Odbor za varstvo gorske narave v MDO PD Primorske
VABI v soboto, 27.5.2017

Na naravovarstveni izlet
v Krajinski park Radensko polje
PROGRAM: Z avtobusom se bomo peljali v Veliko Mlačevo do gradu Boštanj. Tu je
informacijska pisarna krajinskega parka Radensko polje. Pričakal nas bo vodič.
Radensko polje je slikovito kraško polje z izviri, ponori, estavelami, ponikalnicami, dolgo 4,5
km in široko 1,2 km. Na vseh straneh je obdano z gozdnimi pobočji, le na severozahodnem
delu je odprto proti Grosupeljskem polju. Sredi polja se dvigata dva griča. Severno grič Boštanj in
na južnem delu osamelec Kopanj, ki je najlepši primer huma dinarskih kraških polj v slovenskem
merilu.

Značilno je po treh vodotokih: Dobrovki, Zelenki in Šici. Vsi trije tečejo od zahoda na vzhod,
kjer ponikujejo in pritečjo na plan kot del izvira Krke.
Rastlinstvo polja je zelo pestro. Najvrednejši življenjski prostori so mokrotni travniki, ki omogočajo
preživetje številnim ogroženim rastlinam, kot sta močvirska kukavica in močvirski svišč. Močila,
gozdiči, površinske in podzemeljske vode so domovanje ogroženih živali, zlasti žuželk in dvoživk,
med katerimi je tudi človeška ribica. Veliki sesalci, kot so medved, volk in ris, so plašni in se
izogibajo človeka, nasprotno pa bela štorklja gnezdi v vaseh.

Hoja z ogledom naravnih znamenitosti bo trajala predvidoma 3-4 ure.

ODHOD: Bo glede na prijave, predvidoma iz avtobusnih postaj: Koper ob 7.00, Kozina ob
7.20, Divača ob 7.45, Postojna ob 8.15 (morda še kje, po dogovoru, če bo več prijavljenih).
PREDVIDEN POVRATEK: med 16. in 17. uro.
OPREMA: Planinski čevlji in oblačila primerna letnemu času in vremenu, oprema za dež ali
za zaščito proti soncu.
HRANA IN PIJAČA: Iz nahrbtnika.
CENA: 10 €, od tega za vstopnino 3 €, za prevoz 7 €. Razliko cene avtobusa bo prispeval
MDO Primorske.
ZAHTEVNOST: Izlet ni zahteven in je primeren za vse starostne skupine pohodnikov,
Zmerne hoje z ogledi je približno 3-4 ure. Udeleženci morajo biti člani PD.
PRIJAVE: Vesni, do srede, 24.5.2017, tel. 041 950 478 ali e-naslov
vesna.pecar@gmail.com V primeru odpovedi zaradi dežja bo izlet preložen na drugi termin.

Vabljeni vsi ljubitelji narave!
VODJA IZLETA:Vesna Pečar, vodja odbora za varstvo narave v MDO PD Primorske

