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IZVLEČEK V SLOVENSKEM JEZIKU
Ključne besede: Planinsko polje, poplave, vodostaji, reka Unica, vodomerna postaja
Haasberg
V diplomskem delu preučujem poplavljanje Planinskega polja s poudarkom na časovni analizi
poplavnih višin. Delo temelji na literaturi o dosedanjih raziskavah območja in zgodovinskih
poplavah, ki so opisani in obsegajo prvi del diplomskega dela, ter na analizi podatkov o
vodostajih reke Unice na vodomerni postaji Haasberg iz Arhiva površinskih voda Agencije
Republike Slovenije za okolje, ki obsega drugi del diplomskega dela. Na podatkih o
vodostajih je opravljen izračun opisnih statistik, frekvenčna analiza ter analiza trendov.
Poplave se pojavijo skoraj vsako leto, večina v jesensko-zimskem času. Do njih pride, ko je
kraško podzemlje zasičeno z vodo in dotok vode na polje večji kot odtok. Pri Haasbergu se
poplave začnejo, ko ima Unica več dni pretok 60 m3/s in doseže vodostaj 447,2 m n.m. V
obravnavnem obdobju 1954-2014 se je zvrstilo 16 velikih poplav, daleč največja pa je bila
spomladanska poplava v letu 2014. S pomočjo analize podatkov sem ugotovila, da
prevladujejo poplave z majhnimi višinami poplavnih vod (do 0,5 m) in kratkotrajne poplave
(do 14 dni) ter da maksimalni letni vodostaji ne izkazujejo dolgoročnega trenda naraščanja.
ABSTRACT
Key words: Planinsko polje, floods, water levels, Unica river, gauging station Haasberg
Thesis discusses the flooding of Planinsko polje with the focus on the time analysis of the
flooding levels. Analysis is based on the published information and investigations that have
been conducted so far and on the analysis of data water levels of the river Unica at the
gauging station Haasberg originating from the Slovenian Environment Agency archives on
surface waters. Analysis on water levels includes the estimation of descriptive statistics,
frequency analysis and trend analysis.
Floods appear almost every year, most of them in autumn or winter time. They occur when
ground is saturated with water and its inflow on the field is larger than the outflow. At
Haasberg, the floods begin when the discharge of the river Unica is 60 m3/s for several days
in a row, reaching the water level of 447.2 metres above sea level. Between 1954 and 2014,
there were 16 great floods, but the most devastating was the one in spring 2014. With the help
of data analysis, I established that floods which prevail have lower water levels (up to 0.5 m)
and last for a shorter period of time (up to 14 days) and that the maximum annual water levels
are not increasing.
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1 UVOD
Planinsko polje je najbolj izrazito kraško polje na Slovenskem. Nima površinskih pritokov in
odtokov vode. Dinamika pojavljanja poplavnih vod je zanimiva. Pri poplavah gre za poplave
podzemne vode, ki se napaja iz obsežnega kraškega zaledja. Polje vodo dobiva iz Rakovega
Škocjana, Cerkniškega jezera, Javornikov in Pivške kotline.
Čeprav so poplave na kraških poljih pogoste, je o njih malo znanega. Namen diplomske
naloge je tako prispevati k poznavanju visokih vod na kraških poljih, s poudarkom na
Planinskem polju.
V okviru mojega dela sem opravila analizo ekstremnih poplavnih višin na Planinskem polju.
Najprej sem pregledala literaturo, ki temelji na zgodovinskih virih, in nato obdelala podatke o
vodostajih reke Unice na vodomerni postaji Haasberg iz Arhiva površinskih voda Agencije
Republike Slovenije za okolje.
Cilji diplomske naloge so bili:
 pregled literature in oblikovanje seznama zgodovinskih poplav, z namenom prikazati
časovno pojavljanje in trajanje večjih poplav v preteklosti,
 izvedba statistične analize hidrograma reke Unice na vodomerni postaji Haasberg
(izračun opisnih statistik in frekvenčna analiza),
 podati analizo trendov in potrditi ali ovreči hipotezo, da se frekvenca poplav na
Planinskem polju s časom povečuje.
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2 PREGLED STANJA RAZISKAV
2.1 Geografske značilnosti
Planinsko polje (slika 1) se nahaja med Logatcem in Postojno. Je najbolj izrazito kraško polje
na Slovenskem, nastalo v Notranjskem podolju in najbolj severozahodno v vrsti kraških polj
kraškega porečja Ljubljanice ter lep primer pretočnega polja.

Slika 1: Planinsko polje (GURS, 2013)
Veliko je 9 km2 in poglobljeno v valovit svet. Dno polja, ki je razmeroma ravno in se nahaja
med 444 in 447 m n.m., je dolgo 6 km in široko 2 km. Na jugozahodni pritočni strani, kjer
priteka iz Planinske jame Unica iz zatrepne doline Malni Malenščica, ob visoki vodi pa v
bližini gradu Haasberg še Škratovka, se dno polja razširi (Gams, 2004).
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Polje na zahodu obdaja Planinska gora (924 m n.m.), na vzhodu Logaška planota, ki se v polje
zajeda z Jakovico, na severu Lanski vrh (586 m n.m.) ter na jugu Stari grad (703 m n.m.) in
Kali (574 m n.m.).
Iz Planinske jame, kjer priteče iz kraškega podzemlja, se čez polje od juga proti severu, od
Planine proti Grčarevcu, vije kraška reka Unica v dolžini 18 kilometrov in ponovno izgine v
podzemlje na severovzhodnem delu polja Pod stenami v številnih požiralnikih, od katerih so
znani predvsem obzidani požiralni vodnjaki, imenovani Putickove štirne.
Planinsko polje, fotografirano z Jakovškega griča, je prikazano na slikah 2 in 3.

Slika 2: Planinsko polje - pogled proti jugu (slikano z Jakovškega griča)
(foto: M. Jelovčan)

Slika 3: Planinsko polje - pogled proti severu (slikano z Jakovškega griča)
(foto: M. Jelovčan)

