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Izvleček
Izdelava detajlne pedogeografske karte z uporabo daljinsko zaznanih podatkov
Pedogeografska karta je kartografski prikaz, ki poleg razprostranjenosti prsti vsebuje tudi
informacije o povezanosti prsti z ostalimi pokrajinskimi (pedogenetskimi) dejavniki. Na prsti
vplivajo podnebje, organizmi, matična podlaga, voda, relief, človek in čas. Vsaka skupina prsti
je rezultat delovanja vseh naštetih dejavnikov, vendar pa se moč vpliva posameznih
dejavnikov krajevno razlikuje. Z magistrsko nalogo smo poskušali ugotoviti povezavo med
izbranimi morfometričnimi parametri, ki predstavljajo pedogenetske dejavnike, debelinami
horizontov in tipi prsti na območju nekarbonatnih kamnin, ter izdelati podrobno
pedogeografsko karto območja z uporabo daljinsko zaznanih podatkov (LiDAR tehnologija).
Za izbrano območje v zaledju Mozirja smo zbrali ustrezne digitalne podatkovne sloje ter
opravili terenske in laboratorijske analize. S podatki, pridobljenimi na terenu, in izračuni v
geografskih informacijskih sistemih smo s statističnimi analizami ugotovili povezanost med
morfometričnimi značilnostmi območja z debelinami horizontov in tipi prsti. Z multiplo
linearno regresijo smo izdelali karti debelin horizontov, z logistično regresijo pa smo
napovedali verjetnost pojavljanja posameznih horizontov in tipov prsti na območju. Končna
pedogeografska karta je nastala s kombiniranjem različnih izdelanih kart prsti, pridobljenih s
statističnimi metodami, in s terenskim delom.
Ključne besede: pedogeografija, pedogenetski dejavniki, geografski informacijski sistemi,
LiDAR, pedogeografska karta, kvantitativne metode.
Abstract
Making a detailed soil map using remote sensing data
A pedogeographic map is a cartographic display that contains the data about how spread out
the soil is as well as the information about the connectedness of soil with other landscape
(pedogenetic) factors. The climate, organisms, parent material, water, relief, humans and
time affect the soils. Each group of soils is the result of all listed factors. However, the
influence of each factor differs, depending on the location.In themaster’s thesis we tried to
determine the connection between the selected morphometric parameters, i. e.
pedogenetic factors, the thickness of horizons and types of soils in the region of mostly noncarbonated bedrock. We also tried to make a detailed pedogeographic map of the region
using remote sensing data (LiDAR technology).We chose appropriate digital information
layers for the chosen area, i.e. the surroundings of Mozirje, and carried out field and
laboratory analyses. Incorporating the data acquired through fieldwork and calculations
from geographic information systems, the connection between morphometric
characteristics of the regionand the thickness of horizons as well asthe types of soils was
determined with statistical analyses. With a multiple linear regression,two maps of the
thickness of horizons were made. With the logistic regression the probability of the
occurrence of individual horizons and types of soils in the region was predicted. The final
pedogeographic map was made by combining various soil maps, acquired through statistical
analyses and field data.
Key words: soil geography, factors of soil formation, geographic information systems, LiDAR,
soil geographic map, quantitative methods.
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Povzetek
Magistrsko delo se ukvarja s proučevanjem povezav med okoljskim (pedogenetskimi)
dejavniki z skupinami prsti in debelinami njihovih horizontov. Povezave smo poskušali
ugotoviti in kvantificirati na podlagi terenskega dela, analiz s pomočjo geografskih
informacijskih sistemov in statističnih analiz. Morfometrične spremenljivke smo pridobili z
analizami na digitalnem modelu nadmorskih višin 1 x 1 m izdelanem z LiDAR tehnologijo.
Pred terenskim delom smo prve povezave in zakonitosti med pedogenetskimi dejavniki v
prostoru pridobili z geostatističnim postopkom nenadzorovane klasifikacije (cluster analiza).
Na podlagi izdelane klasifikacije smo z mrežno – neporavnano določitvijo točk izbrali vzorčne
točke proučevanja. Na vnaprej določenih lokacijah smo preučili pedogenetske dejavnike in
lastnosti prsti ter vzeli reprezentativne vzorce horizontov za laboratorijske analize. Točke
lokacij proučevanja z izmerjenimi debelinami horizontov in globino prsti smo vnesli v
geoinformacijsko okolje, kjer smo jim pripisali vrednosti morfometičnih parametrov.
Povezanost med morfometričnimi značilnostmi z debelinami horizontov smo ugotavljali s
Pearsonovim koeficientom korelacije, za ugotavljanje povezanosti med morfometričnimi
dejavniki in tipi prsti pa smo uporabili Spearmanov koeficient korelacije. Analiza je pokazala,
da imajo nakloni največji vpliv na debelino horizontov in posamezne skupine prsti. Na
podlagi ugotovljenih povezav, smo z metodo multiple linearne regresije dokaj uspešno
napovedali debeline posameznih horizontov, z metodo logistične regresije pa smo izdelali
karte verjetnosti pojavljanja horizontov in tipov prsti. Metoda se je izkazala za uspešno pri
napovedovanju razprostranjenosti kamnišč, kambičnih prsti in deloma obrečnih prsti. Ostalih
skupin zaradi premajhnega števila reprezentativnih vzorcev in večjega vpliva drugih
pedogenetskih dejavnikov (zlasti matična podlaga)z izbrano metodo nismo mogli učinkovito
napovedati.Pri napovedi obrečnih prsti se je pokazala tudi pomanjkljivost digitalnega modela
nadmorskih višin 1 x 1 m za napovedovanje rečne mreže. Vodotoki so bili pogosto prekinjeni,
nekatere ceste in poti pa so bile klasificirane kot reke.
Končna pedogeografska karta je rezultat kombiniranja kart prsti pridobljenih z multiplo
linearno regresijo, logistično regresijo in terenskimi delom. Ugotovili smo, da je na
fluvialnem reliefu, kjer je v primerjavi s krasom, relief veliko manj razčlenjen, mogoče dovolj
dobro napovedati skupine prsti tudi z digitalnim modelom nadmorskih višin manjše
ločljivosti. Izbira natančnosti digitalnega modela nadmorskih višin je odvisna predvsem od
reliefne razgibanosti površja proučevanega območja.. Uporabljeno metodo bi bilo zanimivo
uporabiti na območju, kjer so dejavniki, kot je nadmorska višina, podnebje in vpliv človeka,
sorodni našemu, matična podlaga pa je karbonatna. S tem bi lahko ugotovili, ali je mogoče z
izbranimi pedogenetskimi dejavniki napovedovati prisotnost in debeline posameznih
horizontov ter prsti tudi na karbonatnem območju ali imajo tam večji vpliv na nastanek in
razvoj prsti drugi pedogenetski dejavniki.
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1. UVOD
Pedogeografska karta je sintezen in uporaben kartografski prikaz, ki poleg razprostranjenosti
prsti vsebuje tudi informacije o povezanosti prsti z ostalimi pokrajinskimi dejavniki in
obratno (Repe, 2016).
Na nastanek prsti vplivajo različni dejavniki: podnebje, organizmi, matična podlaga, voda,
relief, človek in čas (Jenny, 1941). Vsaka skupina prsti je rezultat delovanja vseh naštetih
dejavnikov, vendar pa se moč vpliva posameznih dejavnikov krajevno razlikuje. Povezave
med dejavniki so zapletene in jih je težko v celoti zaobjeti in opisati.
Pri proučevanju prsti se vse bolj uveljavljajo metode digitalne kartografije, prednost katerih
pred klasičnimi postopki so: hitrost, nepristranskost, natančnost (v odvisnosti od natančnosti
vhodnih podatkov) in sposobnost iskanja podobnosti med skoraj poljubnim številom
dejavnikov (Repe, 2006).Največji izziv digitalnega kartiranja prsti je izbor ustrezne tehnike in
vhodnih podatkov za funkcionalno uporabo (Hengl, Macmillan, 2009 cv: Möller in sod.,
2012). V uporabi so številne metode, vsaka s svojimi prednostmi in slabostmi.
Ker je poleg matične podlage relief eden najpomembnejših pedogenetskih dejavnikov v
Sloveniji, bi s pomočjo LiDAR posnetkov lahko rešili marsikatero zagato pri kartiranju
razprostranjenosti prsti in tudi pri ugotavljanju zvez med reliefnimi dejavniki in lastnostmi
prsti. Eden izmed najpomembnejših produktov aerolaserskega skeniranja (ang. Airborne
Laser Scanning, ALS) s tehnologijo LiDAR je digitalni model reliefa visoke ločljivosti, ki za
razliko od digitalnih modelov reliefa, pridobljenih na podlagi fotogrametričnih
postopkov,razkriva tudi reliefne oblike na območjih, ki jih prej zaradi prekritosti z rastjem ni
bilo mogoče opaziti (Mongus, Triglav Čekada, Žalik, 2013).
Postavlja se nam vprašanje o uporabnosti LiDARskega snemanja za izdelavo
pedogegografske karte oz. kako natančnost podatkov vpliva na napoved razporeditve
(skupin) prsti v pokrajini.
Zadali smo si namen in cilje ter oblikovali hipoteze.
Namen: Ugotoviti povezavo med izbranimi morfometričnimi parametri, ki predstavljajo
pedogenetske dejavnike, debelinami horizontovin tipi prsti naobmočju nekarbonatnih
kamnin, ter izdelati podrobno pedogeografsko karto območja z uporabo daljinsko zaznanih
podatkov (LiDAR tehnologija).
Cilji:
1. Analiziratipedogenetske dejavnike na izbranem območju.
2. Na terenu izmeriti globine profilov in horizontov prsti ter določiti tip prsti.
3. Ugotoviti povezanost globine prsti z morfometričnimi in drugimi izbranimi okoljskimi
spremenljivkami (pedogenetskimi dejavniki).
4. Napovedati prostorsko razširjenost globine prsti, debeline posameznih horizontov in
tipov prsti.
5. Na podlagi pridobljenih rezultatov izvedenih analiz primerjati uspešnost napovedi
uporabljenih metod na izbranem območju.
6. Prispevati k večjemu razumevanju nastanka prsti in njihovi klasifikaciji.
Postavili smo si naslednji delovni hipotezi:
1. Na podlagi morfometričnih značilnosti površja je z uporabljenimi statističnimi
metodami mogoče uspešno napovedati debeline posameznih horizontov, globino
prsti in razporeditev skupin prsti v pokrajini.
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2. Z uporabo detajlnega digitalnega modela nadmorskih višin 1 × 1 m, pridobljenega z
LiDAR tehnologijo, je mogoče izboljšati natančnost prikaza razprostranjenosti prsti in
tako rešiti problem razmejevanja med nekaterimi skupinami prstmi.
2. Območje proučevanja
Zaradi proučevanja globine prsti in debeline posameznih horizontov smo si za območje
proučevanja izbrali pokrajino na razmeroma homogeni silikatni podlagi, kjer se je razvil
fluvialni relief. Razlog izbora je tudi dobro poznavanje območja.
Proučevano območje leži na vhodu v Zgornje Savinjsko dolino, severno in severozahodno od
Mozirja. Zgornjo Savinjsko dolino uvrščamo med predalpske pokrajine, v mezoregijo
severovzhodno predalpsko hribovje (Ogrin, Natek, Žiberna, 2004). Območje v celoti zajema
razloženo naselje Brezje in del naselja Radegunda. Na severozahodnem delu meji na visoko
kraško planoto Golte,na severu sega do naselja Šmihel nad Mozirjem, na vzhodu pa do
Ljubije. Proti jugu se območje spušča v Mozirsko kotlino. Velikost območja je 6 km2 .
Slika 1: Območje proučevanja z okolico

