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Polje:
Velikost: 1600 ha. Po Planinskem polju teÄ•e reka Unica, ki daje polju znaÄ•ilno obliko zaradi
svojega meandriranja. Unica, ki je znana tudi kot reka sedmerih imen, kot prava kraÅ¡ka reka
ponikne v S kotu Planinskega polja. Tam je razÅ¡irjen sistem kraÅ¡kih poÅ¾iralnikov in jam, ki pa
niso tako znane kot je Planinska. Ob veÄ•jih deÅ¾evjih ponori ne zmorejo poÅ¾irati vse vode, zato
ta prestopi bregove in se razlije po polju. Poplave se pojavljajo veÄ•krat na leto in trajajo nekaj dni do
nekaj tednov. Naselja Planina, Laze, Jakovica, nekaj manjÅ¡ih zaselkov in kmetijske povrÅ¡ine so
odmaknjeni na rob polja oziroma na Jakovski griÄ•, kjer jih poplave ne dosegajo. Jama leÅ¾i v
diagonalno nasprotnem kotu, pod planinskimi serpentinami. Povezana je s Postojnsko jamo, njena
najveÄ•ja znamenitost je ta, da se v njej podzemno zdruÅ¾ita tokova dveh rek: Pivke s postojnske
strani in Raka s cerkniÅ¡ke strani. Reka Unica je znana predvsem Å¡tevilnim ribiÄ•em, tako
domaÄ•im, kot tujim, saj v njej Å¾ivijo Å¡tevilne ribe, med katerimi so najbolj znane lipan in postrv.
Del reke izvira v Planinski jami, del pa v Malnih pod imenom MalenÅ¡Ä•ica. Kasneje se oba toka
zdruÅ¾ita in se veÄ• kot osem kilometrov vijeta po polju kot reka Unica.
Ptice polja:
Planinsko polje je pomembno gnezdiÅ¡Ä•e travniÅ¡kih vrst ptic. Tip travnikov je pogojen z lego,
obsegom poplav in naÄ•inom gospodarjenja. MoÄ•virni in vlaÅ¾ni travniki leÅ¾ijo na poplavni
ravnici. Tu lahko vsako leto naÅ¡tejemo 30 pojoÄ•ih koscev, ki so razprÅ¡eni po celem polju.
Obicajno se zadrÅ¾ujejo po niÅ¾jih kotanjah, ki so dovolj mokre, da jih kosijo pozno ali pa sploh ne.
Ti travniki nudijo ustrezne Å¾ivljenjske pogoje tudi prepelicam repaljÅ¡Ä•icam in poljskim
Å¡krjancem. Do nedavnega je bilo Planinsko polje tudi eno od zadnji znanih gnezdiÅ¡Ä• kozice v
Sloveniji. Razgibani bregovi reke Unice so v naravnem stanju. 0b gornjem toku gnezdijo sive
pastirice, povodni kosi ter vodomci, ki lahko Å¡e vedno najdejo ustrezne ilovnate bregove, kjer si
skopljejo gnezdilne rove. V spodnjem toku se Unica umiri in v velikih meandrih tvori varna zaklonjena
mesta, kjer gnezdijo mali ponirki, mlakarice, reglje in zelenonoge tukalice. Å¡tevilne mejice In Å¾ive
meje med travniki nudijo gnezdiÅ¡Ä•a rumenim in velikim strnadom, rjavim srakoperjem ter rjavi, vrtni
in pisani penici. Prisotni sta Å¡e pivka in vijeglavka. ObÄ•asno se na Planinskem polju zadrÅ¾uje
tudi orel belorepec.
Planinsko polje leÅ¾i na t.i. Postojnskih vratih, zato je odliÄ•no poÄ•ivaliÅ¡Ä•e za seleÄ•e se ptice.