3

2.2 Geološke značilnosti
2.2.1 Tektonika
Po Placerju (2008) Planinsko polje uvrščamo v Zunanje Dinaride. Polje s širšo okolico skoraj
v celoti leži na hrušiškem pokrovu. Izjeme so: del polja pod Planino, ki pripada snežniški
narivni grudi; severni, vzhodni del in obrobje polja pripadajo zahodnemu obrobju vrhniško –
cerkniške grude; jugovzhodni del polja pa rakeško – cerkniški luski (Čar, 1981).
Glavna geološka značilnost Planinskega polja je to, da je nastalo ob idrijskem prelomu. Ta je
eden od najpomembnejših prelomov na ozemlju Slovenije. Vplival je na zgradbo ozemlja
vzdolž celotne svoje dolžine, tako tudi na nastanek kraških polj, ki ležijo v ravni črti ob njem.
Premik ob prelomu, ki ima dinarsko smer in poteka od severozahoda proti jugovzhodu, znaša
skoraj 12 km. Prav zaradi tektonskih premikov ob idrijskem prelomu ima območje
Planinskega polja zapleteno geološko zgradbo. Plasti na eni in drugi strani preloma so
različnih starosti in sestave. Podlago polja na eni strani slabo prepustne idrijske prelomne
cone gradi apnenec, na drugi pa dolomit (Prestor, 2009a).
Idrijski prelom spremlja še veliko drugih spremljajočih prelomov, ki se nahajajo v njegovi
prelomni coni, in jih Čar (1981) imenuje grčarevski, hotenjski, lanskovški, babnodolski,
mačkovski, milavčev in grahovski prelom:
 grčarevski prelom – zunanji prelom, ki leži na jugozahodni strani prelomne cone
idrijskega preloma. Na Planinsko polje prihaja pri Podgori, poteka čez polje in se
naprej nadaljuje ob cesti Planina – Unec.
 hotenjski prelom – nanj naletimo med Lanskim vrhom in obrobjem polja pod
Grčarevcem. Poteka od severa proti jugovzhodu, po dnu polja, a mu ni mogoče slediti.
 lanskovški prelom – slediti mu je mogoče od ceste Grčarevec – Kališe do Lebanove
žage na severnem robu polja. Od tu poteka proti jugovzhodu, a mu dalje ni mogoče
slediti.
 babindolski prelom – zanesljivo mu lahko sledimo od severovzhodnega roba do
jugovzhodnega roba Planinskega polja. Označujeta ga dve izraziti prelomni ploskvi, ki
sta na nekaterih mestih med seboj oddaljeni le 15 m.
 mačkovski prelom – poteka v položnih pobočjih severovzhodno od Laz in proti
severozahodu izgine v dno Planinskega polja. V Škofjem lomu se nasloni na
babindolski prelom.
 milavčev prelom – poteka zahodno od Milavčevih ključev pod Planinskim poljem in
omejuje narivno strukturo Grahovš in Kali na severovzhodni strani.
 grahovški prelom – prečnodinarski prelom, ki poteka na severozahodni strani narivne
strukture Grahovš.
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Pleničar et al., (1970) pa omenjajo še predjamski prelom, ki prihaja iz smeri Predjame in je
delno nariv – med Predjamo in Planinskim poljem, delno pa reverzni prelom – med
Planinskim in Cerkniškim poljem. Poteka po jugozahodnem robu Planinskega polja.
2.2.2 Stratigrafsko litološka zgradba
Stratigrafsko litološka zgradba je povzeta po Pleničar et al. (1970).
Zgornje triasni dolomit, ki je najstarejša stratigrafska enota na Planinskem polju, gradi del
Jakovškega griča, severozahodno in zahodno obrobje Planinskega polja (spodnji del Lanskega
vrha, Grčarevec, spodnji del Planinske gore) in jugovzhodno obrobje Planinskega polja. Od tu
se vleče naprej proti Cerkniškemu polju.
Zgornje triasni dolomit je plastovit. Debelina plasti niha od 0,5 do 1 m. Makroskopsko
kamnino sestavljajo le nekaj milimetrov debeli svetli in temni pasovi. Glede na prevladovanje
svetlejše ali temnejše komponente je videz kamnine svetlejši ali temnejši.
Dolomit se pojavlja v obliki paralelepipedskih ostrorobih delcev in je ponekod močno
zdrobljen zaradi tektonskih procesov ob prelomih.
Plastovit dolomit zgornje triasne starosti navzgor zvezno prehaja v jurske plasti. Norijskih in
retijskih plasti zaradi pomanjkanja fosilnih ostankov med seboj ni mogoče ločiti.
Jurske kamnine gradijo območje pod Ivanjim selom do ceste Planina – Unec.
Spodnja jura je sestavljena iz dveh litoloških členov: zrnatega dolomita in menjavanja svetlo
sivega apnenca z zrnatim dolomitom. Dolomit je tanko do debelo plastovit, temno siv,
drobnozrnat, ponekod peščen in precej bituminozen.
Tudi tu opazujemo postopen prehod zgornje triasnega dolomita v jurske plasti.
Kredne kamnine gradijo južno obrobje Planinskega polja, kjer voda priteče na površje:
Planinska jama in Malni ter severovzhodno in vzhodno obrobje Planinskega polja, kjer voda
ponikne v številnih požiralnikih.
Zgornje kredni rudistni apnenec je svetlo do temno siv in po navadi plastovit. Tam, kjer je
rudistov malo ali pa jih sploh ni, je apnenec temnejši, vsebuje rožence in je tanko plastovit.
Spodnje kredni in cenomanjski ploščast apnenec je sive do temno sive barve in ima vložke
zrnatega bituminoznega dolomita, debeline nekaj centimetrov. Na svežem prelomu imata
apnenec in zrnati dolomit močan vonj po bitumnu, ki hitro izgine.
Dno Planinskega polja sestavljajo kvartarni sedimenti, ki so bili raziskani z vrtinami. V
povprečju dosežejo debelino 3 do 4 m, ponekod tudi 15 do 25 m – v primeru zapolnjenih
vrtač. Sestavljeni so iz peščene gline, grušča in delno iz proda.
Pod plastmi sedimentov se na celotnem območju polja nahajajo enaki apnenci in dolomiti, kot
jih zasledimo na obrobju polja (Prestor, 2009b). Glede na raziskave naj bi bili apnenci in
5

dolomiti pod Planinskim poljem močno zakraseli. Pojavljajo se kraške oblike, kot so ponori,
požiralniki, brezna in vrtače, ki so zapolnjene z glinastimi sedimenti (Čar, 1981).
Kamninska sestava Planinskega polja in okolice je prikazana na sliki 4.

Slika 4: Geološka karta Planinskega polja in okolice (izsek iz OGK, list Postojna, Buser et al.,
1970)
2.3 Hidrogeološke značilnosti
Apnenec in dolomit tako na obrobju kot v podlagi Planinskega polja imata kraško in
razpoklinsko poroznost. V teh kamninah prihaja do pretakanja vode skozi kraške kanale in
razpoke. Apnenec ima zelo spremenljivo zakraselost, dolomit pa značilno drobno, a
enakomerno razpokanost. Za dolomit je tako značilno, da vodo dobro zadržuje, za apnenec pa
velja ravno nasprotno (Prestor, 2009c). Značilnost Planinskega polja je, da vsa voda vanj
priteče podzemno in ga na isti način tudi zapusti. Površinskih pritokov ni. Vsi dotoki se
nahajajo na jugozahodni strani idrijske prelomne cone oziroma v južnem vogalu polja
(slika 5).
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Slika 5: Zemljevid Planinskega polja z označenimi izviri in ponori (Gams, 2004; 349)
Glavni dotoki so iz Planinske jame (slika 6), Malnov (slika 7) in Škratovke pri Haasbergu
(slika 8). Občasno, predvsem ob večjih padavinah, so aktivni tudi izviri Hotenke v Grčarevcu
in manjši izviri na vznožju Planinske gore.
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Slika 6: Vhod v Planinsko jamo (foto: M. Jelovčan)

Slika 7: Izviri v Malnih (foto: M. Jelovčan)

Slika 8: Škratovka (foto: M. Jelovčan)
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Odtoki (ponori) pa se nahajajo na nasprotni strani polja, to je na severovzhodni strani idrijske
prelomne cone (slika 5). Prvo skupino ponorov, od Milavčevih ključev do Laz, najdemo na
vzhodnem robu polja; drugo skupino, ob Lanskem vrhu in v Babnem dolu, pa na severnem do
severovzhodnem robu (Breznik, 1961; Šušteršič, 2009). Eden od ponorov na tem območju –
Putickove štirne, je prikazan na sliki 9.