Robne koordinate proučevanega območja:
min X: 494.999,84m maks X:497.999,84m
maks Y:135.000,16m min Y: 133.000,11m
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3. Metode in tehnike dela
Raziskava je zasnovana na genetskem pristopu. S pomočjo analize pedogenetskih dejavnikov,
zlasti izoblikovanosti površja ter izmerjene globine posameznih horizontov in celotnega
profila prsti, smo v geoinformacijskem okolju določili razprostranjenost prsti na izbranem
območju. Uporabili smogeoinformacijske analize, katerih prednost je v primerjavi s
klasičnimi metodamisorazmerno hitra in poceni izdelava kart.
Največji izziv digitalnega kartiranja prsti je izbor ustrezne tehnike in vhodnih podatkov za
operativno oz. funkcionalno uporabo (Hengl, Macmillan, 2009 cv: Möller in sod., 2012). Za
modeliranje lastnosti prsti ali razvoja prsti obstajajo številne kvantitativne metode,od
statističnih, geostatističnih in hibridnih metod do modelov mehanske simulacije.
Najpogosteje uporabljene metode za napoved prsti so regresijske metode, sledijo
klasifikacijske ali diskriminančne metode, univariatni kriging in metode dreves (McBratney,
Medonca Santos, Minasny, 2003; Grunwald, 2009).
Pri modeliranju prsti v pokrajini se morfometrične spremenljivke, pridobljene iz digitalnega
modela nadmorskih višin,pogosto uporabljajo za napoved prostorske razširjenosti lastnosti
prsti. Kljub temu, da je veliko tujih študij že dokazalo pomen reliefnih značilnosti pri
napovedovanju pokrajinske razprostranjenosti prsti, še vedno ostaja znatna negotovost, kar
setiče prostorske ločljivosti – velikosti mrežnih celic in velikosti oken izpeljanih reliefnih
spremenljivk. Več študij (Gessler in sod., Kim, Zheng, 2011; Parkin sod., 2009; Thompson in
sod., 2001)je dokazalo, da merilo reliefnih spremenljivk, izpeljanih iz digitalnega modela
nadmorskih višin, prispeva oz. vpliva na spremembe v razporeditvi in zastopanosti
pokrajinskih značilnosti prsti. Na drugi strani so nekatere študije (Arrouays in sod., 1996;
Bishop, Minasny, 2006; Chaplot in sod., 2000)ugotovile, da spreminjanje prostorske
ločljivosti le malo vpliva na razlikepri prostorskem modeliranju.Razlog za različne ugotovitve
in priporočila raziskav so verjetno posledica dejstva, da ima vsaka pokrajina drugačno
stopnjo reliefne kompleksnosti, kar vpliva na primerno izbiro merila proučevanja,
modeliranja lastnosti in procesov na določenem območju.Izbira optimalne prostorske
ločljivosti je zahtevna. Posledično je izbira primerne prostorske ločljivosti celic in velikosti
okenodvisna od karakteristik (npr. reliefna kompleksnost) proučevanega območja kot tudi
prostorske variabilnosti in razprostranjenosti modeliranih lastnosti prsti (Maynard, Johnson,
2014).
3.1.

Kabinetne metode dela

Kabinetne metode dela so v navedenem vrstnem redu obsegale:
-

Izbor območja proučevanja.

-

Pregled literature za izbrano območje (elaborati,monografije, pedološko gradivo,
tematske karte, rezultati analiz prsti na izbranem območju, elaborati gozdnih
gospodarstev).

-

Zbiranje virov in podatkov o območju ter njihova priprava v geografskih
informacijskih sistemih.
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-

Analize digitalnega modela nadmorskih višin 1 × 1 m (nadmorska višina, nakloni,
ekspozicije, ukrivljenost površja, filtriranje površja, razgibanost površja,
klasifikacija reliefnih oblik, trend zniževanja površja, LS-faktor, gostota rek,
oddaljenost od rek, indeks vlažnosti prsti, osončenost).

-

Nenadzorovana klasifikacija (ISO CLUST) za preliminarno določanje globine in
tipov prsti.

-

Načrt terenskega vzorčenja na podlagi izdelane nenadzorovane klasifikacije z
mrežno–neporavnano določitvijo vzorčnih točk.

-

Analiza pridobljenih terenskih podatkov.

-

Sistematična in kvantitativna analiza razmerja med okoljskimi spremenljivkami
(pedogenetskimi dejavniki) in debelinami posameznih horizontov s Pearsonovim
koeficientom korelacije ter med okoljskimi spremenljivkami in tipi prsti s
Spearmanovim koeficientom korelacije.

-

Napoved posameznih globin horizontov z multiplo linearno regresijo.
Napoved verjetnosti pojavljanja posameznih horizontov in tipov prsti z logistično
regresijo.

-

Primerjava rezultatov uporabljenih metod.

-

Izdelava pedogeografske karte.

-

Opisne statistike pedogenetskih dejavnikov pedokartografskih enot.

-

Ugotovitve, priporočila in zaključki.

Za izdelavo magistrske naloge smo uporabili sledečo programsko opremo: ArcGIS (analiza
podatkov,nenadzorovana klasifikacija, kartografija), SAGA GIS (analiza podatkov, uvoz LiDAR
podatkov), IDRISI Taiga (izdelava lokacij terenskega vzorčenja), SPSS (statistične analize).
Najpomembnejši sloj, na podlagi katerega smo izvedli večino analiz, je bil digitalni model
reliefa 1 × 1 m, pridobljen z LiDAR tehnologijo.
Sodobna metoda aerolaserskega skeniranja (ang. AirborneLaserScanning, ALS) s tehnologijo
LiDAR (ang. LightDetectionAndRanging) je s hitrostjo zajema, natančnostjo in visoko
ločljivostjo prinesla pravo revolucijo na področju topografskih opazovanj. Eden izmed
najpomembnejših produktov tovrstnega snemanja je digitalni model reliefa visoke ločljivosti,
ki za razliko od digitalnih modelov reliefa, pridobljenih na podlagi fotogrametričnih
postopkov,razkriva tudi reliefne oblike na območjih, ki jih prej zaradi prekritosti z rastjem ni
bilo mogoče opaziti (Mongus, Triglav Čekada, Žalik, 2013).
Za izračun in izdelavo morfometričnih spremenljivk smo uporabili šest listov digitalnega
modela reliefa 1 × 1m, v velikosti 1 km2, snemalnega bloka B34 – Gornji grad: 495_134,
496_134, 497_134, 495_133, 496_134, 497_133. Koordinatni sistem uporabljenih datotek
oz. listov je D48/GK.
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Slika 2: Izbrani listi digitalnega modela reliefa 1 x 1 m snemalnega bloka B34

Kakovost podatkov snemalnega bloka B34:
-

Absolutna višinska točnost podatkov digitalnega modela reliefa v koordinatnem
sistemu D96/TM in točnost nadmorskih višin: RMS je 0,06 m.

Digitalni model nadmorskih višin prikazuje teren brez grajenih objektov. Na območju naselij
je digitalni model reliefa pod zgradbami interpoliran. V gosto poseljenih območjih so
ponekod vidne rahle nezveznosti površja, ki so posledica interpolacije na zmanjšanem številu
točk. Nezveznosti se pojavljajo tudi na širših vodotokih, ki nastanejo zaradi premajhnega
števila točk, ki se na območju vode odbijejo nazaj do laserskega skenerja (Izvedba laserskega
skeniranja …, 2015).
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Slika 3: Pojav vzporednih linij digitalnega modela reliefa

Vir: Digitalni model nadmorskih višin 1 x 1 m, GURS, 2015.
Kljub zadovoljivi povprečni gostoti točk na bloku B34 ponekod prihaja do zgoščanja in
redčenja snemalnih linij. Zaradi tega se ponekod pojavljajo vzporedne linije digitalnega
modela reliefa, ki jih je v manjši meri mogoče zaslediti tudi na severovzhodnem delu našega
območju proučevanja (slika 4).
Digitalni model reliefaje način opisa oblikovanosti zemeljskega površja, ki vključuje višinske
točke, značilne črte, točke reliefa in druge elemente, ki ga opisujejo (naklone, plastnice,
padnice itd.). V primerjavi z digitalnim modelom reliefa vsebuje digitalni model višin (DMV)
za opis površja samo višine točk, ki so največkrat zapisane v obliki celične mreže (Podobnikar,
2003).
Preglednica 1: Uporabljene podatkovne baze
Kratica
DMR1

DOF050

TTN5

DTK25

VTPV

Podatkovna baza
Vir
Digitalni model reliefa Geodetska
1m×1m
uprava Republike
Slovenije
Digitalni
ortofoto Geodetska
posnetek – velikost uprava Republike
slikovnega elementa Slovenije
0,5 m
Temeljni topografski Geodetska
načrt merila 1:5.000
uprava Republike
Slovenije
Državna topografska Geodetska
karta merila 1:25.000
uprava Republike
Slovenije
Vodna
telesa Agencija
površinskih
voda Republike
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Natančnost podatkov
1m

Letnica
2015

0,5 m

2011

1:5.000

1988

1:25.000

1998

največja razdalja med 2014
vozli
287,88
m;

(linija)
PK

Pedološka
Slovenije

GK

Geološka
Slovenije
Raba tal

RT

Slovenije
za
okolje
karta Ministrstvo
za
kmetijstvo
in
okolje
karta Geološki zavod
Slovenije
Agencija
Republike
Slovenije
za
okolje

najmanjša
12,14
(Krsnik, 2007).
1:25.000

m
2007

1:100.000

1983

/

2015

Preglednica 2: Terminološki slovar
A horizont
acidofilen
aluvij

humusno akumulativni horizont
kisloljuben
material, ki ga v dolinah odloži tekoča voda (aluvialni nanos, aluvialna
naplavina)
andezit
svetlozelena ali temna magmatska kamnina
B horizont mineralen horizont, ki je nastal s preperevanjem matične podlage in tvorbo
sekundarnih glinenih mineralov na istem mestu. Vsebuje več gline kot A ali C
horizont.
bazifilen
bazoljuben
C horizont mehanska preperela podlaga (kamnina)
CLUSTER
- multivariatna nenadzorovana hierarhična klasifikacija
ali
ISO - postopek razvrščanja enot v»naravne« skupine
CLUSTER
analiza
curvature
ukrivljenost (pobočja)
D48/GK
projekcijski koordinatni sistem, v katerega so bili pretvorjeni vsi podatki
deluvij
nakopičenje produktov preperevanja kamnin ob vznožju pobočij brez
plastovitosti
denudacija v ožjem pomenu besede izraz za ploskovno odnašanje prepereline s pobočij,
predvsem zaradi delovanja gravitacije (graviklastični procesi) in ploskovnega
odtekanja vode
DMR
digitalni model reliefa
DMV
digitalni model nadmorskih višin
DOF
digitalni ortofoto posnetek
E horizont
mineralni eluvialni horizont, ki je svetlejši zaradi izpiranja finih delcev prsti
(gline) in humusnih snovi
erozija
proces ločevanja delcev prsti iz celotne gmote prsti z vodo ali vetrom
prsti
GIS
geografski informacijski sistemi
Gr
redukcijski horizont na območju trajne podtalnice
holocen
epoha kvartarja od pleistocena dalje, ki traja 10.000 let (aluvij)
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horizonti
koluvij
kriging
kWh/m2
LiDAR

