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Izbrane osnovne značilnosti so predstavljene z namenom osvetlitve pojava ojezeritev,
količine vode, površine in trajanja. Zaradi aktualnosti dogodka ni opisanih smeri toka vode in
marsikatere druge naravnogeografske značilnosti, pregled je vezan bolj na hidološko stanje in
informativne, ocenjene izračune.

1. Osnovne značilnosti hidrologije kraških polj
Osnovna hidrološka značilnost kraških polj je povezana s količino vode v njih. V sušnem delu
leta so polja praviloma suha, ob močnejših padavinah ali taljenju snega pa se polja ojezerijo.
Ojezeritve kraških polj so reden naraven pojav, ki je odvisna predvsem od treh faktorjev:
1. količina dotoka, pogojena predvsem z dotokom preko izvirov, kraških razpok ali tudi
površinskih vodotokov
2. zmogljivost odtoka, pogojena z zmogljivostjo požiralnikov
3. nivo podzemne kraške vode, ki pogojuje tudi oba prejšnja faktorja.
Ojezeritev kraškega polja je reden pojav, ki zaradi stoletne ustrezne in sonaravne rabe tal
večinoma ne doseže pomembnejših objektov in naselitev. Izjema so seveda objekti
postavljeni na poplavno območje. Visoke vode, večje ojezeritve, večji obseg poplavljenega
območja je tako kot pri vseh dogodkih mogoče, so pa ti dogodki časovno redkejši.
Ojezeritev pa pomeni tudi zadrževanje velikih količin vode ter z manjšim odtokom tudi
“varovanje” dolvodnih pokrajin in razbremenitev dolvodnih vodotokov.
V spodnjih poglavjih smo izračunali prostornino in površino ojezeritve polj na osnovi 5
meterskega DMR.

2. Cerkniško polje
Cerkniško polje leži na nadmorski višini okoli 550 m.
Po podatkih A. Kranjca (1985):
- najmanj dvakratletna ojezeritev nastopa do kote 548 m,
- redna, dvakratletna ojezeritev doseže koto 550 m,
- izredna ojezeritev nad 550 m do 552,5 m,
- najvišja ojezeritev jeseni leta 1926 553,17 m.
Kranjc med leti 1880 in 1940 našteje 9 povodnji, to so ojezeritve s koto nad 552 m - torej
vsakih 7 let. Večje poplave so bile:
- 1801/02: voda sega do kapele ob takratni glavni cesti
- 1820: hrib Jakovica je bil otok, vas Laze delno poplavljena
- 1843/44: poplava od novembra 1843 do junija 1844, kjer voda izgine le za 8 dni
- 1851/52: velika povodenj od novembra 1951 do zime 1952
- 1875/76: povodenj traja od decembra 1875 do aprila 1876
- 1892: srednje visoka voda
- 1923: Laze in Planina sta bili poplavljeni
- 1947: Laze poplavljene
- 1979: v Lazah se lahko vozijo čez preval v vasi s čolnom
- 2001/00: poplava traja do februarja 2001
- 2008/09: poplava traja od decembra 2008 do februarja 2009
Višje ojezeritve z maksimalnim vodostajem na Dolenjem jezeru po letu 1956
28.11.2000 09:15:00

654

22.05.1972 07:30:00

603

17.02.1979 07:30:00

595

02.05.1970 07:30:00

573

24.10.1974 07:30:00

566

14.12.1976 18:00:00

562

28.10.1993 11:55:00

556

12.04.1975 13:00:00

552

Trajanje poplav na Cerkniškem polju je odvisno od višine ojezeritve in “napolnjenosti”
kraškega podzemlja. Nizke poplave praviloma trajajo po 1 mesec, redne poplave pa
večinoma nekaj mesecev do 8 mesecev na leto, izjemoma celo leto.