Slika 9: Ponori - Putickove štirne Pod stenami na severovzhodnem robu polja
(foto: M. Jelovčan)
Podzemna voda se na Planinskem polju zadržuje blizu površja. Pod Jakovico se tako pojavi 8
do 9 m pod površjem, južno od idrijskega preloma pa še plitveje, 2 m pod površjem. Gladina
podzemne vode se proti severu postopoma spušča in usmerja proti Ljubljanskemu barju
(Prestor, 2009c). Podzemna voda se nad ravnino Planinskega polja v izlivnih in prelivnih
izvirih pojavlja v pobočjih Planinske gore in južno od Unškega loga. Skozi te izvire pride na
dan le del podzemne vode, ki se po površini steka proti Unici. Zanjo je značilno, da se
dotakne vseh štirih robov Planinskega polja. Unica trajno teče le do prvih požiralnikov, ki se
nahajajo pod Ivanjim Selom, na mestu, ko struga reke prvič doseže apnenec. V primeru
večjega pretoka (nad 1,4 m3/s) se tok Unice nadaljuje ob vzhodni strani polja preko ponorov,
ki se nahajajo tam. Ko Unica doseže ponore pri Laški žagi in jih prelije, se usmeri proti
zahodu in prečka celotno polje med Lazami in Lipljami. Nato med Lipljami in Podgoro teče
ob zahodnem obrobju polja in se kmalu usmeri proti ponorom pod Lanskim vrhom. Tu se ob
višjih vodostajih voda začne najprej razlivati. Pot Unice, ki je razvidna na sliki 5, se konča v
Babnem dolu z dvema krakoma – proti Škofjemu lomu in proti Pod stenam (Gams, 1979).
Drugi del vode pa kar pod površjem Planinskega polja nadaljuje svoj tok proti severnemu
obrobju polja. Od tu vsa voda teče naprej proti izvirom Ljubljanice v Močilniku in Retovju pri
Vrhniki, ki so oddaljeni 11 km. Podzemna voda pripada velikemu vodnemu telesu kraške
Ljubljanice (Prestor, 2009c).
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Planinsko polje dobiva vodo iz cerkniškega območja z Javorniki – reka Rak; ta voda priteče v
Rakov rokav Planinske jame in v Malne, ter pivškega območja – reka Pivka; ta voda priteče v
Pivški rokav in v manjši meri v Malne. Ob dolgotrajnejših in močnejših deževjih pa so aktivni
tudi izviri pri Grčarevcu. Posebnost teh izvirov je estavelski značaj – ko deževje preneha,
delujejo kot požiralniki (Breznik, 1961).
Vsa ta voda bi brez dolomitnih plasti in idrijskega preloma po zakraselih apnencih podzemno
odtekla do izvirov Ljubljanice. Prav idrijski prelom ter tektonski stik dolomitov in apnencev,
ki predstavljata hidravlično zaporo, sta povzročila, da so izviri Malenščice in Planinske jame
nastali kot prelivni izviri preko te zapore (Prestor, 2009c).
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3 METODE DELA
Metode dela so bile terenskega in kabinetnega značaja.
V sklopu terenskega dela sem opravila ogled obravnavanega območja – Planinskega polja in
pridobila slikovno gradivo, ki je uporabljeno v nalogi.
V sklopu kabinetnega dela sem na začetku poiskala in pregledala razpoložljivo literaturo o
zgodovini poplav na Planinskem polju ter nato opravila obdelavo in analizo podatkov o
vodostajih reke Unice, ki so bili izmerjeni na vodomerni postaji Haasberg in pridobljeni iz
Arhiva površinskih voda Agencije Republike Slovenije za okolje.
Obdelava podatkov je vključevala pregled le-teh in njihovo statistično analizo. Analiza
podatkov je vsebovala izračun opisnih statistik in frekvenčno analizo ter izdelavo grafov s
pomočjo uporabe programa Microsoft Office Excel. Frekvenčna analiza je bila izvedena na
podlagi metode preseganja mejne vrednosti (višina poplav) in na podlagi določitve trajanja
poplav. Iz tako obdelanih podatkov je sledila interpretacija dobljenih rezultatov. Z namenom
odgovoriti na vprašanje, ali se frekvenca poplav na Planinskem polju s časom povečuje, je kot
končni rezultat obdelave podana tudi analiza trendov ter testiranje tega trenda.
Pri pregledu podatkov sem le-te pripravila na nadaljnjo uporabo, to je na izračun opisnih
statistik, frekvenčno analizo in izdelavo grafov. Podatki o vodostajih, ki so dostopni v Arhivu
površinskih voda Agencije Republike Slovenije za okolje, so podani v centimetrih. Nato sem
te vrednosti vodostajev v centimetrih spremenila v metre ter jih prištela k ničelni koti. Tako
sem dobila vodostaje v metrih nad morjem. Prav tako sem od vseh podatkov o vodostajih
ločila tiste, ki presegajo koto poplave.
Opisne statistike so za obravnavano obdobje 1954-2014 ter po posameznih desetletjih
izračunane za vse vodostaje in za 1568 poplavnih dni. Vključujejo izračun aritmetične
sredine, mediane, modusa, minimuma, maksimuma, 25. percentila in 75. percentila.
Poleg aritmetične sredine sem kot srednjo vrednost izračunala tudi mediano, ki ima pred
aritmetično sredino to prednost, da nanjo manj vplivajo podatki, ki izredno odstopajo od
ostalih podatkov (osamelci) oz. izredno visoke ali nizke vrednosti.
Modus pove vrednost, ki se v množici podatkov pojavlja najpogosteje.
25. percentil nam pove, da ima četrtina vseh podatkov vrednosti manjše ali enake od vrednosti
25. percentila.
75. percentil nam pove, da ima tri četrtine vseh podatkov vrednosti manjše ali enake od
vrednoti 75. percentila oz. da ima četrtina vseh podatkov vrednosti večje od vrednosti
75. percentila.
Pri preučevanju višin poplav sem uporabila le tiste podatke, katerih višine presegajo koto
poplave. Tako sem višino poplav preučevala na podlagi 1568 poplavnih dni. To število
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poplavnih dni sem razdelila na 13 razredov s širino razreda 50 cm. Pri delitvi na razrede sem
težila k temu, da njihovo število ni bilo preveliko ter da so se uporabljeni podatki po razredih
razporedili tako, da ni bilo praznih razredov.
Trajanje poplav je prav tako ugotovljeno na podlagi 1568 poplavnih dni. Pri tem je za eno
poplavo vzeta skupina med seboj povezanih dni, v katerih je bil vodostaj nad poplavnim.
Tako sem dobila tabelo, v kateri je po številu dni trajanja razporejeno različno število
poplavnih dogodkov. Na podlagi te tabele sem poplavne dogodke razdelila na 6 razredov s
širino razreda 14 dni.
Analiza trendov je izvedena s pomočjo vrtilne tabele. Z njo sem iz podatkov o vodostajih v
obravnavanem obdobju dobila maksimalne vodostaje za posamezna leta. Na podlagi
maksimalnih vodostajev za posamezno leto je nato izdelan graf z regresijsko premico, ki nam
pove, ali maksimalni letni vodostaji skozi leta padajo ali naraščajo.
Na koncu sem ugotavljala še značilnosti trenda maksimalnih letnih vodostajev, ki jih
prikazuje regresijska premica. Postopek testiranja trenda s testnima statistikama t in F sem
povzela po Zupančič (2013) ter odgovorila na vprašanje, ali je trend značilno različen od 0.
Testiranje s testno statistiko t je potekalo s pomočjo korelacijskega koeficienta ρ, katerega
značilnost ocenjujemo s to testno statistiko. Pri tem postavimo nasprotujoči si domnevi H0 in
H1 o korelacijskem koeficientu ρ:
 H0: ρ=0 (ni korelacije)
 H1: ρ≠0 (korelacija obstaja)
in testno statistiko t izračunamo po enačbi (1)

(1)
kjer je r korelacijski koeficient in n število opazovanj.
Korelacija je statistično značilna na izbrani ravni značilnosti α, kadar izračunana vrednost
testne statistike t presega tabelirani tα, n-2; ničelno hipotezo H0 zavrnemo.
Pri testiranju s testno statistiko F prav tako postavimo nasprotujoči si domnevi H0 in H1 o
naklonu premice k:
 H0: k=0 (premica nima naklona; regresija ni statistično značilna)
 H1: k≠0 (premica ima naklon; regresija je statistično značilna)
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in testno statistiko F izračunamo po enačbi (2)

(2)
kjer je r korelacijski koeficient in n število opazovanj.
Kadar izračunani F presega tabelirani Fα,1,(n-2), zavrnemo ničelno hipotezo H0.
3.1 Vodomerna postaja Haasberg
Vodomerna postaja Haasberg se nahaja na desnem bregu reke Unice, pri »Grajskem mostu« v
neposredni bližini gradu Haasberg. Njena lega je označena na sliki 1. Natančno lokacijo
opredeljujejo Gauss–Krügerjeve koordinate: GKX = 76310 in GKY = 443170. Nadmorska
višina nulte točke vodomera, to je točke, na katero so vezani vsi odčitki vodostajev in s tem
tudi vsi izračuni, je 444,98 m n.m. (Kobold, 2012). To je ničelna točka vodomerne postaje.
Upravljavec vodomerne postaje je Agencija Republike Slovenije za okolje. Njen izgled
prikazuje slika 10.