LS-faktor
multipla
regresijska
analiza
nizkoprepu
stni filter
Nominalne
spremenlji
vke
O horizont
oligocen
opisne
statistike
ordinalne
spremenlji
vke
Pearsonov
koeficient
korelacije
pedogeogr
afska karta
pedološka
karta
pobočje
pobočni
profil
profil prsti
prst/tla

R
razvrščanje

plasti v profilu prsti, ki so bolj ali manj vzporedne s talnim površjem in so
nastale zaradi pedogenetskih dejavnikov in procesov
heterogena mešanica finih delcev, ki se je premestila s pobočij in naložila na
vznožju
metoda interpolacije, pri kateri določimo vrednost celice na podlagi okoliških
celic.
enota za količino sončevega obsevanja (kilowatt-ne ure na m2)
Light Detection And Ranging: radarski tehniki podobna metodologija
daljinskega zaznavanja podatkov s površja, ki omogoča izjemno natančno
odčitavanje nadmorskih višin površja, tudi če je pokrito z rastlinstvom
dejavnik oz. faktor dolžine in naklona pobočij –Slope Length factor
metoda, ki raziskuje vpliv večine neodvisnih spremenljivk na odvisno
spremenljivko
nizkoprepustni filter ali filter glajenja je postopek, enak središčni (fokalni)
funkciji s srednjo statistično vrednostjo in ki zmanjša lokalne razlike (skrajne
vrednosti)
spremenljivke, pri katerih lahko vrednosti le razlikujemo med seboj, ne
moremo pa jih primerjati
organski horizont, nastal z akumulacijo organske snovi
epoha kenozoika, ki se je začela pred 34 mio let in končala pred 23 mio let
izračunani statistični parametri, ki opisujejo lastnosti populacije ali vzorca
(minimum, maksimum, povprečje, standardni odklon ipd.)
spremenljivke, ki jih lahko uredimo po velikosti

koeficient povezanosti med dvema številskima spremenljivkama

karta, ki prikazuje pedogeografske značilnosti določenega območja
karta, ki prikazuje pedološke značilnosti določenega območja
nagnjeno površje v naravi
prečni prerez skozi pobočje v smeri največjega naklona
navpičen presek prsti od površine do matične podlage
Izraza, ki se uporabljata ločeno v pedologiji – tla, v geografiji – prsti in
predstavljata sinonim v vsaki vedi posebej.
preperel in spremenjen del Zemljine skorje, ki vsebuje organske snovi od
površja do matične podlage, ki se je spremenil zaradi delovanja živih
organizmov, zraka, vode in sončevega obsevanja.
horizont trdne oziroma skalovite matične podlage
združevanje posameznih enot na podlagi enakih ali podobnih lastnosti
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v skupine
rečna
terasa
skupina
prsti
sloji
SOTER

dokaj raven ali uravnan del Zemljinega površja, nastal iz rečene naplavine, ki ga
od nižjega ali višjega sveta ostro razmejuje ježa
enota prsti, ki združuje prsti, na katere so vplivali podobni pedogenetski
dejavniki.
plasti v profilu prsti, ki ne izkazujejo pedogenetskih procesov.
Soil Terrain Database oz. podatkovna baza o prsteh in reliefu je projekt iz leta
1986, razvit s strani ISRIC, UNEP in FAO z namenom ustanovitve univerzalne
metodologije upravljanja in shranjevanja podatkov o prsteh in reliefu z
uporabo geografskih informacijskih sistemov (GIS)
Spearmano koeficient povezanosti med številsko in ordinalno spremenljivko
v koeficient
številske ali spremenljivke, pri katerih lahko primerjamo razmerje med vrednostma dveh
razmernost enot.
ne
spremenlji
vke
termofilen toploljuben
tip prsti
osnovna enota klasifikacije prsti
TPI
topografski pozicijski indeks – Topographic Position Index.
TTN
temeljni topografski načrt
tuf
sprijeta sedimentna kamnina, ki nastane iz delcev piroklastičnega materiala
tufit
usedlina s primesjo tufa
TWI
standardna oznaka reliefnega indeks vlažnosti (Topographic Wetness Index).
3.2. Terenske metode dela in laboratorijska analiza
Težišče našega proučevanja prsti, njihovih lastnosti in lokacije bo temeljilo na ugotovitvah,
pridobljenih s terenskim delom.Za pridobitev vseh potrebnih podatkov na terenu smo
uporabili terenski obrazec Centra za pedologijo in varstvo okolja, Biotehniška fakulteta, ki
smo ga prilagodili z obrazcem, ki ga je v svoji diplomski nalogi izdelal Bergant (2006).
Prilagojen terenski obrazec je dodan prilogi 1.
Pri terenskem delu smo uporabili naslednje pripomočke: holandska sonda, kompas, meter in
naklonomer.
Za določanje barve prsti smo uporabili Munsellov barvni atlas (Munssell soil chart) (Munsell
soil color charts, 1992).
Reakcijo smo določili s kolorimetrično metodo, v prisotnosti 0,1 N KClin tekočim
indikatorjem po Yamadi.
Debeline horizontov smo izmerili na 1 cm natančno. Izmerili smo zgornjo globino horizonta,
spodnjo globino horizonta in debelino horizonta. Kjer je bila globina prsti pregloboka, da bi s
svedrom prišli do matične podlage, smo namesto spodnje globine horizonta upoštevali
spodnjo globino horizonta višje. Globino celotnega profila prsti za vsako izbrano lokacijo
smodobili s seštevkom izmerjenih debelin horizontov po lokacijah.
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Horizonte smo označili po Slovenski klasifikaciji prsti (Prus in sod., 2015).
Pri iskanju točk na terenu smo si pomagali z aplikacijo Oruxmap, v katero smo vnesli izdelan
sloj točk. V pomoč so nam bile tudi predpripravljene karte (digitalni model reliefa
1 × 1 m,digitalni ortofoto posnetki).
Za primerjavo in kontrolo terenskih rezultatov, smo na reprezentativnih lokacijah vzeli vzorce
reprezentativnih horizontov in jih analizirali v fizično-geografskem laboratoriju.
Reprezentativnim vzorcem profilov(1Bg1, 3Gr, 7Bv1, 12Bt, 12B,14Bv, 18 (A), 16BC, 20Bv),
smo v laboratoriju z analizami določili naslednje parametre:





Tekstura (mehanska analiza z mokrim sejanjem in pipetiranjem po Köhnu)
Elektromagnetično merjenje pH v 0, 1 N KCl
Delež karbonatov s Scheiblerjevim kalcimetrom
Delež organske snovi s suhim sežigom

Rezultati opravljenih laboratorijskih analiz vzorcev so predstavljeni v poglavju 6: Analiza prsti
na podlagi pridobljenih podatkov.
4. Pedogenetski dejavniki
Na nastanek prsti vplivajo različni dejavniki: podnebje, organizmi, matična podlaga,voda,
relief, človek in čas (Jenny, 1941). Vsaka prst je rezultat delovanja vseh naštetih dejavnikov,
vendar pa se moč vpliva posameznih dejavnikov krajevno razlikuje. V Sloveniji ima največji
vpliv matična podlaga, sledijo pa ji voda, relief, čas in živi svet. Vloga podnebja kot
pedogenetskega dejavnika je pri nas zaradi manjše velikosti države manjša oz. bolj
obrobnega pomena. Ima pa, zaradi velike reliefne razgibanosti, pomembno vlogo
mikroklima. Na prsti s svojim delovanjem pomembno vpliva tudi človek, ki od vseh
dejavnikov povzroča najhitrejše in najmočnejše spremembe v prsti (Lovrenčak, 1994; Repe,
2006; Vidic in sod., 2015). Njegov vpliv je posebej izrazit na območjih z višjo stopnjo
urbanizacije in na območjih, ki so namenjena kmetijski rabi. Kljub nezanemarljivemu vplivu
človeka na lastnosti prsti sem se v magistrski nalogi zaradi zahtev modeliranja osredotočila
zlasti na naravne tipe prsti.
4.1.

Matična podlaga

Eden izmed najpomembnejših pedogenetskih dejavnikov je matična podlaga oz. geolitološka
osnova. Odločilna vloga matične podlage je še posebej izrazita na manjših pokrajinskih
enotah oz. proučevanih območjih (Repe, 2006; Vidic in sod., 2015).
Njen vpliv je tako neposreden kot tudi posreden. Neposredno vpliva na nastanek, razvoj in
lastnosti prsti s prispevanjem mineralne komponente, ki razen pri organskih prsteh
predstavlja večino prstene mase. Vpliva na mineraloško-kemično sestavo in na morfološkofizikalne lastnosti prsti. Posredno vpliva tudi na razvoj in razširjenost prsti preko ostalih
pedogenetskih dejavnikov – relief, vodne razmere, rastlinstvo in mikroklimatske značilnosti
(Lovrenčak, 1994; Repe, 2006).
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Slika 4: Poenostavljena geološka karta