Preglednica prostornine in površine ojezeritve Cerkniškega polja na osnovi DMR5.
nadmorska višina

prostornina

površina

m3

m2

540

0

0

541

9

41

542

114

209

543

816

1.496

544

3.975

5.249

545

12.756

18.547

546

73.050

101.562

547

286.377

498.426

548

2.684.632

4.926.229

549

11.564.576

13.164.345

550

28.681.884

19.959.071

551

50.304.802

22.920.864

552

74.426.306

25.177.022

553

100.577.815

27.067.226

554

128.537.546

28.792.325

555

159.430.456

36.535.019

556

199.662.066

41.027.424

Nelogaritemska skala zadržane vode ob različnih kotah nadmorske višine (os x) kaže na
veliko povečanje zadržane prostornine po koti 548.

Logaritemska skala zadržane vode na Cerkniškem polju ob različnih kotah nadmorske višine
(os x).

Izsek iz slike ojezeritve Cerkniškega polja 22.2.2014 izdelane s projektom Copernicus
Evropske komisije. vir:
http://emergency.copernicus.eu/mapping/list-of-components/EMSR070

3. Planinsko polje
Planinsko polje je najbolj tipično kraško polje v Sloveniji.
Planinsko polje ima nadmorsko višino okoli 450 m, leži torej je 100 m nižje od Cerkniškega
polja. Cesta Planina Unec preplavi na ravno na višini okoli 450 m, medtem ko reka Unec teče
okrog 4,5 m pod to višino.
Po zgodovinskih virih in literaturi lahko sklepamo, da se poplavljanje Planinskega polja začne
pri pretoku Unice okrog 60 m3/s na Hasbergu. Gams (1980) po literaturi navaja naslednje
velike poplave:
1801: voda sega do kapele ob takratni glavni cesti.
1802: od prejšnjega novembra sega s kratkimi prekinitvami povodenj do junija.
1820: hrib Jakovica bil otok, vas Laze delno poplavljena.
1844: med poplavo od novembra 1843 do junija 1844 poplavna voda izgine le za 8
1851-52: velika povodenj od novembra 1951 v začetek zime 1852. Višina vode do tretje
stopnice pri cerkvi sv. Roka v Gornji Planini.
1876: poplava traja od prejšnjega decembra do februarja in od 25. marca do 11. aprila.
V tem letu bilo 5 poplav.
1878-79: več poplav, od katerih najvišja le malo zaostala za ono iz leta 1851-51.
1892: srednje visoka poplava.
1923: voda tekla čez preval v Vasi (Laze), kjer je stala skoraj do višine balkona tamkajšnje hiše. Laze in Planina poplavljeni.
1947: Laze poplavljene, voda teče čez omenjeni preval.
1979: januarja in februaja, čez omenjeni preval v Lazah se lahko s čolnom vozijo.
Peterneljeva (2009) dodaja še:
2001/00: poplava traja do februarja 2001.
2008/09: poplava traja od decembra 2008 do februarja 2009.

Višje ojezeritve z maksimalnim vodostajem na Hasbergu po letu 1926
27.11.1926 07:00:00
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24.04.1970 07:30:00
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18.02.1979 14:00:00
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27.12.2010 13:28:00
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20.12.2008 06:29:00
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Preglednica prostornine in površine ojezeritve Planinskega polja na osnovi DMR5.
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Graf prostornine Planinskega polja ob različnih kotah nadmorske višine (x os)

Informativni izračun za Planinsko polje pokaže, da se je od 9. februarja, ko je zalilo cesto na
koti 450 m, do 19. februarja, ko je doseglo ocenjeno koto 454 m povečal volumen jezera za
dobrih 40 milijonov m3. Ob predpostavki, da je bil hipotetični enakomerni dotok 100 m3/s,
torej lahko sklepamo, da je jezero vsako sekundo zadržalo 47 m3 vode.
Vsak centimeter vode na Planinskem polju pomeni torej 100.000 m3 vode, torej 1 cm razlika
v 24 urah v vodostaju pomeni dober 1m3/s.
Informativni izračun
volumen

enota

9.feb 2014

40.729.718 m3

19.feb 2014

81.123.659 m3

razlika volumna

40.393.941 m3

v 10 dneh samo dotok

delež zadržane vode ob
oceni dotoka 100 m3/s

46,8 m3/s

~ 50 %

Izsek iz slike ojezeritve Planinskega polja 22.2.2014 izdelane s projektom Copernicus
Evropske komisije. vir:
http://emergency.copernicus.eu/mapping/list-of-components/EMSR070
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