Tu se ustavljajo bela in Ä•rna Å¡torklja, bobnarica, siva, velika in mala bela Ä•aplja ter Å¡tevilne race
in pobreÅ¾niki, ki v poplavljenih plitvinah najdejo obilico hrane.
OgroÅ¾enost in varstvo polja:
V Preteklosti naÄ•rtovani posegi za akumulacijo in energetsko izrabo reke Unice so k sreÄ•i
dokonÄ•no zavrnjeni. Celotno obmoÄ•je Planinskega polja je v zasebni lasti, zato je osnovna in
tradicionalna raba obmoÄ•ja kmetijstvo. Slabo donosne poplavne travnike kmetje obiÄ•ajno kosijo
enkrat letno in sicer poleti. Za poveÄ•evanje donosnosti travnikov poskuÅ¡ajo nekateri lastniki
zemljiÅ¡Ä•a izsuÅ¡evati in gnojiti. Gornji tok reke Unice je ena najbolj priljubljenih ribolovnih voda pri
nas. PreÅ¡tevilni ribici lahko ogroÅ¾ajo gnezdece vodne ptice. Za varstvo narave in ptic je
problematiÄ•en tudi prevelik razmah raznih Å¡portnih in rekreativnih aktivnosti, mnoÅ¾iÄ•en obisk z
motornimi vozill ter hoja in spuÅ¡Ä•anje psov po travnikih.
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JZ del polja je krajinski park. V mejah nastajajoÄ•ega Regijskega Parka SneÅ¾nik je vkljuÄ•eno
celotno obmocje Planinskega polja s predvidenim stroÅ¾jim naravovarstvenim reÅ¾imom.
Obisk polja:
Naselja, kjer je mogoÄ• dostop in parkiranje avtomobilov, so zaradi poplav razporejena na obrobju
polja. ÄŒez samo Planinsko polje vodita dve cesti, Ostale poti po polju za voÅ¾njo z avtom niso
primerne, paÄ• pa so odliÄ•ne sprehajalne poti med obseÅ¾nejÅ¡imi vlaÅ¾nimi in moÄ•virnimi
travniki, ki v poletnih mesecih Å¾arijo v obilju travniÅ¡kih cvetic. Tu lahko kar s poti posluÅ¡amo
kosce, prepelice in druge travniÅ¡ke ptice. ÄŒe hocemo sreÄ•ati povodnega kosa, sive pastirice in
vodomca, nam bo to najhitreje uspelo pri izviru pred Planinsko jamo, pri Malnih in pri graÅ¡Ä•ini
Haasberg. Izven oznaÄ•enih poti ne bomo hodili, razen v zimskem Ä•asu. PreveÄ• bi vznemirjali
ptice in kmetom pohodili travo.
Grad:
V srednjem veku so grajski gospodje zgradili grad, ki je imel veÄ• imen. Pojavlja se kot Alben, zaradi
gospodov AlbenÅ¡kih, pa kot Haasberg, kar pomeni ZajÄ•ja gora in kot Stari grad. PrviÄ• pa je
omenjen leta 1295 kot grad Unec. Po izumrlih Albenih, jih na gradu zamenjajo goriÅ¡ki grofje
Gallenbergi in Haasbergi, kasneje pa Å¡e celjski Eggenbergi. Leta 1511 je Kranjsko prizadel potres,
ki je dodobra razmajal tudi Stari grad na vrhu hriba.
Slovenija:
Slovenija je dobro poznana po vrhunskih storitvah, ki jih nudijo hoteli in restavracije, kot tudi po
Å¡tevilnih zabavnih prireditvah, zlasti po Ä•udovitih igralnicah. Vsekakor pa, kadar ne uÅ¾ivate v
razburljivih trenutkih igranja pokra, v igralnicah ali na spletu na partypoker slovenian, obstaja kar
nekaj drugih Ä•udovitih naravnih znamenitosti, ki jih lahko obiÅ¡Ä•ete. Ene izmed najlepÅ¡ih je
mogoÄ•e najti v Planini.
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