
SOTESKA RIBŠČICE
Dobra 2 km dolgo sotesko so pred približno 10.000 leti, v času 
otoplitve ob koncu zadnje ledene dobe, v trd apnenec urezale 
deroče ledeniške reke, ki so odtekale z jezikov pokljuškega 
ledenika. Pokljuški soteski pravimo tudi soteska Ribščice. Ime 
izvira iz potoka Ribščica, ki ob deževnih obdobjih teče skozi 
sotesko.

VODE
Na območju soteske le ob večjih padavinah teče hudourniška 
voda, takrat v stranski dolini nastane celo slap. Sicer se manjši 
potoček pojavi v spodnjem delu soteske, pri izhodišču v Jeli. 
Ta kmalu ponikne pod gruščem in na površje privre tik pred 
iztekom v dno doline Radovne. 

VISOKE STENE
Strme in marsikje celo previsne apnenčaste stene so visoke 
do 50 m, v spodnjem delu tudi do 150 m. V najožjih delih je 
med njimi le dober meter razdalje, na več mestih pa se skoraj 
stikajo. Stene so zgrajene iz sivih apnencev s temnimi gomolji 
roženca (kremena), ki so se odložili na dnu globokega morja 
pred dobrimi 200 milijoni let. Skozi sotesko vodi tudi Slovenska 
geološka pot.

POKLJUŠKA LUKNJA
To je jamska dvorana z dvema vhodoma in s tremi okni. Skoznjo 
že stoletja vodi pot na Staro Pokljuko in dalje čez rovte na 
Pokljuko. Je najkrajši prehod iz Gorij na Pokljuko. Posebnost 
Pokljuške luknje je naravno oblikovan pomol, ki so ga domačini 
poimenovali Prižnica.
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 koraj 2 km dolgo in do 50 m globoko Pokljuško sotesko,  
 vrezano v apnenčaste sklade, je izdolbel nekdanji ledeniški 
rečni odtok iz talečega ledenika na Pokljuki. Ustvaril je največjo 
fosilno sotesko v Sloveniji. Zaradi odsotnosti stalne tekoče vode 
je pot speljana po suhi strugi nekdanje reke, ob zaključku soteske 
pa prek visečih lesenih galerij skozi le dober meter široko ožino. 
4 km dolgo krožno pot lahko obiščete z zgornje strani, iz naselja 
Zatrnik na nadmorski višini 906 m, oziroma s spodnje strani, z 
območja Krnice pri Zgornjih Gorjah in z izhodiščem v Jeli na 
nadmorski višini 650 m. 

V slabem vremenu ali zimskih razmerah obisk soteske 
odsvetujemo. Zaradi prepadnih in visokih sten obstaja  
nevarnost padajočega kamenja.

S

VAŠ POZOREN KORAK 
JE POMEMBEN. 
NE ZAHTEVA VELIKO, 
POMENI OGROMNO.
Ostre podnebne razmere,
mlada in plitva prst ter 
krušljiva apnenčasta skala
vsako poletje pogojujejo
rast alpske flore. 
Vegetacija ob planinskih in 
drugih poteh je prilagojena 
negostoljubnim razmeram 
gorskega sveta. Hoja zunaj 
poti ni priporočljiva - naravovarstveni, upravljavski in estetski 
vidik obiskovanja občutljivega gorskega območja zahteva 
pozornega obiskovalca, ki spoštuje krhkost življenja v gorah.

PESTROST ŽIVALSKEGA SVETA
Tukajšnji gozdovi nudijo zatočišče mnogim živalskim vrstam: 
srnjadi, jelenjadi, gamsom, muflonom, lisicam, jazbecem, polhom 
in številnim pticam.

VRTCI
Posebnost soteske so večje razširitve, ki jih imenujemo »vrtci«. 
Najbolj izraziti so trije: Plezalni vrtec, Osrednji vrtec in Zadnji 
vrtec. Za Zadnjim vrtcem vodi pot čez kopišče, kjer so nekoč tudi 
oglarili.

ČUDOVITI SVET RASTLIN
Razmere v dolinskem delu soteske so podobne razmeram 
v mrazišču z obilico vlage, zato v soteski najdemo nekatere 
rastlinske vrste na znatno nižji nadmorski višini od njihovih 
običajnih rastišč. V začetnem delu soteske uspevajo navadno 
kresničevje, trpežna srebrenka, deveterolistna konopnica … 
Višje najdemo rastline s pritlikavo in blazinasto rastjo, kot so 
burserjev, klinolistni in okroglolistni kamnokreč, lepi jeglič ali 
avrikelj, scheuchzerjeva zvončica in druge.
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Avrikelj 
Primula auricula 
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Zimzelena trajnica, ki raste v skalnih 
razpokah. Cveti od marca do julija.