Slika 10: Vodomerna postaja Haasberg (foto: M. Jelovčan)
Poleg podatkov o vodostajih se na samodejni vodomerni postaji merijo tudi pretoki. Zraven
postaje se nahaja tudi vodomerna lata (slika 11).

13

Slika 11: Vodomerna lata v bližini vodomerne postaje Haasberg (foto: M. Jelovčan)
Merilna postaja Haasberg ima že dolgo zgodovino delovanja. Po ohranjenih zapisih na
ozemlju Slovenije prve hidrološke meritve segajo v čas avstro-ogrske monarhije, ko so leta
1850 pričele delovati najstarejše še danes delujoče vodomerne postaje, med katerimi je tudi
Haasberg. Na začetku so bile meritve le občasne, z razvojem rednih odčitavanj z vodomernih
letev v določenem dnevnem terminu pa so za pridobivanje natančnejših podatkov začeli
nameščati merilne naprave – limnigrafe (Površinski…, 1998).
Med šestimi vodomernimi postajami, ki so se nahajale vzdolž reke Unice – vse od Planinske
jame, mosta v Malne, Haasberga, mosta v Laze do Pod sten, je vodomerna postaja Haasberg
edina, ki še vedno deluje in ima najdaljše obdobje beleženja podatkov o vodostajih na tem
območju. Zaradi navedenega sem omenjeno postajo izbrala za vir podatkov, ki sem jih
uporabila v analizah. V Arhivu površinskih voda Agencije Republike Slovenije za okolje so
dostopni podatki od leta 1926 do 1929 in od leta 1954 do 2014. V obdobju od leta 1929 do
1954 podatki manjkajo. V analizo podatkov sem tako vključila vse podatke od leta 1954 do
konca leta 2014.
3.2 Višina kote poplave
Po Gamsu (1979) naj bi se poplave pri Haasbergu začele, ko ima Unica več dni pretok
60 m3/s – tolikšna je tudi skupna požiralnost ponorov, in vodostaj 447,2 m n.m. oziroma
222 cm nad ničelno koto. To je nadmorska višina roba struge Unice. Po zapiskih domačina
Andreja Milavca, ki že vrsto let vsak dan spremlja vodostaje pri Haasbergu, voda prestopi
bregove pri povprečni višini vodostaja 447,3 m n.m. Ker odstopanje ni veliko (10 cm), sem za
koto poplave privzela koto, ki jo navaja Gams. Vrednosti poplavne kote pa niso vedno enake,
kar sem ugotovila tudi pri pregledovanju zapiskov. Vzroke za neenakosti lahko iščemo v
delovanju narave (izpiranje in odlaganje sedimentov na robovih reke) in človeka.
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KOTA POPLAVE
447,2 m n.m.

POPLAVNI
VODOSTAJ

222 cm

NIČELNA KOTA
444,98 m n.m.

Slika 12: Skica prečnega prereza Unice pri vodomerni postaji Haasberg
Skica na sliki 12 prikazuje koti in višino, ki so pomembne pri razumevanju vodostajev.
Na skici je označena ničelna kota, ki je izhodišče vsem meritvam in izračunom ter kota
poplave – rob struge, ki predstavlja začetek poplave. Razlika med obema absolutnima
višinama je poplavni vodostaj. To je najnižja relativna višina poplave.
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA
4.1 Zgodovina poplav na Planinskem polju
Poplave na Planinskem polju so nepogrešljiv del življenja ljudi na tem območju. Pojavljajo se
večkrat na leto, najpogosteje v pozni jeseni in zgodnji pomladi. Lahko tudi popolnoma
izostanejo ali pa se jesenske poplave zavlečejo preko zime v spomladanske poplave. Trajajo
lahko le nekaj dni ali pa več mesecev.
V preteklosti so bile velike poplave ena največjih katastrof Planine in ostalih vasi ob robu
Planinskega polja, ki jim vsaka večja poplava prekine prometne povezave in jih takorekoč
odreže od sveta (Žigon in Rančov, 1997).
V 18. stoletju je poplave na Planinskem polju opisoval Steinberg, v 19. stoletju pa Schmidl in
Kraus, ki sta objavila zapiske planinskega župnika Urbasa, ter Viljem Putick, ki se je opiral na
zapiske nekdanjega planinskega župana Franca Kovšce (Mihevc, 2014; Žigon in
Rančov, 1997).
V nadaljevanju prikazane podatke o poplavah v 19. in začetku 20. stoletja povzemam po
Ivanu Gamsu (1979, 1980), ki se naslanja na Puticka, Krajevni leksikon Dravske banovine in
pripovedovanja domačinov, po Janezu Kebetu (1996) in pripovedovanju še živečih
domačinov, ki se opirajo na svoje prednike. Podatki o poplavah v drugi polovici 20. in
začetku 21. stoletja pa so povzeti iz Arhiva površinskih voda Agencije Republike Slovenije za
okolje (višine in trajanje poplav) in iz zapiskov domačina Andreja Milavca, ki že vrsto let
vsak dan spremlja vodostaje (navedene posebnosti posamezne poplave).
V nadaljevanju so prikazane večje poplave in nekatere njihove značilnosti od leta 1800 do
konca leta 2014. Za večjo poplavo je vzeta tista, ki ima vodostaj večji od 400 cm oziroma
višino večjo od 448,98 m n.m.. Vodostaji so vezani na vodomerno postajo Haasberg.
 1801-1802: največja poplava po ustnem pričevanju domačinov, ki je s prekinitvami
trajala od novembra 1801 do junija 1802. Po pripovedovanju domačinov naj bi se
duhovnik v Spodnji Planini podal iz župnišča v cerkev s čolnom.
 1820: vas Laze je bila delno poplavljena, hrib Jakovica pa je za pet mesecev postal
otok.
 1843-1844: poplave so trajale od novembra 1843 do junija 1844.
 1851-1852: velja za največjo poplavo, ki je dokaj zanesljivo izpričana; poplava se je
začela konec leta 1851 in je trajala celih devet mesecev, torej se je zavlekla daleč v
leto 1852. Po Putickovih izračunih je tedaj voda dosegala višino 458-459 m n.m. Po
pripovedovanju domačinov naj bi takrat voda segala do tretjega stekla v prvem
nadstropju v hiši mlinarja Milavca v Malnih in celo odnesla žago ter dosegla prag
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cerkve v Spodnji Planini. V poglavju z naslovom »Poplava v letih 1851-1852« je
prikazan opis poplave, povzet iz pisma planinskega kaplana.
 1875-1876: zmerna povodenj, ki traja od decembra do februarja. V letu 1876 so bile
nato še štiri poplave.
 1878-1879: poplave od novembra do junija; decembra in januarja je zapadla ogromna
količina snega, ki ga je nato topila neprestana odjuga z dežjem. To je povzročilo
poplave z višino vodne gladine, ki je bila le 1,5 m nižja od maksimalnega vodostaja v
poplavi 1851-1852.
 1892: po Gamsu (1980) srednje visoka poplava, po vedenju nekaterih še živečih
domačinov, ki se naslanjajo na pripovedovanja svojih staršev in starih staršev pa
poplava, ki je bila po primerjavi s poplavo v letu 2014 približno 2,6 m višja, torej naj
bi dosegla koto 455,83 m n.m. Kako visoko je to, je razvidno iz slike 13, kjer so na
hiši s hišno številko 59 označene kote nekaterih večjih poplav.
 1923: Gams (1979, 1980) je zapisal, da je bil del Laz poplavljen in da je voda tekla
čez preval v vasi. Dosegla naj bi celo balkon ene od hiš. Po ustnih virih, ki jih navaja
Gams, naj bi voda v Malnih segla do svetilke pred hišo mlinarja Milavca, kar daje
koto 453,4 m n.m. Po pripovedovanju zgoraj omenjenih domačinov, ki se spominjajo
pripovedi svojih prednikov, pa naj bi ta poplava dosegla koto 454,83 m n.m. Označena
je na sliki 13.
 1926: poplava je trajala od 23.10.1926 do 7.1.1927 in je dosegla vodostaj 705 cm.
 1947: voda je prav tako tekla čez preval v Lazah in zalila več hiš v Lazah in Planini. V
zadnjih 100 letih je bila ta poplava tretja najvišja. V primerjavi s poplavo leta 2014 je
dosegla 1 m nižji vodostaj, kar je razvidno iz slike 13.
 1970: poplava je trajala od sredine marca do sredine maja in dosegla vodostaj 605 cm.
 1975: poplava je trajala od sredine marca do konca aprila in dosegla vodostaj 470 cm.
Cesta Planina – Haasberg je bila poplavljena 2 tedna (7.4.-19.4.), cesta Planina – Laze
pa je bila zalita do 27.4.
 1976-1977: poplava s prekinitvami je trajala od začetka decembra 1976 do začetka
marca 1977 in je dosegla vodostaj 490 cm. Cesta Planina – Haasberg je bila
poplavljena 2 tedna (11.12.-29.12.), cesta Planina – Laze pa je bila prevozna 24.1.
Istega leta je do poplave z vodostajem 279 cm prišlo tudi konec avgusta.
 1979: poplava je trajala od konca januarja do začetka marca in dosegla vodostaj
547 cm. Skoraj 1 mesec (2.2.-28.2.) je bila poplavljena cesta med Planino in
Haasbergom, iz ceste Planina – Laze pa je voda odtekla šele 6.3.
 1981-1982: poplava je trajala od konca decembra 1981 do sredine januarja 1982 in
dosegla vodostaj 416 cm.
 1991: manjša poplava je trajala od začetka do sredine maja. Poplava z vodostajem
488 cm pa je trajala od sredine novembra do sredine decembra.
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 1992: poplava je trajala s prekinitvijo od sredine oktobra do sredine decembra in
dosegla vodostaj 569 cm. Cesta Planina – Haasberg je bila s prekinitvami poplavljena
1 mesec, cesta Planina – Laze pa 1,5 meseca.
 1993: poplava je trajala od sredine oktobra do sredine novembra in dosegla vodostaj
407 cm.
 2000-2001: poplava je trajala od začetka novembra 2000 do začetka februarja 2001 in
dosegla vodostaj 586 cm, razviden na sliki 13. Cesta Planina – Haasberg je bila
poplavljena 1 mesec (18.11.-21.12.).
 2008-2009: poplava z vodostajem 513 cm je trajala od začetka decembra 2008 do
začetka januarja 2009. Cesta Planina – Haasberg je bila poplavljena 2 tedna (13.12.30.12.).
 2009-2010: poplava je trajala od decembra 2009 do januarja 2010 in dosegla vodostaj
497 cm. Cesta Planina – Haasberg je bila poplavljena 3 tedne (26.12.-14.1.).
 2010: poplava je trajala od sredine septembra do sredine oktobra in dosegla vodostaj
451 cm. Cesta Planina – Haasberg je bila poplavljena 2 tedna (21.9.-4.10.), cesta
Planina – Laze pa 3 tedne (20.9.-13.10.).