Grafikon 1: Deleži enot matične podlage na proučevanem območju
0,26%

2,68%

3,65%

93,40%

Aluvij

Andezitni tuf, tufit

Glinovec z vložki andezitnega tufa

Pobočni grušč

Večinski del območja (90 %) prekrivajo andezitni tuf, tufit in vulkanska breča iz erupcijske
dobe Smrekovca, oligocenske starosti.
Tuf v glaven nastopa v treh različkih – litoklastičen tuf, vitroklastičen tuf in kristaloklastičen
tuf. Andezitni tuf je večinoma debelo skladovit, lapornate in peščeno skrilaste strukture.
Pogosto se drobi v tanjše ploščice, podobno kot fliš. Največkrat je temnozelene barve, ki s
spiranjem obledi.
Vulkanska breča je različne kompaktnosti in strukture, od debelozrnate preko srednje zrnate
do drobnozrnate, ko prehaja že v tuf. Tufit je navadno laminirana rjavkasto siva kamnina.
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V obliki izlivov se med plastmi andezitnega tufa, tufita in vulkanske breče pojavlja tudi
andezit, ki je olivnozelene do sivozelene barve. Lahko je tudi skoraj črne barve, če je bogat z
biotitom in črno rogovačo.
V nepravilnih ožjih površinah proti Trnavčam in Šmihelu se pojavljajo tudi soteški skladi
glinovca z vložki andezitnega tufa. Največkrat gre za tanko skladovite plasti, sivkasto zelene
in rjavkaste barve, peščene ali lapornato-skrilave strukture, prav tako oligocenske starosti. V
drobnozrnati glinasti osnovi so pogosti drobci tufskega materiala.
Pobočni grušč (4 %) se nahaja na severozahodnem delu območju, od zaselka Trnavče proti
Žekovcu, na vznožju Golčke planote in ga gradijo okoliške kamnine – andezitni tuf, tufit in
vulkanska breča.
Ob vodotokih najdemo rečne nanose holocenske starosti. Material je heterogen – različno
veliki prodniki, pesek in peščena glina. Na območju pri Mozirju je reka Savinja ustvarila tudi
rečno teraso. Terasni material je v glavnem sestavljen iz karbonatnih kamnin in deloma iz
kamnin vulkanogene smrekovške serije (Wraber,Puncer, Zupančič, 1972; Mioč, 1983).
Območje uvrščamo v smrekovškisedimentno-vulkanski kompleks tektonskega značaja, kjer
prevladujejo oligocenski skladi. Biostratigrafski in litološki razvoj območja je enak razvoju
južnih Karavank. Ozemlje je presekano s številnimi prelomi, ki večinoma potekajo vzporedno
florjanskemu (smer severozahod-jugovzhod), ki se nahaja severno od proučevanega območja
(Mioč, 1983).
4.2.

Relief

Vpliv reliefa na prsti je večinoma posreden, saj za razliko od drugih pedogenetskih
dejavnikov ne prispeva »materialne komponente«, ampak preko reliefnih elementov
(naklon, lega oz. ekspozicije in nadmorske višine) vpliva na položaj (skupin) prsti,z izpiranjem
in erozijo pa vpliva na njeno relativno starost (Repe, 2006).
Kljub posrednemu vplivu reliefa je pri proučevanju prsti vključevanje reliefa pogosto
ključnega pomena (Repe, 2006).Najpogosteje uporabljeni napovedni dejavniki pri digitalnem
kartiranju prsti soravno reliefni parametri oz. komponente (McBratney in sod., 2003). Poleg
dejstva, da je relief eden izmed pomembnejših pedogenetskih dejavnikov (Jenny, 1941),je
razlog v pogosti uporabi reliefnih dejavnikov pri kartiranju tudi široka dostopnost digitalnih
modelov nadmorskih višin različnih ločljivosti (Behrens, A-Xing Zhu, Schmidt, 2016).
Na prsti torej neposredno vplivajo reliefni elementi. Pomemben je zlasti vpliv na
mikroklimatske (količina prejete sončeve energije, vertikalna razporeditev temperatur,
orografski nastanek padavin …) in vodne razmere (odtekanje in zadrževanje padavinske
vode, gladina talne vode, poplavljanje) ter tako na same lastnosti prsti (Natek, 1983; Repe,
2006).
Preko naklona relief vpliva na premikanje vode in premeščanje prstenih delcev. Procesa
potekata hkrati in sta med seboj neločljivo povezana.Na pobočjih delujejo pobočni procesi, ki
odnašajo gradivo z vzpetin v nižje lege. Večinoma so posledica delovanja sile teže in
eksogenih dejavnikov, predvsem vode (Natek, 1983; Kladnik, Lovrenčak, Orožen Adamič,
2005).V splošnem ločimo tri dele pobočja: denudacijsko pobočje, kjer je proces
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odstranjevanja delcev intenzivnejše od pedogeneze; transportno pobočje, kjer je razmerje
med odnesenim in prinesenim materialom v uravnoteženem razmerju; ter akumulacijsko
pobočje, kjer prevladuje pridobivanje materiala (Natek, 2011).Pobočni procesi se odražajo
tudi v debelini prsti in njenih horizontov. Na predelih, kjer je odnašanje gradiva večje od
preperevanja, se na površju prsti ne bodo razvile ali pa bodo te plitke, kjer pa sta
preperevanje in akumulacija materiala intenzivnejša, se bodo razvile debele prsti (Repe,
2006).
V naši raziskavi smo zaradi natančnosti oz. kakovosti in dostopnosti digitalnega modela
nadmorskih višin 1 × 1m, pridobljenega z LiDAR tehnologijo, v napoved razprostranjenosti
prsti vključili več reliefnih spremenljivk.
4.2.2. Analiza geomorfoloških značilnosti proučevanega območja
Območje se razprostira na nadmorskih višinah od 338 do 568 m, v povprečju 427 m.
Prevladuje gričevnat svet, ki ga členijo grape, usmerjene proti jugovzhodu, proti reki Savinji
oz. Mozirski kotlini. V tej smeri se znižuje tudi površje. Na severozahodu pa se območje dviga
proti visoki kraški planoti Golte.
Slika 5: Kvadratni trend zniževanja površja

Morfometrične lastnosti proučevanega območja so bile izračunane na podlagi digitalnega
modela nadmorskih višin velikosti celice 1 × 1 m, pridobljenega z LiDAR tehnologijo.
Izračunane sloje smo premerjali tudi z izračuni na digitalnem modelu nadmorskih višin
velikosti celice 12,5 × 12,5 m.
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Slika 6: Digitalni model nadmorskih višin 1 × 1m

Preglednica 3: Opisne statistike reliefnih parametrov proučevanega območja
površina
(ha)
600 ha
600 ha

nadmorska višina (m)
naklon (°)
skupna
ukrivljenost
600 ha
(koeficient)
ukrivljenost
plastnic
600 ha
(koeficient)
ukrivljenost profila (koeficient) 600 ha
faktor dolžine in naklona
600 ha
pobočij (koeficient)
topografski pozicijski indeks
600 ha
(koeficient)
Vir: Digitalni model reliefa 1 m, GURS, 2015

min.

maks.

razpon

povp.

335,8
0

568,04
60

232,24
75,88

426,89
16,66

std.
odklon
41,31
11,50

-0,18

0,31

0,49

-0,00

0,022

-6,35

3,6

9,95

0,97

0,79

-0,09

0,10

0,19

0

0,008

0

56,76

87,54

3,96

3,61

-22,74 21,29

55,04

0,03

6,01

Da bi pridobili realnejšo podobo ravninskega sveta, smo pri izračunu naklonov površja vse
celice manjše od 2 spremenili v ravnino (0). Prav tako smo storili pri izračunu ekspozicij,
kjer so te celice dobile vrednost -1, ki pomeni, da celice nimajo ekspozicije oz. da gre za
ravnino.
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Preglednica 4: Površine in kumulativni deleži naklonskih razredov (SOTER)
naklonski
površina (ha)
kumulativni delež (%)
razred
0–2°C
13,6
2,27
2–3°C
15,1
2,52
3–4,5°C
30,8
5,14
4,5–8,5°C
114,3
19,05
8,5–17°C
196,9
32,82
17–31°C
147,8
24,63
31–90°C
81,4
13,56
Vir: Digitalni model reliefa 1 m, GURS, 2015; SOTER, 1995.
Slika 7: SOTER naklonski razredi

Grafikon 2: Deleži naklonskih razredov (SOTER) na proučevanem območju
13,56%

2,27% 2,52% 5,14%
19,05%

24,63%

32,82%

0-2°C

2-3°C

3-4.5°C

4.5-8.5°C

8.5-17°C
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17-31°C

31-90°C

Povprečni naklon območja je 16,66 . Največ površin na območju, pribl. ena tretjina, se
uvršča v naklonski razred 8–17 . Pogosta sta tudi naklonska razreda 4,5–8,5 (24,63 %) in
17–31 (19,05 %). Sorazmerno ravnega reliefa, h kateremu lahko prištevamo naklone do
4,5, je 9,93 %. Gre za površine na dnu dolin in na uravnanih vršnih predelih. Kar nekaj
površin, 13,56 %, pripada največjim naklonom;ti se nahajajo ob strugah hudournikov, zlasti
na severozahodnem delu območja.
Izračunali smo tudi faktor dolžine in naklona pobočij (LS-faktor), ki predstavlja vpliv reliefa na
erozijo prsti. Povečana dolžina in naklon pobočja vplivata na povečanje faktorja. Dolžina
pobočja je definirana kot razdalja od izvora površinskega odtoka do točke, kjer se prične
akumulacija in odtok vstopi v izoblikovan kanal. Naklon pobočja odraža vpliv naklona na
erozijo – večji je naklon, večja je hitrost površinskega odtoka (Ashiagbor in sod., 2013).
Faktor naklona in dolžine pobočij smo izračunali v programu SAGA GIS po metodi Moora in
sod. (1991).
Enačba 1: Izračun faktorja naklona in dolžine pobočij (LS)
(

)

(

)

[-]
– prispevno območje
q – naklon pobočja
Slika 8: Faktor dolžine in naklona pobočij
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Grafikon 3: Deleži razredov faktorja naklona in dolžine pobočij (LS)

0,30%
6,73%
15,63%

37,07%

40,27%

0-2

2-6

6-10

10-20

>20

Zaradi majhne velikosti celic 1 × 1 m digitalnega modela reliefa je razpon vrednosti (0–
75,88) izračunanega sloja faktorja dolžine in naklona pobočij (LS) pretiran. Maksimalna
vrednost ne odraža realnega stanja, saj vrednost 75,88 dosega le ena celica. Po
odstranitvi te vrednosti je razpon faktorja od 0 za nerazgibana območja oz. ravnine in 60
za posamezna najbolj razgibana območja. Dejanski razpon vrednosti za večinski del
območja je od 0 do20. Vrednosti do 2 predstavljajo aluvialne ravnice, ki se v malo večjem
obsegu pojavljajo le ob vodotoku Trnava,in uravnani predeli večinoma vršnih predelov
gričevij (37 % vseh površin). Tudi za vrednosti do 6 je površje še vedno razmeroma
uravnano (40 % vseh površin). Večina površin se uvršča v prva dva razreda, kar kaže na
razmeroma blag teren v večjem delu območja in s tem ugodne možnosti za razvoj
globokih prsti. Vrednosti od 6 naprej pa predstavljajo pobočja hudourniških grap in
spodnje dele pobočja kraške planote Golte (pribl. 23 %). Največje vrednosti, od 10 do 20,
dosegajo strma pobočja v neposredni bližini vodotokov, kjer prevladuje odnašanje
materiala in je zaradi tega razvoj prsti omejen.
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Slika 9: Ekspozicije po osmih glavnih straneh neba

