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ZELENE NOVIČKE RADENSKEGA POLJA

Pestrost mokrotnih travnikov Radenskega polja
Sprehod po Radenskem polju vedno
prinese nekaj novega. Razmere na kraškem polju se vedno spreminjajo. Obdobji sušnega in mokrotnega si ves čas
podajata kljuko. Pri tem za svoj prostor
pod soncem ves čas tekmujejo številne
rastlinske in živalske vrste. Ene bolj vajene sušnega, druge prilagojene na mokrotno okolje.
Zaradi suše, ki je vladala v spomladanskih mesecih, je bila podtalnica dolgo časa nizka in šele padavine v juniju so
spodbudile, da so se retja ali estavele na
Radenskem polju začela polniti. Nastala
so številna majhna jezerca znotraj kotanj, ki nimajo površinskega dotoka in so
odvisne v večji meri od vodostaja podtalnice. Kadar je podtalnica nizka, se vsa
padavinska voda izgublja skozi rupe na
dnu retij. Takrat služijo kot ponori padavinske vode. Ko se podtalnica dvigne na
celotnem Radenskem polju, ta ista retja
postanejo bruhalniki, skozi katere voda

prodira iz podzemlja.
Visoke vode se mnogokrat lahko še
tedne obdržijo in ob tem napajajo številne sosednje travnike, ki tudi zaradi
teh razmer ostajajo dolgo časa vlažni in
mnogokrat še dolgo v poletje nepokošeni. Kakšno leto pride obdobje poplav
prej, drugič spet smo priča veliki suši v
poznopomladanskem času. Podobno je
mozaično menjavanje sušnega in mokrotnega obdobja tudi v poletnem in
ostalih letnih časih.
A ravno pozno spomladansko in poletno mokrotno obdobje odločata o pestrosti travniških habitatov. Travniki so
nedostopni zaradi razmočenih kolovozov in mnogi tudi preveč namočeni, da
bi jih bilo mogoče strojno obdelati. Zato
takrat osredni del Radenskega polja
ostaja daljši čas nepokošen. Mnoge vrste trav in zeli tako že odvržejo semena.
Eno leto so poplave močnejše, voda se s
travnikov počasi umika, drugo leto spet

vlada suša, padavin je malo in travniki so
takrat večinoma že pokošeni.
Letošnje leto je znotraj osrednjega
območja Radenskega polja kar precej
travnikov še nepokošenih. Gre za mokrotne ekstenzivne travnike, kjer se bohotijo sibirske perunike, modra stožka,
brestovolistni oslad in kukavice. Te dajejo zatočišče številnim živalskim vrstam:
pticam, dvoživkam, metuljem in kačjim
pastirjem. Prav ta mozaičnost je velika
posebnost Radenskega polja.
Spremenljivostim naravnih razmer na
Radenskem polju so se prilagodile tako
rastlinske kot tudi živalske vrste in kar je
najpomembnejše, prilagodil se je tudi
človek, ki območje obdeluje. Zato imamo na Radenskem polju še vedno tako
zelo bogato in pestro naravo.
Vodja Krajinskega parka Radensko
polje
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