2010-2011: poplava je trajala od začetka decembra 2010 do sredine januarja 2011,
dosegla je vodostaj 516 cm. Cesta Planina – Laze je bila zaprta več kot 1 mesec (8.12.14.1.), cesta Planina – Haasberg pa 3 tedne (11.12.-6.1.).

 2013: poplava z vodostajem 414 cm je trajala od začetka marca pa skoraj do konca
aprila. Cesta Planina – Haasberg je bila poplavljena 1 teden (1.4.-9.4.).
 2014: spomladanska poplava v tem letu je bila druga največja poplava v zadnjih 100
letih, višja je bila le poplava v letu 1923. Primerjava poplavne kote 2014 s kotami
nekaterih večjih poplav je prikazana na sliki 13. Podroben opis sledi v poglavju z
naslovom »Poplave v letu 2014«.
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Slika 13: Kote nekaterih večjih poplav na hiši s hišno številko 59 (foto: J. Otrin)
4.1.1 Poplava v letih 1851-1852
O poplavi v letih 1851-1852 v svoji knjigi piše Janez Kebe (1996), ki navaja planinskega
kaplana Janeza Brenceta, ki je 16. novembra 1851 o poplavi pisal svojemu prijatelju
duhovniku. Kaplan v pismu piše, da je v Planini strašna povodenj. V veži in spodnjih sobah
župnišča je voda tako visoka, da se v vežo lahko pride s čolnom. Če bo voda še naraščala, bo
v veži toliko vode, da bo vhod skozi okno; tedaj bosta tudi obe cerkvi v vodi. Tudi od hiše do
hiše se ljudje vozijo s čolni. Izpraznjenih je že 70 hiš in pri nekaterih se le še vrh streh malo
vidi. Več kot 100 družin je že zapustilo svoje domove. Kjer vode pred osmimi dnevi še ni
bilo, je danes visoka že čez 6 sežnjev. 19. decembra 1851 je kaplan sporočal, da voda upada le
za pet palcev na dan in da je v nekaterih hišah še seženj visoka voda.
Podatki v pismu planinskega kaplana tako potrjujejo Putickove izračune o višini vode okoli
458-459 m n.m.
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4.1.2 Poplave v letu 2014
V letu 2014 – podatke povzemam po Frantar in Ulaga (2015) – je bilo Planinsko polje
poplavljeno dvakrat: spomladi in jeseni. Spomladanska poplava, prikazana na slikah 15 in 16,
je bila več metrov višja od običajnih. Dosegla je vodostaj 824 cm in trajala od sredine januarja
do konca marca.
Polje je poplavilo že januarja. Na območju kraške Ljubljanice je takrat namreč padla
enainpol- do dvakratna običajna količina mesečnih padavin. Tem so v začetku februarja
sledile nove padavine s tri- do štirikratno količino padavin (največ prav na območju
Javornikov), zelo nizke temperature in pojav žleda. Z otoplitvijo se je začelo taljenje snega in
ledu, kar je še dodatno doprineslo k izrednemu povečanju ojezerjenih površin.
Od januarja do 7. februarja je bilo naraščanje gladine vode zmerno, nato pa je sledilo hitrejše
naraščanje. Prvi vzrok za to so bile padavine od 31.1. do 3.2. v zaledju, ki so preko krasa
povzročile močnejše polnjenje polja. Drugi vzrok pa so bile velike količine vode v zaledju
Hotenjke, ki podzemno odteka na Logaško polje, in neposredni odtok vode iz Cerkniškega
jezera proti izvirom Ljubljanice. Te vode so povzročile »kraško zajezitev« in zmanjšale odtok
vode s polja zaradi močno napolnjenega podzemlja na ponorni – severni in vzhodni strani
Planinskega polja. Od 7. do 13. februarja je voda naraščala okoli 50 cm na dan, po 13.
februarju pa se je naraščanje upočasnilo na okoli 20 cm na dan. Najvišji vodostaj je bil
dosežen 24. februarja, ko je bila velikost poplavljene površine 10,3 km2 in prostornina 73
milijonov m3. Sledilo je nekaj dni mirovanja, nato pa se je začelo počasno upadanje do konca
marca, ko se je poplava končala. Med 4. in 18. marcem je voda upadala okoli 8 cm na dan, v
nadaljevanju pa okoli 20 cm na dan.
Poplavljenih je bilo 24 objektov – nekdanji gospodarski objekti in spodnji deli starejših
objektov, ki so bili v preteklosti večinoma namenjeni gospodarski dejavnosti. V času, ko
poplave na polju niso ogrožale naselij, pa so te objekte obnovili in spremenili v bivalne
prostore. Poleg tega je poplava prizadela tudi nekaj objektov, zgrajenih v zadnjem času. Kot
pri običajnih večjih poplavah sta bili poplavljeni cesti Planina – Laze in Planina – Haasberg
(od 9.2. do 24.3.), poleg tega pa še spodnja cesta v Planini.
Konec leta 2014 je prišlo do nove, a manjše poplave kot v začetku leta. Najprej je naraščanje
potekalo do 20. novembra, ki se je zaradi zmanjšanja padavin v zaledju umirilo. Do
ponovnega naraščanja je prišlo 1. decembra zaradi obilnejših padavin na področju Javornikov.
Najvišji vodostaj 532 cm je bil dosežen 6. decembra. Poplavljenih objektov tokrat ni bilo,
poplavljeni sta bili le cesti Planina – Laze in Planina – Haasberg.
Spreminjanje vodostajev pred in med spomladansko poplavo ter po njej v letu 2014 prikazuje
graf na sliki 14. Vsi vodostaji, ki presegajo poplavni vodostaj 222 cm, ki je na sliki označen z
rdečo črto, pomenijo poplavo.
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vodostaj (cm)