Grafikon 4: Deleži pobočij z ekspozicijami po osmih glavnih straneh neba
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Z izjemo hudourniških grap, predvsem v severozahodnem delu, ekspozicije na območju niso
izrazite. Za večji del območja je namreč značilen blag relief (pribl. ena tretjina vseh površin
ima manjši naklon od 8,5). Zanemarljiv pomen ekspozicij je razviden tudi iz karte, saj se
zaradi podrobne razčlembe površja ekspozicije spreminjajo na zelo majhnih razdaljah, kar pa
ne vpliva na proces pedogeneze. Večji nakloni in daljša pobočja ter s tem večji pomen
ekspozicij za nastanek prsti je torej značilen le za manjša območja hudourniških grap.
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Na prostorsko spreminjanje nagnjenosti in s tem na procese razporejanja prstenih delcev in
vode v prsti nam kaže ukrivljenost ali tudi kurvatura površja (Repe, 2006; Perko, 2007).
Ločimo dve vrsti ukrivljenosti: ukrivljenost površja glede na vodoravno ravnino oz. navpična
ukrivljenost, ki ji rečemo tudi naklonska ukrivljenost, in ukrivljenost površja glede na
navpično ravnino oz. vodoravna ukrivljenost, ki ji rečemo tudi ekspozicijska ali izohipsna
ukrivljenost (Perko, 2007).Ukrivljenost profila omogoča prepoznavanje erozijskih območij in
predelov, kjer prevladuje akumulacija. Z ukrivljenostjo plastnic pa je mogoče ugotoviti točke
stekanja in raztekanja vodnega toka in s tem transporta prstenih delcev (How curvature …,
2012).
Za celotno območje proučevanja smo z digitalnim modelom reliefa 1 × 1m izračunali
ukrivljenost profila, ukrivljenost plastnic in skupno ukrivljenost, ki je geometrična sredina
med absolutno vrednostjo ukrivljenosti profila in absolutno vrednostjo ukrivljenosti plastnic
(Perko, 2007).
Pri izračunu ekspozicijske ukrivljenost oz. ukrivljenosti plastnic smo imeli kar nekaj težav, saj
je pri izračunu prišlo do napake zaradi odstopanj posameznih celic. Ukrivljenost smo
izračunali v programu ArcGIS in SAGA GIS. Slednja omogoča tudi izbiro metode izračuna
ukrivljenosti. Rezultate smo poskušali izboljšati tudi z uporabo različnih velikostnih
oken:3 × 3 in 5 × 5m. Rezultate smo med seboj primerjali in se na koncu odločili za sloje
ukrivljenosti, ki smo jih pridobili v SAGA GIS z metodo desetega parametra tretjega polinoma
(Haralick, 1983). Z navedeno metodo smo dobili še najboljši prikaz ukrivljenosti površja z
najmanj odstopajočimi celicami. Kljub temu so posamezne celice še vedno precej izstopale in
bile napačno uvrščene. S pregledom razpona vrednosti izdelanih slojev ukrivljenosti smo
identificirali posamezne celice z izstopajočimi oz. napačnimi vrednostmi. Izračunali smo
nizkoprepustni filter oz. filter glajenja, ki zmanjša lokalne razlike in zgladi površje, ter
povprečje celic mreže velikosti 3 × 3. Na podlagi izdelanih slojev smo nato z orodjem Raster
Editor ročno popravili vrednosti izstopajočih celic na digitalnem × modelu nadmorskih višin
1x1 m.
Ko smo napake vrednosti posameznih celic glede na izračunan nizkoprepustni filter in
povprečje celic 3 × 3 m odstranili, smo dobili podatkovni sloj ukrivljenosti plastnic z
vrednostmi od – 6,35za površine, kjer prevladuje stekanje vode in s tem prstenih delcev, do
vrednosti 9,95, kjer prevladujeta raztekanje vode ter transport delcev. Sloj ukrivljenosti
plastnic ima razpon vrednosti od -0,18, kjer prihaja do akumulacije vodnega toka in s tem
prstenih delcev, do 0,19, kjer sta prevladujoča procesa vodna erozija in odnašanje materiala.
Pri izračunu ukrivljenosti se je natančnost digitalnega modela nadmorskih višin, izdelanega iz
LiDARskih podatkov, izkazala za problematično. Zaradi podrobne členitve površja podatkovni
sloj zahteva preizkušanje različnih metod izračuna ukrivljenosti in preizkušanja izračunov z
različnimi velikostnimi okni. Zaradi posameznih izstopajočih celic so potrebni tudi ročni
popravki.
Zaradi velike natančnosti uporabljenega digitalnega modela reliefa 1 × 1m, smo pri nadaljnjih
analizah uporabili podatkovni sloj skupne ukrivljenosti, ki se je pri analizah izkazal za
uspešnejšega kot podatkovna sloja ukrivljenosti profila in plastnic, ki površje zelo podrobno
razdelita.
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Slika 10: Skupna ukrivljenost površja

Negativne vrednosti predstavljajo konveksno površje in raztekanje vode. Na našem območju
gre v tem primeru zlasti za pobočja hudourniških grap in spodnje dele pobočij proti Goltem.
Vrednosti okrog 0 predstavljajo neukrivljene površine (naklon in ekspozicija površja se
prostorsko spreminjata enakomerno). Okoli vrednosti 0 se uvršča večina površin območja
aluvialnih ravnic vodotoka Trnave in uravnani vršni predeli gričevij. Pozitivne vrednosti
predstavljajo konkavne dele površja, kjer prihaja do stekanja vode. Zaradi velike natančnosti
digitalnega modela nadmorskih površin gre v tem primeru le za manjše površine ob vznožjih
pobočij.
Za prikaz reliefnih značilnosti površja smo uporabili tudi Topografski pozicijski indeks, ki
izračuna razliko v nadmorskih višinah med osrednjo celico in povprečjem višin njenih
sosednjih celic (Špruk, 2014).
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Slika 11. Topografski pozicijski indeks

Najvišje vrednosti predstavljajo najvišji deli območja – vrhovi in zgornji deli pobočij
(rame).Ker so vršni deli uravnani, je tukaj pričakovati razvoj globokih prsti, katerih globina se
s prehodom v pobočje zmanjšuje. Vrednosti okrog nič predstavljajo uravnana, enakomerno
nagnjena pobočja, kjer je prav tako pričakovati razvoj globokih prsti. Najnižje vrednosti
dosegajo vmesne doline, grape hudournikov Trnava, Mozirnica, Golobnica, Goličko korito,
Breznica in drugih. Na teh območjih prevladujejo nerazvite obrečne prsti, ob pobočjih tik nad
vodotokih pa nerazvite prsti.
4.3. Podnebje
Vpliv podnebja na nastanek prsti na proučevanem območju je zanemarljiv. Območje
namrečv celoti leži v gričevnatem pasu na podobnih nadmorskih višinah s homogenimi
podnebnimi razmerami.
Območje leži na stiku zmerno celinskega podnebja osrednje Slovenije in gorskega podnebja
nižjega gorskega sveta in vmesnih dolin v severni Sloveniji (Ogrin, 1998).
V neposredni bližini območja je meteorološka postaja Mozirje na 340 m nadmorske višine in
padavinska postaja Radegunda na 798 m. V obdobju 1981–2010 je znašala povprečna letna
temperatura območja 10,9 °C, povprečna januarska 0,3 °C, povprečna julijska pa 21,3 °C.
Povprečna letna količina padavin je znašala 1362 mm, z največjo količino padavin jeseni,
sekundarnim viškom poleti in nižkom v zimskih mesecih (Klimatološka …, 2015).
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Grafikon 5: Klimogram Mozirja
Mozirje

pad.
[mm]

160

temp. [°C]

25,0

140

20,0

120
15,0

100
80

10,0

60

5,0

40
0,0

20
0

-5,0
J FMAM J J A S O N D
mesec

Povprečna letna temperatura na območju je 9,7 C. Višek padavin je v poletnih mesecih,
nižek pa pozimi. Letno prejme območje v povprečju 1263 mm padavin.
Neizrazite ekspozicije odraža tudi količina prejete sončne energije, kjer večina območja
prejme od 1195,06 do 1314, 57kWh/m2 sončne energije na leto. Najmanj sončne energije, od
142,45 do 620, 49 kWh/m2 prejmejo severna in severovzhodna pobočja dolin hudournikov.
Povprečna osončenost območja za leto 2015 je 1101,90 kWh/m2. Izračunana vrednost se
ujema z izračuni Kastelca, Rakovca in Zakška (2007), ki izbrano območje uvrščajo v razred od
1111 do 1222 kWh/m2 prejete sončne energije na leto. Neposredna primerjava podatkov
zaradi neupoštevanja meteoroloških parametrov pri našem izračunu sicer ni mogoča, je pa
ujemanje rezultatov dober pokazatelj vpliva reliefa na prejeto količino sončne energije na
izbranem območju. Na točnost rezultatov kaže tudi primerjava z izračunom, pri katerem smo
uporabili digitalni model nadmorskih višin velikosti celice 12,5 × 12,5 m. Rezultati izračuna
količine prejete sončne energije z digitalnim modelom nadmorskih višin manjše natančnosti
so manj točni in precenjeni.
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Slika 12: Količina prejete sončne energije

4.4. Hidrografske značilnosti
Zelo pomemben pedogenetski dejavnik je tudi voda, ki je močno povezana s podnebjem in
reliefom.
Na območjih z razmeroma enotnimi podnebnimi razmerami je za razlago razporeditve vode
v prsti poleg splošnih hidroloških razmer potrebno poznati predvsem reliefne razmere (Repe,
2006), kar zlasti velja za fluvialni relief. Značilnosti površja v veliki meri določajo, kje se bodo
razvile avtomorfne in kje hidromorfne razmere.
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Slika 13: Rečna mreža na proučevanem območju

Slika 14: Gostota rek na proučevanem območju
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Zaradi opisanih, za vodo večinoma zelo slabo prepustnih silikatnih kamnin (večinoma
andezitni tuf, tufit), je območje bogato s površinsko in talno vodo. Gostota rečne mreže je
visoka 2,3 km/km2, če upoštevamo še vse manjše pritoke, ta znaša 5,4 km/km2 in je precej
nad slovenskim povprečjem (1,5 km/km2) (Radinja, 1996). Območje je del porečja Savinje.
Vodotoki imajo izrazit hudourniški značaj. Izviri vodotokov na zahodnem oz.
severozahodnem delu območja se nahajajo na stiku neprepustnih kamnin s prepustnimi
(Acman, 2008). Napajalno zaledje teh izvirov predstavlja obsežen gorski masiv kraške planote
Golte. Pomembnejši vodotoki na območju so Mozirnica, Trnava, Golobnica in Breznica.
Geološka zgradba kaže na to, da večji del območja odteka v severovzhodni smeri proti izviru
Ljubije (Mioč, 1983).Osrednji in največji vodotok na proučevanem območju je Trnava, ki
pogosto tudi poplavlja in je zato skoraj v celotnem toku regulirana.
Območje lahko razdelimo na dva dela: na zgornji del vodotokov, kjer prevladujejo strma
pobočja in s tem veliki strmci vodotokov, ter na spodnji, dolinski del območja, kjer je površje
uravnano in so nakloni minimalni. V zgornjem delu je prevladujoč proces odnašanje vode in s
tem transport materiala, v spodnjem delu, na ravnicah pa prevladuje akumulacija
transportnega materiala in zbiranje vode.
Za prikaz vodnih razmer na območju smo iz digitalnega model nadmorskih višin izračunali
več hidroloških parametrov: gostota rek, oddaljenost od rek, površje akumulacije vodnega
toka, smer vodnega toka in reliefni indeks vlažnosti prsti (TWI). Hidrološke analize smo
izvedli v programih ArcGIS in SAGA GIS.
Za izračun površja smeri vodnega toka smo uporabili algoritem enosmernega toka (D-8).
Ukaz na podlagi digitalnega modela nadmorskih višin izračuna smer odtekanja vode za vsako
celico v osmih diskretnih smereh. Smer je določena na podlagi največjega padca iz vsake
celice po naslednji enačbi (How Flow Direction …, 2008):
Enačba 2: Izračun smeri vodnega toka