GOZD 
Gozdovi na območju 
Pokljuške soteske imajo 
poudarjeno varovalno 
funkcijo, zato se vanje 
praviloma ne posega in 
so prepuščeni naravnemu 
razvoju. Sestavljeni so iz 
gozdnih združb bukve, jelke, 
smreke, gorskega javorja 
ter grmišča črnega gabra in 
malega jesena s posameznim 
alpskim nagnojem.

PAŠNIKI
Nad Pokljuško luknjo najdemo značilne »rovte« ali pašne 
površine, ki imajo svoja imena: Janezov rovt, Pustovo polje …  
V začetku in ob koncu poletja kmetje tam pasejo govedo in ovce 
ter tako pomembno prispevajo k ohranjanju kulturne krajine in 
biodiverzitete.

NAVADNA PERUŠA
Zaradi vlažnih in hladnih razmer 
je območje zelo ugodno za rast 
praproti in sršajev. Posebno 
zanimiva je praprot peruša 
(Matteuccia struthiopteris), ki ima 
dve vrsti listov – za fotosintezo in 
za razmnoževanje s trosi.

GALERIJE KRALJEVIČA ANDREJA
V najožjem delu soteske, v navpični steni, so leta 1930 uredili 
tehnično zahtevne, 35 metrov dolge galerije in tako omogočili 
najkrajšo pot iz doline Radovne proti Mrzlemu Studencu. 
Poimenovane so po jugoslovanskem kraljeviču Andreju, čigar 
očetovi lovci in gonjači so iskali mesta v soteski, kjer jim je ušla 
divjad.

ZATRNIK
Skozi sotesko je speljana krožna pot, ki omogoča, da si naravno 
znamenitost ogledate v vsej veličini. V bližini Galerij se pot 
odcepi pot proti naselju Zatrnik. 

NARAVNI MOST
Visok skalni obok, poimenovan Veliki naravni most, je visok  
24 metrov, na sredini pa širok 3 metre.

Navadna lisica 
Vulpes vulpes

Močerad 
Salamandra salamandra

Črni gaber 
Ostrya carpinifolia
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Viri:  Javne info. Slovenije, GURS, DTK25 (1996);
DMV12.5 (2006); PZS (2012).
Kartogra�ja: Javni zavod Triglavski narodni park, 2020.
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Triglavski narodni park je edini narodni park v Sloveniji. 
V tem čudovitem in občutljivem naravnem okolju smo 
obiskovalci le gostje. 
Dobrodošli v narodnem parku.

Bodimo nemoteči obiskovalci.  
Mir in tišina naj bosta privilegij prebivalcev in 
obiskovalcev.

Svoje vozilo pustite na označenih parkirnih mestih.
Uporabljajte javni prevoz. 

Vreme se v gorah hitro spreminja. S seboj vzemite 
rezervna oblačila. Obujte primerne čevlje. Na turo 
se podajte primerno telesno in psihično pripravljeni, 
s seboj vzemite zadostno količino vode.

P

Prenočevanje izven za to določenih 
mest ni dovoljeno.
V planinskih kočah je na voljo  
dovolj ležišč.

Pokljuška soteska je naravni spomenik državnega pomena.

Bodite nemoteči obiskovalci in ne prinašajte ničesar  
v prostor ter iz njega ničesar ne odnašajte. Odnesite le lepe 
spomine in podobe, shranjene na spominski kartici.
 

Spoštujte življenjski prostor rastlin in 
živali. Občudujte jih tako, da s svojo 
prisotnostjo ne boste motili njihovih 
zgodb, ki so prav tako edinstvene 
kot vaša. 
 

Občutljivo naravno okolje zahteva pozornega 
obiskovalca, zato hoja zunaj označenih poti ni 
priporočljiva. Na izpostavljenih delih je velika 
možnost zdrsa. 

Pred odhodom na turo pridobite čim več aktualnih 
informacij o stanju na poteh, odprtih kočah in 
vremenu.
V primeru nesreče kličite 112.

VAŠ KORAK JE POMEMBEN.  
NE ZAHTEVA VELIKO,  
POMENI OGROMNO.
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