15.4.2014
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Slika 14: Graf spreminjanja vodostajev spomladanske poplave 2014

Slika 15: Spomladanska poplava 2014 (slikano s ceste pri Ravbarjevemu stolpu)
(foto: M. Jelovčan)
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Slika 16: Obseg spomladanske poplave 2014 (slikano z regionalne ceste Logatec-Postojna
proti gradu Haasberg) (foto: M. Jelovčan)
4.1.3 Primerjava dinamike spomladanske poplave v letu 2014 z
dinamiko jesensko-zimske poplave 2008/2009
Dinamiki spomladanske poplave 2014 in jesensko-zimske poplave 2008/2009 sta primerjani
na podlagi podatkov, povzetih po Frantar in Ulaga (2015) – poglavje z naslovom »Poplave v
letu 2014« ter Kovačič in Ravbar (2011).
V oktobru in novembru 2008 je bila skupna količina padavin v zaledju Unice za 20-50 %
manjša v primerjavi s povprečno vrednostjo količine padavin v obdobju 1975-2004. Nato pa
se je konec novembra začelo obilno deževje, ki je trajalo do sredine decembra. V primerjavi s
skupno vsoto padavin v tem obdobju na Jurščah, v Postojni in v Cerknici je prav v Planini
padla največja količina dežja, kar 418 mm. Količina teh padavin je za dvakrat presegla
povprečne vrednosti v obdobju 1975-2004. To deževje je povzročilo večjo poplavo, ki je
trajala od začetka decembra 2008 do začetka januarja 2009. V začetku decembra je Unica
hitro narasla za 95 cm in začela poplavljati. Dodatno povečanje vodostaja za 70 cm so
povzročile intenzivne padavine 11. in 12. decembra. Poplava je dosegla najvišji vodostaj
513 cm 20. decembra. Tedaj je obsegala 9,84 km2 površine in 40,6 milijonov m3 prostornine.
Osnovni princip dinamike in aktiviranja poplave je v obeh primerih, tako pri zgoraj opisani
poplavi 2008/2009 kot pri poplavi v letu 2014 (Frantar in Ulaga, 2015), enak. Potrebna je
dva- ali večkrat večja intenziteta padavin od običajnih. Če so poleg tega tudi podzemne vode
na polju v kraškem podzemlju zaradi predhodnih padavin že relativno visoke, potem se
gladina podzemne vode hitro dvigne in povzroči poplavljanje polja. Zadrževalne zmogljivosti
krasa so v takih primerih zanemarljive.
Poplava 2014 je v primerjavi s poplavo 2008/2009 dosegla veliko večji vodostaj tudi zato, ker
je nanj poleg dežja vplivalo še taljenje snega in ledu.
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4.1.4 Časovni prikaz pojavljanja obsežnejših poplav na Planinskem
polju
Časovni odnos večjih poplav od začetka 19. stoletja do leta 2014, opisanih v poglavju z
naslovom »Zgodovina poplav na Planinskem polju«, je prikazan na grafu na sliki 17.
Do leta 1975 so večje poplave precej enakomerno razporejene, manjša zgostitev se pojavi le v
drugi polovici 19. stoletja. Po letu 1975 pa pojav večjih poplav postane intenzivnejši. Od leta
1975 do 2014 se zvrsti 17 let z večjimi poplavami. To pomeni, da v tem obdobju v povprečju
do večje poplave pride vsako drugo leto.

Slika 17: Leta z obsežnejšimi poplavami na Planinskem polju v obdobju 1800-2014
Kot je razvidno iz grafa na sliki 18, ki prikazuje razmike med večjimi poplavami, traja
najdaljše časovno obdobje med dvema večjima poplavama 30 let, najkrajše pa 1 leto. Razmik
enega leta se ponovi največkrat – štirikrat. V povprečju pa se večja poplava pojavi na vsakih
11 let.
Razmiki med obsežnejšimi poplavami na Planinskem polju,
1800 - 2014
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Slika 18: Razmiki med posameznimi obsežnejšimi poplavami na Planinskem polju v obdobju
1800-2014
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4.2 Poplave na Planinskem polju in njihov grafični prikaz
Poplavo definiramo kot dvig vodne gladine nad povprečno stanje. Pri tem voda zalije
površine, ki navadno niso pod vodo. Največkrat jih povzročijo močne ali dolgo trajajoče
padavine, lahko tudi hitro taljenje snega (Kocjan – Barle in Bajt, 2007).
Do poplav pride, ko je kraško podzemlje zasičeno z vodo in dotok vode na polje večji kot
odtok.
Poplave na Planinskem polju se najprej začnejo v severozahodnem delu polja in v Babnem
dolu, kjer so za poplave potrebne nižje vrednosti pretokov in vodostajev, kot so navedeni
zgoraj, in se nato širijo proti jugu preko celega polja.
Sliki 19 in 20 prikazujeta vodostaje reke Unice na vodomerni postaji Haasberg za obdobji
1994-2003 in 2004-2014. Graf na sliki 19 prikazuje tipično sliko nihanja vodostajev oziroma
pojavljanja poplav na Planinskem polju, graf na sliki 20 pa obdobje poplavnih »presežkov«.
Vse kote nad koto poplave 447,2 m n.m., ki je na spodnjih grafih označena z rdečo črto,
predstavljajo poplavo. Ostala štiri desetletja nihanja vodostajev na vodomerni postaji
Haasberg so prikazana v prilogi.

Haasberg, vodostaji (m n.m.), 1994 - 2003
vodostaj (m n.m.)