Slika 15: Površje smeri vodnega toka
S hidrološkimi analizami smo na digitalnem modelu nadmorskih višin, ki smo mu z ukazom
Fill v programu ArcGIS odstranili luknje (celice, ki so nižje od vseh okoliških osmih celic,
predstavljajo lokalne ponore vodnega toka in nastanejo kot posledica interpolacijskih
postopkov pri izdelavi digitalnega modela nadmorskih višin), poskušali določiti rečno mrežo
na proučevanem območju. Pri tem se je digitalni model nadmorskih višin 1 × 1m, pridobljen
iz LiDARskih posnetkov, izkazal za hidrološko netočnega. Rečna mreža je bila pogosto
prekinjena in napačno klasificirana. Na veliko območjih so bile poti in ceste zaznane kot
vodotoki, na določenih območjih, kjer pa vodotoki dejansko obstajajo, pa ti z analizami niso
bili zaznani. Pri izdelavi končne rečne mreže, ki je odraz dejanskega stanja v naravi, smo si
pomagali z izdelavo rečne mreže na podlagi digitalnega modela nadmorskih višin
12,5 × 12,5 m, ki se je pri hidroloških analizah izkazal za točnejšega. Rečno mrežo na
digitalnem modelu nadmorskih višin 1x 1m smo na podlagi izdelane rečne mreže z digitalnim
modelom nadmorskih višin 12,5 x 12,5m in poznavanja terena ročno popravili.
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Slika 16: Primerjava samodejne določitve rečne mreže z končno (popravljeno) rečno mrežo

Kot pokazatelj razporeditve vode v prsti smo izračunali reliefni indeks vlažnosti (Topographic
Wetness Index). Izračun temelji na podlagi digitalnega modela nadmorskih višin. Rezultat je
odvisen od načina izračuna specifične površine porečja oz. na kakšen način se voda razporeja
iz izbrane v sosednje celice (Repe, 2007).Poleg reliefnega indeksa vlažnosti (TWI), SAGA GIS
omogoča tudi izračun modificiranega reliefnega indeksa vlažnosti (SAGA Wetness Index). Ta
se od TWI razlikuje v spremenjenem izračunu prispevnega površja, ki temelji na algoritmu
večsmernega toka, kjer je vodni tok mogoče zvezno usmeriti v katerokoli smer, pri tem pa se
tok usklajeno razporedi med vse nižje ležeče sosednje celice (Repe, 2002; Böhner, Seligen,
2006).Modificiran SAGA-in indeks vlažnosti prsti izračunamo kot tangens naklona pobočja (ß)
in specifično površino porečja (As) (Böhner, Seligen, 2006).
Tipične vrednosti reliefnega indeksa vlažnosti imajo razpon od 2 do 30. Manjše vrednosti
(pod 10) predstavljajo zgornje, strmejše dele pobočij, od koder voda odteka, večje vrednosti
(nad 20) pa spodnje dele pobočij in porečij, kjer voda zastaja. Prednost indeksa
TOPOGRAFSKEGA pred ostalimi kvantitativnimi opredelitvami površja, s katerimi je prav
tako mogoče oceniti razporejanje vode v pokrajini, je v tem, da indeks obenem upošteva
naklon pobočja, kumulativni vodni tok in obliko površja (Repe, 2007).
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Slika 17: SAGA-in modificiran reliefni indeks vlažnosti (SWI)

Najmanjše vrednosti indeksa so značilne za vrhnje dele strmih pobočij. Gre predvsem za
pobočja ob hudourniških grapah in pobočja na severozahodu, kjer se območje dviga proti
kraški planoti Golte. Tukaj je pričakovati bolj sušne prsti, odnašanje prstenega materiala in
tako tudi slabo razvite, plitke prsti. Na dolinskem dnu in v konkavnih oblikah je vlažnost prsti
največja. Gre za območja z zanemarljivim naklonom, kjer prihaja do zastajanja vode in
akumulacije materiala. Tukaj so prsti podvržene oglejevanju. Tudi za vrhnje uravnane dele in
konkavne oblike so značilne visoke vrednosti indeksa, ki kažejo na vlažne razmere v prsti.
Srednje vrednosti indeksa pa so značilne za valovito površje gričevnatega površja.

4.5. Rastlinstvo
Rastlinstvo je odličen pokazatelj razprostranjenosti prsti v pokrajini. Ozka in neposredna
odvisnost rastlinstva in prsti se kaže v ujemajoči prostorski razporeditvi in obsegu rastlinskih
in prstenih enot (Marinček, Puncer, Zupančič, 1987; Repe, 2006).
Rastline vplivajo na delež in količino organskih snovi v prsti in tako na obliko humusa.
Organska snov ima pomembno vlogo pri vodnih razmerah v prsti, ustvarja značilno
mikroklimo, sodeluje pri tvorjenju strukturnih agregatov in odloča o sorptivnih sposobnostih.
Vse to vpliva na pedogenetske procese, zlasti na založenost s hranili in s tem na rodovitnost
(Repe, 2006).
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Slika 18: Gozdne združbe na proučevanem območju

Proučevano območje pripada največjemu, predalpskemu fitogeografskemu območju
(Wraber, 1969; Zupančič in sod., 1987), ki se v loku razteza preko cele Slovenije in je zato
ekološko precej neenotno. Izbrano območje proučevanja leži v njegovem severovzhodnem
delu. Gre za izrazito prehodno območje, ki predstavlja pregrado alpskim vplivom proti jugu.
Zanj je značilno humidno podnebje s toplimi do svežimi poletji in hladnimi zimami. Količina
padavin upada od zahoda proti vzhodu, prav tako se v tej smeri spreminja tudi razporeditev
padavin. Prevladujejo submontanski bukovi gozdovi s svojimi številnimi variantami
(Marinček, Puncer, Zupančič, 1987).
Podatek o vegetaciji gozdnih združb nam je bil v veliko pomoč pri prepoznavanju prsti na
terenu.
Preglednica 5: Razmerje med gozdnimi in negozdnimi površinami
Gozdne površine
Negozdne površine
Skupaj

Površina (ha)
334,25
265,64
599,90

30

Delež (%)
55,72
44,28
100

Preglednica 6: Gozdne združbe, njihove površine in deleži na proučevanem območju
Ime gozdne združbe
združba
bele
jelke
introkrpega mahu
združba bukve in
navadnega tevja
združba jelke in
okroglolistne lakote
združba gradna, bukve
in belkaste bekice
skupaj

Površina (ha)

Delež gozdnih površin Deležvseh površin(%)
(%)

1,53

0,46

0,25

1,11

0,33

0,19

172,45

51,6

28,75

159,17
334,25

47,62
100

26,53
55,72

Gozd pokriva 56 % proučevanega območja in je v prvotni (naravni obliki) le še redko
ohranjen. Gre za gozdne združbe, značilne za silikatno matično podlago.
Uvrstimo jih lahko v dve skupini, in sicer v razred kislih smrekovih gozdov, ki kažejo razvoj v
smeri smrekovih, jelovih in borovih gozdov, ter v razred bukovo-hrastovih gozdov, ki jo
sestavljajo združbe listavcev, zlasti bukve (Marinček, Puncer, Zupančič, 1987).
V glavnem sta na območju naravno prisotni združba jelke in okroglolistne lakote
(Galiorotundifolii-Abitetum) ter acidofilni gozd bukve in belkaste bekice (LuzuloalbidaleFagetum), varianta z gradnom (Querco-Luzulo-Fagetum oz. po novem poimenovanju LuzuloFagetumquercetosum), vsaka od katerih predstavlja približno tretjino vseh gozdnih površin.
Navzhodnem delu območja, v bližini cerkve sv. Rok,je tudi manjša zaplata združbe bele jelke
in okroglolistne lakote (Bazzanio-Abitetum), na severozahodnem robu območja, kjer se
prične planota Golte, pa se že pojavi združba bukve in navadnega tevja(Hacquetio-Fagetum).
Združba jelke in trikrpega mahu
Bazzaniotrilobatae-Abitetumalbae(Wraber, Puncer, Zupančič, 1972; Čarni, Marinček, 2001)
Združba jelke in trikrpega mahu uspeva na silikatnih kamninah, na hladnih in vlažnih rastiščih
na nadmorski višini od 250 do 1200 m, v alpskem in predalpskem delu Slovenije. Prsti so zelo
kisle, srednje globoke do globoke, peščeno glinaste ilovice, precej zgoščene in slabo
prepustne, delno izprane, zakisane, nezadostno prezračene in biološko manj aktivne.
Na območju GGE Nazarje se združba pojavlja v nadmorski višini 350–400 m, na toplejših
legah pa sega tudi do ok. 700–800 m. Porašča bolj ali manj ravne ali blago nagnjene površine
z nagibom do 15 . Rastišče združbe je pogojeno z globljimi, vlažnimi, izpranimi,
opodzoljenimi ali oglejenimi prstmi v zaprtih dolinah in kotlinah, v neposredni bližini
alpskega sveta, katerega vpliv se kaže v bolj vlažnem in hladnejšem podnebju. Združba leži
na stiku z združbo Galio-Abitetum.
V drevesni plasti prevladuje jelka, ki ji je primešana smreka;slednja ponekod celo prevladuje.
Redkeje je primešan rdeči bor, ki nakazuje bolj suho varianto. Listavci so slabo zastopani.V
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zeliščni in mahovni plasti prevladujejo acidofilne in higrofilne vrste. Zelo dobro je razvita
mahovna plast, ki pokriva več kot polovico površja. Prevladujejo acidofilne vrste mahov iz
skupine smrekovih gozdov (Vaccinio-Piceetalia).
Preglednica 7: Karakteristična zgradba združbe (Wraber, Puncer, Zupančič, 1972)
drevesna plast
bela jelka (Abies alba)

grmovna plast
bela jelka (Abies alba)
navadna smreka (Piceaabies)
navadna smreka (Piceaabies) bukev (Fagussylvatica)
rdeči bor (Pinussylvestris)
rdeči bor (Pinussylvestris)
pravi
kostanj pravi
kostanj
(Castaneasativa)
(Castaneasativa)
hrast dob (Quercusrobur)
jerebika (Sorbusaucuparia)
bukev (Fagussylvatica)
beli gaber (Carpinusbetulus)
jerebika (Sorbusaucuparia)

zeliščna plast
okroglolistna
škržolica
(Hiraciumtransilvanicum) –
tu redko
gorska
glistovnica
(Dryopterisoreopteris)
rumenkasta
bekica
(Luzulaluzulina)
dvolistna
senčnica
(Majanthemumbifolium)
Thuidiumtamariscinum
orlova
praprot
(Pteridiumaquilinium)
rebrenjača
(Blechnumspicant)
širokolistna
glistovnica
(Dryopterisdilatata)

