matej Blatnik)