451

vodostaj (m n.m.)
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450
449
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445
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leta

2000

2001
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2003

Slika 19: Vodostaji na vodomerni postaji Haasberg za obdobje 1994-2003
Prevladujejo poplave z majhnimi preseganji poplavnega nivoja, na nekaj let pa pride do večje
poplave, kar je razvidno tudi iz grafa na sliki 19. Večina poplav se pojavi v jesensko zimskem
času. Poletnih poplav ni, kljub temu pa je iz grafa razvidno, da se posamezni višji vodostaji
oblikujejo tudi sredi leta.
Večje število poplav je tistih, ki trajajo krajše obdobje – nekaj dni, le večja poplava – z višjimi
vodostaji, traja dlje časa.
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Haasberg, vodostaji (m n.m.), 2004 - 2014
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Slika 20: Vodostaji na vodomerni postaji Haasberg za obdobje 2004-2014
Začetek obdobja 2004-2014, ki je prikazano na sliki 20, so zaznamovala štiri zaporedna leta
brez poplav. Nato sledijo leta z večjimi poplavami: zima 2008/2009, 2009/2010, jesen 2010
in zima 2010/2011 ter pomlad 2013. Obdobje se zaključi z ekstremno poplavo v začetku leta
2014. V istem letu jeseni pride do še ene večje poplave.
Pri preučevanju zgodovine poplav je razvidno, da v celotnem obravnavanem obdobju 19542014 ni prišlo v nobenem desetletju do tako številnih in visokih voda.
4.3 Osnovne statistike
Iz prikazanih podatkov v tabelah 1 in 2 so razvidne osnovne statistike posameznih desetletij in
posledično celotnega obdobja.
Tabela 1: Osnovne statistike poplav (višine nad poplavno koto 447,2 m n.m.) v centimetrih iz
vodomerne postaje Haasberg za posamezna desetletja in celotno obdobje 1954-2014
Obdobje

Aritmetična
sredina

Mediana

Modus

Minimum

Maksimum

25-ti
percentil

75-ti
percentil

1954 - 1963
1964 - 1973
1974 - 1983
1984 - 1993
1994 - 2003
2004 - 2014

49,5
81,7
83,5
97,7
72,9
156,0

38
34
36
75
33
137

8
8
16
1
11
4

1
1
1
1
1
1

166
383
325
347
364
602

41,3
95,5
81,0
86,5
90,8
150,3

123,8
286,5
243,0
259,5
272,3
450,8

1954 - 2014

95,4

51

8

1

602

150,3

450,8

Povprečna višina poplave v celotnem obdobju 1954-2014 je 95,4 cm, kar kaže na to, da
prevladujejo majhne višine. To dejstvo potrjuje tudi vrednost mediane, saj je polovica
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obravnavanih podatkov o višini poplav manjših od 51 cm, in modusa, ki pove, da se višina
8 cm pojavlja najpogosteje.
V obdobju od 1954-2014 je bilo obravnavanih 1568 dni, ko je bila poplava na Planinskem
polju. V povprečju bi to pomenilo, da je bilo polje zalito 26 dni na leto. Če razdelimo 1568
poplavnih dni na leta, pa to znese 4,3 leta, kar predstavlja 7% celotnega 60-letnega obdobja.
Pri obravnavi visokih voda po posameznih desetletjih pri analizi poplavnih vodostajev izstopa
zadnje obdobje 2004-2014, predvsem zaradi ekstremnih poplav v letu 2014. Drugo, ki temu
sledi, je desetletje 1984-1993, ki ima povprečno vrednost poplavnega vodostaja v rangu
povprečnega celotnega obravnavanega obdobja in še enkrat večjo mediano kot ostala štiri
desetletja. To pomeni, da so prevladovali visoki vodostaji. Najnižji poplavni vodostaji so se
oblikovali prvo desetletje 1954-1963, ko je povprečna višina le slabih 50 cm. Izračun se
ujema s hidrogramom, saj to desetletje praktično ni bilo večje poplave.
Tabela 2: Osnovne statistike vseh vodostajev v centimetrih iz vodomerne postaje Haasberg za
posamezna desetletja in celotno obdobje 1954-2014
Obdobje

Aritmetična
sredina

Mediana

Modus

Minimum

Maksimum

25-ti
percentil

75-ti
percentil

1954 - 1963
1964 - 1973
1974 - 1983
1984 - 1993
1994 - 2003
2004 - 2014

93,6
99,9
100,9
90,9
87,5
101,6

69
73
70
66
61
62

34
38
54
30
32
26

18
21
22
16
13
19

388
605
547
569
586
824

92,5
146,0
131,2
138,2
143,2
201,2

277,5
438,0
393,7
414,7
429,7
603,7

1954 - 2014

95,8

67

32

13

824

202,7

608,2

Če pa v analizo vzamemo dobljene rezultate osnovnih statistik vseh vodostajev, prikazane v
tabeli 2, vidimo, da desetletje 2004-2014 v izračunanih vrednostih ne izstopa. Iz tega
sklepamo, da so prevladovali nizki vodostaji (vrednost modusa je 26 cm) z nekaj vmesnimi
večjimi višinami in ekstremno višino v letu 2014, ki je razvidna iz vrednosti maksimuma.
Desetletje 1974-1983 izstopa z visoko povprečno višino vodostaja ter največjimi vrednostmi
mediane in modusa. To kaže, da je bilo desetletje v povprečju precej »mokro«. Celotno
obdobje so prevladovali višji vodostaji (vrednost modusa je 54 cm), ni pa bilo ekstremov. V
nasprotju s tem desetletjem ima desetletje 1994-2003 najnižjo povprečno vrednost vseh
vodostajev. Prevladovali so nizki vodostaji.
Povprečna višina vseh vodostajev v celotnem obdobju je 95,8 cm in kaže na to, da so
prevladovali nizki vodostaji (vrednost modusa je 32 cm).
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4.4 Frekvenčna analiza
4.4.1 Višina poplav
Iz grafičnih prikazov na slikah 21 in 22 je razvidna povezava med višino poplav in številom
le-teh po izbranih razredih. Pokaže se, da je največje število poplav z majhnimi višinami (do
0,5 m). V ta razred se med vsemi 1568 obravnavanimi dnevi s poplavami uvrsti kar 778 dni
ali 49,6 %. Sledi izrazit padec, ki se nato v naslednjih petih razredih, ki obsegajo višine od
0,5 do 3 m, enakomerno, skoraj linearno znižuje in pade od 236 na 77 poplavnih dni. Vseh pet
razredov pa obsega 707 poplavnih dni ali 45,1 %. Na zgornji meji sredinskega razreda v tej
skupini (1,5 do 2 m) se začnejo že večje poplave. Voda namreč že zalije celotno polje. Pri
višinah poplav nad 3 m ponovno število poplavnih dni strmo pada, do razreda 4 do 4,5 m. V
te tri razrede se uvrsti 57 poplavnih dni ali 3,6 %. Nad višino 4,5 m, v zadnje štiri razrede, se
uvrsti 26 poplavnih dni ali 1,7 %. Črta, ki povezuje število poplavnih dni v posameznih
razredih, tu izmenično narašča in pada. Vzrok temu je majhno število podatkov v teh štirih
razredih, kar pa je razumljivo, saj višine nad 4,5 m dosežejo večje poplave, ki jih je številčno
malo. Še posebej izstopa zadnji izmed teh štirih razredov z višino več kot 6 m, kjer črta
»strmo« pade, saj so ekstremne poplave zelo redke.
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Haasberg, višina poplave (m), 1954 - 2014

število poplav
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1
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višina poplave (m)

Slika 21: Graf števila poplav v odvisnosti od višine poplav za obdobje 1954-2014 v
logaritmičnem merilu
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Slika 22: Histogram števila poplav v odvisnosti od višine poplav za obdobje 1954-2014
4.4.2 Trajanje poplav
Iz slik 23 in 24 je lepo razvidno, da prevladuje število kratkotrajnih poplav – do 14 dni s
trendom padanja števila trajanja poplav do 28 dni. Po tem padcu je na grafu opaziti, da se
padanje rahlo umiri. Pri 42 dneh se trend padanja nadaljuje do 70 dni.
Iz tega je razvidno, da so torej najpogostejše kratkotrajne poplave, vendar pa ko na nekaj let
pride do večjih in s tem tudi daljših poplav, te trajajo približno 1,5 meseca.

Haasberg, trajanje poplav (dni), 1954 - 2014
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Slika 23: Graf števila poplav v odvisnosti od trajanja poplav za obdobje 1954-2014 v
logaritmičnem merilu
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Slika 24: Histogram števila poplav v odvisnosti od trajanja poplav za obdobje 1954-2014
4.5 Analiza trendov
Slika 25 prikazuje maksimalne letne vodostaje, izmerjene na vodomerni postaji Haasberg.
Upoštevani so vodostaji za obdobje 1954-2013, izpuščeno pa je leto 2014 z ekstremnim
vodostajem 453,22 m n.m. Leto 2014 je izpuščeno zato, ker izredno izstopajoče vrednosti
lahko prekomerno vplivajo na regresijo. Tako je tudi v tem primeru, saj je naklon premice v
enačbi regresijske premice, če upoštevamo leto 2014, kar 0,0156. To je skoraj enkrat več kot
v primeru, kjer leto 2014 ni upoštevano.