Združba bele jelke in okroglolistne lakote
Galiorotundifolii-Abietetumalbae(Wraber, Puncer, Zupančič, 1972; Čarni, Marinček, 2001)
Združba jelke in okroglolistne lakote uspeva na hladnih in vlažnih pobočjih ter v kotanjah
podgorskega in gorskega pasu od 350 do 1000 m nadmorske višine. Geološka podlaga so
magmatske in metamorfne kamnine (tonalit, gnajs, blestnik), skrilavi glinavci, peščenjak in
laporovec s primesjo apnenca.Prsti so koluvialne, neustaljene, različnih globin s slabo
diferenciranim profilom.
Osnovna graditeljica združbe je bela jelka (Abiesalba), ki ji je pogosto primešana smreka
(Piceaabies), ta pa zaradi gospodarskih ukrepov ponekod prevladuje. Listavci gradijo
predvsem podstojno drevesno plast, ki je slabo razvita. Dobro razvita sta grmovna in zeliščna
plast ter še posebej mahovna plast.
Na območju združba uspeva na hladnih severnih, severovzhodnih,severozahodnih in
vzhodnih legah, najpogosteje na uravnanih predelih in pobočjih do 20 , v nadmorski višini
od 300 do 500 m. Redko jo najdemo višje in na strmejših pobočjih. Prsti so povečini
srednjegloboke, sveže, zmerno kisle, precej skeletne, močno prekoreninjene in biološko
dovolj aktivne. Na območju GGE Nazarje se pojavljajo štiri subasociacije gozdne združbe.
Prevladuje tipična oblika, ki porašča uravnane predele, blago razgibane platoje ter manj
strma pobočja na srednjeglobokih in globokih kislih prsteh.
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Na bolj strmih, toplejših pobočjih najdemo varianto z bukvijo, kjer se pojavlja tudi domači
kostanj (Castaneasativae) in so prsti nekoliko plitvejše oz. srednje globoke.
Varianta z rdečim borom (Pinussylvestris), ki ga spremljajo borovničevje
(Vacciniummyrtillus), brusničevje (Vacciniumvitisidaea), orlova praprot (Pteridiumaquilinum)
in navadna leska(Coryulusavellana ), porašča grebene, vrhove in strmejša pobočja toplejših
leg z bolj suhimi, peščenimi in plitvimi prstmi.
Razlikujemo tudi varianto s šotnim mahom, za katero je značilna večja pokrovnost z mahom,
predvsem trikrpim mahom (Bazzaniatrilobata), Plagiochilla major, Thuidium tamariscinum in
drugimi. Gre za bolj vlažno in bolj zakisano varianto na kislih in izpranih prsteh, ki so lahko
mestoma oglejene. Porašča rahle depresije v dolinskih legah in blagih pobočjih.
Prisoten je tudi stadij s smreko, ki je posledica gospodarjenja človeka z gozdovi.
Na izbrani lokaciji je ta stadij pogost in porašča manjše do srednjevelike površine, raztresene
po celotnem območju. Če je stadij dolgotrajen, lahko povzroči spremembe v prsteh.
Preglednica 8: Karakteristična zgradba združbe (Wraber, Puncer, Zupančič, 1972)
drevesna plast
bela jelka (Abies alba)
navadna smreka (Piceaabies)
rdeči bor (Pinussylvestris)
pravi
kostanj
(Castaneasativa)
hrast
graden
(Quercuspetraea)
bukev (Fagussylvatica)
gorski
javor
(Acerpseudoplatanus)
jerebika (Sorbusaucuparia)

grmovna plast
bela jelka (Abies alba)
navadna smreka (Piceaabies)
bukev (Fagussylvatica)
rdeči bor (Pinussylvestris)
domači
kostanj
(Castaneasativa)
hrast
graden
(Quercuspetraea)
jerebika (Sorbusaucuparia)
beli gaber (Carpinusbetulus)
črni
in
rdeči
bezeg
(Sambucusnigra
in
racemosa)

zeliščna plast
okroglolistna
lakota
(Galiumrotundifolium)
okroglolistna
škržolica
(Hiraciumtransilvanicum) –
tu redko
gorska
glistovnica
(Dryopterisoreopteris)
rumenkasta
bekica
(Luzulaluzulina)
dvolistna
senčnica
(Majanthemumbifolium)
Thuidiumtamariscinum
orlova
praprot
(Pteridiumaquilinium)

Združba bukve in belkaste bekice, varianta s hrastom gradnom
Luzuloalbidale-Fagetum, Luzulo-Fagetumquercetosum(Wraber, Puncer, Zupančič, 1972;
Čarni, Marinček, 2001)
Združba je značilna za kisle prsti, večinoma na silikatni matični podlagi. Višinski razpon
združbe je od 300 do 700 m, na toplejših legah pa dosega tudi 1000 m. Porašča gladka,
zmerno strma do zelo strma pobočja. Združba porašča višje lege kot prej opisani jelovi
združbi, kjer je mikroklima toplejša in pospešuje rast bukve.
Naravna bukev močno prevladuje, vendar ji je človek primešal navadno smreko (Piceaabies)
in rdeči bor(Pinussylvestris).
33

Na območju je zastopana varianta z gradnom, kjer se značilnim vrstam pridružuje hrast
graden (Quercus petraea) in porašča tople lege (nekoliko termofilnejša varianta združbe).
Grmovna plast je zelo slabo razvita. Razvitost zeliščne plasti je srednje dobra. Značilno za
združbo je, da jo sestavlja le majhno število zeliščnih pretežno acidofilnih vrst.
Preglednica 9: Karakteristična zgradba združbe (Wraber, Puncer, Zupančič, 1972)
drevesna plast
bukev (Fagussylvatica)
hrast
graden
(Quercuspetraea)
hrast dob (Quercusrobur)
domači
kostanj(Castaneasativa)
rdeči bor (Pinussylvestris)
bela jelka (Abies alba)
navadna smreka (Piceaabies)

grmovna plast
malinjak (Rubusidaeus)
srhkostebelna
robida
(Rubushirtus)

zeliščna plast
belkasta
bekica
(Luzulaluzloides)
borovnica
(Vacciniummyrtillus)
navadni
črnilec
(Melampyrumvulgatum)

4.6. Človek
Dober pokazatelj človekovega delovanja in tudi naravnih dejavnikov je raba tal. Malo več kot
polovico območja (55,72 %) pokriva gozd, ki pa je zaradi delovanja človeka močno
spremenjen. Zaradi gospodarskih razlogov je bila zlasti v preteklosti v velikem obsegu
umetno nasajena smreka. Prvotne, naravne jelovo-bukove gozdove so tako v veliki meri
zamenjali sekundarni smrekovi gozdovi. Danes se delež smreke ponovno zmanjšuje (Gozdno
gospodarski …, 2011). Druga najbolj zastopana kategorija rabe tal na območju so trajni
travniki, ki zavzemajo eno tretjino območja. Prevlada gozda in travniških površin zelo dobro
odraža naravne razmere na območju. Zaradi prevlade silikatne matične podlage in prsti, ki so
sicer debele, na teh območjih ni veliko njivskih površin (2,66 %).Vpliv lastnosti prsti na rabo
tal je dobro viden v zaselku Trnavče v naselju Radegunda, del katerega obsega tudi naše
območje proučevanja (severozahod). V zaselku, na našem delu območja, ki je iz silikatnih
kamnin, prevladujejo travniške površine, na sosednjem delu, ki leži v večini izven našega
območja in ga gradijo mešane karbonatne kamnine, pa so njivske površine.
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Preglednica 10: Površine in deleži kategorij rabe tal
Ime kategorije rabe tal
negozdnih površin
Njiva ali vrt
Trajne rastline na njivskih
površinah
Rastlinjak
Vinograd
Intenzivni sadovnjak
Ekstenzivni sadovnjak
Ostali trajni nasadi
Trajni travnik
Kmetijsko zemljišče v
zaraščanju
Plantaža gozdnega drevja
Drevesa in grmičevje
Neobdelano
kmetijsko
zemljišče
Pozidano in sorodno
zemljišče
Voda
skupaj

Površina (ha)
15,78

Delež
površin(%)
5,94

negozdnih Delež vseh površin
(%)
2,63

0,18
0,23
0,08
0,29
23,20
0,16
180,20

0,07
0,09
0,03
0,11
8,74
0,06
67,84

0,03
0,04
0,01
0,05
3,87
0,03
30,04

2,87
0,17
4,56

1,08
0,06
1,72

0,48
0,03
0,76

1,26

0,47

0,21

35,73
0,93
600

13,.45
0,35
100

5,96
0,16
44,28

Zaradi prevlade južnih ekspozicij, na območju najdemo tudi ekstenzivne sadovnjake (3,87 %).
Nezanemarljiv delež (5,96 %) zavzemajo tudi pozidane površine. Najbolj poseljeno je
območje v neposredni bližini Mozirja in na območju zaselka Žekovec. Ostale kategorije
(zaraščanje, vinogradi, voda) zavzemajo manj kot odstotek površja.
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Slika 19: Raba tal na proučevanem območju