Slika 25: Graf z maksimalnimi letnimi vodostaji v obdobju 1954-2013 in regresijsko premico
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Trend maksimalnih letnih vodostajev na grafu prikazuje regresijska premica z enačbo
y = 0,0081x + 432,14.
Trend kaže, da se maksimalni letni vodostaji skozi leta povečujejo. Naraščanje, ki ga
prikazuje zgoraj omenjena trendna črta, je razvidno iz vrednosti naklona premice in znaša
8 mm na leto. To pomeni, da se je v 59 letih maksimalni letni vodostaj zvišal za približno
47 cm.
Iz grafa se lepo vidi tudi, da prevladujejo leta z manjšimi maksimalnimi vodostaji, manj pa je
let z velikimi maksimalnimi vodostaji.
4.5.1 Testiranje trenda
 Testna statistika t
Iz podatkov o maksimalnih letnih vodostajih sem izračunala korelacijski koeficient r = 0,130
in testno statistiko t = 0,999.
Izračunan t sem primerjala s tabelirano vrednostjo t0,05;58. Ker t0,05;58 ni v tabeli, sem pogledala
najbližji vrednosti, med katerima se nahaja ta vrednost – t0,05;30 in t0,05;∞, to je 1,697 in 1,645.
Izračunana vrednost t je torej manjša od tabelirane vrednosti t, zato sem zavrnila hipotezo H1
in potrdila ničelno hipotezo H0. S 95 % verjetnostjo lahko zapišem, da je korelacija statistično
značilna, torej da trend 0,0081 ni značilno različen od 0.
 Testna statistika F
Iz podatkov o maksimalnih letnih vodostajih sem izračunala korelacijski koeficient r = 0,130
in testno statistiko F = 0,998.
Izračunan F sem primerjala s tabelirano vrednostjo F0,05;1,58. Ker F0,05;1,58 ni v tabeli, sem
pogledala najbližji vrednosti, med katerima se nahaja ta vrednost – F0,05;1,40 in F0,05;1,60, to je
4,08 in 4,00.
Izračunana vrednost F je torej manjša od tabelirane vrednosti F, zato sem zavrnila hipotezo
H1 in potrdila ničelno hipotezo H0. S 95 % verjetnostjo lahko zapišem, da premica nima
naklona oziroma da regresija ni statistično značilna, torej da trend 0,0081 ni značilno različen
od 0.
Obe testni statistiki sta pokazali, da trend 0,0081 ni značilno različen od 0, torej da se
maksimalni letni vodostaji skozi leta ne povečujejo.
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5 ZAKLJUČEK
Priprava mojega diplomskega dela je potekala v dveh glavnih delih. Prvi del je zavzemal
pregled razpoložljive literature in zbiranje podatkov o dosedanjih raziskavah na področju
geologije in hidrogeologije ter zbiranje podatkov o zgodovinskih poplavah na Planinskem
polju. Drugi del pa izvedbo statistične analize vodostajev reke Unice na vodomerni postaji
Haasberg. Torej, dopolnila sem seznam zgodovinskih poplav od leta 1800 do 2014, opravila
frekvenčno analizo višin in trajanja poplav ter analizo trendov. V nadaljevanju so
predstavljene glavne ugotovitve.
Poplave se pojavijo skoraj vsako leto, večina v jesensko-zimskem času. Do njih pride, ko je
kraško podzemlje zasičeno z vodo in dotok vode na polje večji kot odtok. Odtočna sposobnost
požiralnikov je ocenjena na 60 m3/s. Poplave pri Haasbergu se začnejo, ko ima Unica več dni
pretok 60 m3/s in doseže vodostaj 447,2 m n.m. Poplave na Planinskem polju se najprej
začnejo na severnem delu polja in se nato širijo proti jugu preko celega polja.
Poplave na Planinskem polju so nepogrešljiv del življenja ljudi na tem območju. Kljub temu
pa so bile velike poplave ena največjih katastrof Planine in ostalih vasi ob robu Planinskega
polja. Od začetka 19. stoletja do leta 2014 se jih je zvrstilo 26, daleč največja pa je bila
poplava v letih 1851-1852 z višino vode do 458-459 m n.m.
S pomočjo statistične analize vodostajev reke Unice na vodomerni postaji Haasberg sem
izračunala opisne statistike, ugotavljala višine in trajanje poplav ter z analizo trendov
preučevala postavljeno hipotezo »Frekvenca poplav na Planinskem polju se s časom
povečuje.«.
Povprečna višina poplave v celotnem obdobju 1954-2014 je 95,4 cm oziroma 448,15 m n.m.,
kar kaže na to, da prevladujejo majhne višine. Modus pokaže celo, da se najpogosteje pojavlja
višina 8 cm oziroma 447,28 m n.m..
Analiza višin poplav je pokazala, da največje število, skoraj polovica poplavnih dni, pripada
poplavnim višinam manjšim od 0,5 m. Nad poplavno višino 4,5 m pa je samo 1,7 %
poplavnih dni. Z večanjem poplavne višine se znižuje število poplavnih dni, kar pa je
razumljivo, saj večje višine dosežejo le večje poplave.
Po trajanju je več tistih poplav, ki so krajše – do 14 dni. Na nekaj let pride do večjih in s tem
daljših poplav, ki trajajo približno 1,5 meseca.
Postavljena hipoteza »Frekvenca poplav na Planinskem polju se s časom povečuje.«, ki se
nanaša na višine poplav za obdobje 1954-2014, ni bila potrjena. Čeprav je regresijska premica
s prikazom trenda maksimalnih letnih vodostajev nakazovala naraščanje, in sicer za 8 mm na
leto, testni statistiki t in F naraščanja nista potrdili.
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Za nadaljnje preučevanje poplav na Planinskem polju predlagam natančno statistično in
verjetnostno analizo pojavljanja le-teh. Iz danih podatkov bi bili na primer zanimivi analiza
večanja trajanja poplav in s tem daljšanje ojezeritve polja ter izračun verjetnosti, ali se lahko
poplave iz leta 2014 ponovijo v nekem krajšem časovnem obdobju, na primer v obdobju
desetih let.
Poplave so naraven pojav, katerih negativne učinke lahko zmanjšamo, ne moremo pa jih
preprečiti. Glavni korak pri zmanjševanju negativnih učinkov in škode so dolgoročni ukrepi,
ki vključujejo predvsem poznavanje in upoštevanje poplavnih značilnosti.
Tako kot Kovačič in Ravbar (2011) bi izpostavila problem števila vodomernih postaj na
Planinskem polju in v njegovem zaledju, to je na območjih, ki prispevajo vodo. Zaradi
pomanjkanja vodomernih postaj – veliko v preteklosti postavljenih postaj ne deluje že nekaj
desetletij, posledično ostajamo brez ustreznih meritev dinamike naraščanja in upadanja
vodostajev. S tem je oteženo proučevanje hidroloških dogodkov in morebitno predvidevanje
visokih voda v prihodnosti. Priporočljivo bi bilo vzpostaviti dolgotrajni monitoring na kraških
poljih in obnoviti opuščene vodomerne postaje.
To bi omogočilo dovolj natančno določitev vodnega prostora in prilagoditev tega poplavam
ter pravilno načrtovanje rabe prostora. K temu vedenju in poznavanju je bila usmerjena tudi
vsebina moje diplomske naloge.
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Priloga 1: Vodostaji na vodomerni postaji Haasberg za obdobje 1954-1963
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Priloga 3: Vodostaji na vodomerni postaji Haasberg za obdobje 1974-1983
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Priloga 4: Vodostaji na vodomerni postaji Haasberg za obdobje 1984-1993
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