5. Nenadzorovana klasifikacija in priprava na terensko vzorčenje
Proučevanje prsti na terenu je časovno zahtevno in fizično naporno. Poleg korektno
opravljenega terenskega dela je najpomembnejše izdelati dober, najustreznejši načrt
vzorčenja (izbira števila in lokacij vzorčnih mest).Za vzorčenje prsti potrebujemo vnaprej
določene homogene enote, kjer prevladujejo enotni pedogenetski dejavniki. Izbor teh
območij je lahko ekspertno ali sistematično določen (Repe, 2006).
Ekspertnemu načinu vzorčenja smo se poskusili izogniti, saj na tak način pridobljenih
podatkov večinoma ne bi mogli uporabiti za nadaljnje statistične analize, ki zahtevajo
predvsem naključno izbrane lokacije (Lillesand, Kiefer, 1994; McCoy, 2005 cv: Repe, 2006).
V ta namen smo homogene enote, z enotnimi pedogenetskimi dejavniki poskušali dobiti z
geostatističnim postopkom nenadzorovane hierarhične klasifikacije(ISOcluster). Gre za
metodo, ki se uporablja pri klasifikaciji satelitskih posnetkov.Postopekišče»naravne« skupine
(ang. cluster), ki se pojavljajo v populaciji glede na izbrane spremenljivke (Repe, 2006), v
našem primeru glede na pedogenetskedejavnike.Pri klasifikaciji nimamo vpliva na
razvrščanje. Metoda omogoča le izbor končnega števila skupin in izbor minimalne velikosti
končne celice. Razvrščanje izbranega n-števila dejavnikov poteka v pripadajočem n
razsežnem prostoru. Vse enote vnesemo v koordinatni sistem in jih pripišemo tisti sredini
(skupini), od katere so evklidsko najmanj oddaljene. Nove vrednosti v skupini so osnova za
izračun nove sredine razreda (How Iso Cluster…, 2011). Elementi znotraj skupin so si glede na
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izbrane parametre kar najbolj podobni, skupine pa so si med seboj kar najbolj različne (Repe,
2006).
Postopek je zelo podoben procesu miselnega oz. ekspertnega razmejevanja prsti na
kartografski podlagi. Podobna kombinacija pedogenetskih dejavnikov na določeni lokaciji
vodi v nastanek podobnih skupin prsti. Prednosti digitalnega razvrščanja v skupine sohitrost,
nepristranskost, natančnost (v odvisnosti od natančnosti vhodnih podatkov) in sposobnost
iskanja podobnosti med skoraj poljubnim številom dejavnikov (Repe, 2006).
Slika 20: Proces razvrščanja v skupine
Z metodo smo poskušali pridobiti enote (clusters), ki kažejo na različne globine in nastanek
različnih tipov prsti. Modelirali smo različne pedogenetske dejavnik (voda, matična podlaga,
površje, rastlinstvo, raba tal, osončenost) in na koncu izbrali tiste, ki najbolj prispevajo k
nastanku sorazmerno homogenih enot na območju.
Podatkovni sloji, ki so bili vključeni v nenadzorovano klasifikacijo, so:
- SOTER naklonski razredi,
- ekspozicije,
- SAGA indeks vlažnosti prsti (SWI),
- topografski pozicijski indeks (TPI),
- gostota rečne mreže,
- matična podlaga,
- faktor naklona in dolžine pobočij (LS-faktor),
- skupna ukrivljenost površja,
- gozdne združbe,
- raba tal.
MetodaISOcluster zahteva rastrske podatke. Vektorske podatke (matična podlaga, gozdne
združbe in rabo tal) smo tako pretvorili v rastrske, z enako velikostjo celic kot uporabljeni
digitalni model nadmorskih višin, 1 × 1 m.Po več poskusih smo se odločili za 6 skupin,
minimalne velikosti 100 m.
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Slika 21: Rezultat razvrščanja pedogenetskih dejavnikov z metodo ISO cluster

Na podlagi proučevanja podatkov, poznavanja terena in statističnih analiz pedogenetskih
dejavnikov po posameznih skupinah je mogoče skupine poimenovati in opisati njihove
značilnosti.
Preglednica 11: Površine in deleži skupin nenadzorovane klasifikacije
skupina
prsti
1
2
3
4
5
6

površina (ha)

kumulativni delež (%)

35,99
66,37
60,38
78,76
223,94
133,36

6,01
11,08
10,10
13,15
37,39
22,27

Preglednica 12: Opisne statistike skupine 1
Skupina 1
pedogenetski dejavnik min.
maks.
3,03
75,56
naklon pobočja []
LS-faktor
0,21
113,73
TPI
-28,75 14,61
indeks SWI
-3,18
10,18
skupna ukrivljenost
-0,39
0,48
gostota rečne mreže
0,02
13,07
pedogenetski dejavnik var.
prevlad.

razpon
72,53
113,53
43,35
13,36
0,87
13,05
med.
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povp.
33,33
10,84
-12,23
1,66
-0,02
6,46

st. odkl.
11,20
5,46
3,81
1,56
0,04
2,22

gozdne združbe
ekspozicija

5
8

2
3

2
5

Galio-Abietetum
severovzhodna

Maksimalne negativne vrednosti topografskega pozicijskega indeksa (TPI) kažejo na to, da se
skupina nahaja v neposredni bližini vodotokov. To potrjuje tudi visoka gostota rečne mreže,
ki je od vseh skupin največja, kar je pričakovano, saj se skupina pojavlja izključno ob
hudournikih. Visoke vrednosti faktorja naklona in dolžine pobočij (LS) ter nizke vrednosti
reliefnega indeksa vlažnosti prsti (SWI)kažejo na strma pobočja, kjer je odtok vode in
odnašanje materiala veliko. Pedogeneza je zaradi strmih pobočij otežena, zato lahko tukaj
pričakujemo slabo razvite, plitve prsti. Prevlada severovzhodnih ekspozicij še dodatno
upočasnjuje nastajanje prsti, saj jeza severne ekspozicije značilno počasnejše preperevanje.
Na prevlado senčnih leg nakazuje tudi prevladujoča gozdna združba bele jelke in
okroglolistne lakote (Galio-Abietetum).
Skupino 1 naj bi predstavljale grape hudourniških potokov,kjer je pričakovati plitve, nerazvite
obrečne prsti. Skupina obsega najmanjše površine območja (pribl. 6%).
Pri skupini 2 gre za srednje dele pobočij, kjer je mogoče pričakovati manj globoke, zelo
skeletne, lahko tudi koluvialne prsti. V tej skupini prevladuje odnašanje prsti.
Preglednica 7: Opisne statistike skupine 2
Skupina 2
pedogenetski dejavnik min.
maks.

razpon

povp.

st.
odkl.
8,81
2,67
2,18
0,97
0,03
2,49

naklon pobočja []
LS-faktor
TPI
indeks SWI
skupna ukrivljenost
gostota rečne mreže
pedogenetski dejavnik

6,36
0,80
-15,41
-2,71
-0,33
0,00
var.

75,88
25,53
8,43
6,9
0,32
13,41
prevlad.

69,52
24,73
23,84
9,61
0,65
13,40
med.

30,28
8,15
-4,32
1,08
-0,00
5,65

gozdne združbe
ekspozicija

5
8

2
3

2
5

Galio-Abietetum
severovzhodna

Tudi za skupino 2 so značilni veliki nakloni in nizke vrednosti indeksa vlažnosti prsti(SWI), ki
kažejo na to, da je tudi v tej skupini prevladujoč proces odnašanje materiala, ki upočasnjuje
proces nastajanja prsti. Tudi ta skupina je omejena večinoma na strmejša pobočja
hudourniških grap, le da se nahaja na sredini pobočij in ne na dnu grap. Prevladujejo
severovzhodne ekspozicije in gozdna združba bele jelke in okroglolistne lakote (GalioAbietetum).
Skupina 3 predstavlja najnižje dele območij, depresije in dna dolin z aluvialnimi nanosi, kjer
prihaja do zastajanja vode. Tukaj pričakujemo predvsem razvite obrečne in oglejene prsti,
večjih globin. Pričakovati je lahko tudi razvoj evtričnih rjavih prsti.
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Preglednica 13: Opisne statistike skupine 3
Skupina 3
pedogenetski dejavnik min.
0
naklon pobočja []
LS-faktor
0
TPI
-27,64
indeks SWI
-2,80
skupna ukrivljenost
-0,32
gostota rečne mreže
0,00
pedogenetski dejavnik var.
gozdne združbe
5
ekspozicija
8

maks.
71,67
13,10
9,92
11,62
0,31
13,08
prevlad.
1
5

razpon
69,52
13,10
37,56
14,42
0,63
13,08
med.
1
5

povp.
30,28
2,35
-6,67
2,48
-0,00
6,00

st. odkl.
8,80
1,81
3,38
0,97
0,02
2,74

negozdne površine
jugovzhodna

Na večjo vlažnost kažejo tudi vrednosti indeksa vlažnosti prsti (SWI), ki so od vseh skupin
najvišje. Visoka je tudi gostota rek. Da gre za območja na dnu dolin, ravnin in depresij, kaže
tudi visoka negativna vrednost topografskega pozicijskega indeksa, ki označuje navedene
reliefne oblike. Na prevlado ravnin je mogoče sklepati tudi na podlagi nizkih vrednosti
faktorja naklona in dolžine pobočij (LS).Ker je na območju relativno malo (pribl. 10 % vseh
površin) ravninskih površin na dnu dolin, je te površine večinoma izkoristil človek. Tukaj
namreč najdemo kmetijske površine, v spodnjem toku pa je velik del območja tudi pozidan.
Prevladujoče ekspozicije – jugozahodne – odražajo smer odtekanja glavnega vodotoka
Trnave.
Skupino 4 bi lahko opredelili kot skupino z valovitim površjem, kjer je pričakovati razvoj
predvsem distričnih rjavih prsti srednjih globin.
Preglednica 14: Opisne statistike skupine 4
Skupina 4
pedogenetski dejavnik min.
maks.

razpon

povp.

naklon pobočja []
LS-faktor
TPI
indeks SWI
skupna ukrivljenost
gostota rečne mreže
pedogenetski dejavnik

0
0
-5,59
-2,32
-0,26
2,74
var.

49,83
8,18
8,78
8,29
0,32
13,44
prevlad.

49,83
8,18
17,27
10,60
0,58
10,71
med.

11,34
2,24
-0,39
1,76
0,00
7,81

gozdne združbe

4

1

2

ekspozicija

8

6

5

negozdne
površine
južna

st.
odkl.
6,05
1,30
1,95
1,09
0,02
1,74

Za to skupino so v primerjavi z ostalimi skupinami značilne srednje vrednosti reliefnih
parametrov, ki kažejo na to, da je območje zmerno razgibano. Gre za območja nad skupino 1,
2 in 3, kjer so nakloni in odnašanje materiala v primerjavi s prvima dvema skupinama manjši
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in so se zato razvile globlje prsti. Skupina se še vedno nahaja v bližini vodotokov,na kar nam
kaže visoka gostota rečne mreže. Na tem območju prevladujejo negozdne površine,
predvsem travniki. Prevladujejo južne ekspozicije, kot je značilno za večji del območja.
Pri skupini 5 gre za ravno površje, ravnine, z zelo globokimi prstmi. Tukaj je pričakovati razvoj
zelo globokih distričnih rjavih in izpranih prsti.
Preglednica 15: Opisne statistike skupine 5
Skupina 5
pedogenetski dejavnik min.
maks.

razpon

povp.
9,44
1,85
1,67
1,95
0,00
3,49

naklon pobočja []
LS-faktor
TPI
indeks SWI
skupna ukrivljenost
gostota rečne mreže
pedogenetski dejavnik
gozdne združbe

0
0
-6,22
-2,05
-0,18
0,00
var.
5

46,68
7,75
13,95
8,09
0,32
12,22
prevlad.
1

46,68
7,75
20,17
10,14
0,50
12,22
med.
1

ekspozicija

8

6

6

st.
odkl.
4,87
1,15
3,01
0,93
0,01
1,65

negozdne
površine
južna

Skupina zajema največji delež vseh površin (pribl. 37 %) območja. Nizke vrednosti faktorja
naklona in dolžine pobočij (LS) ter vrednosti topografskega pozicijskega indeksa kažejo na
ravninska območja. Vpliv vodotokov na nastanek prsti v tej skupini je zanemarljiv, na kar
kaže tudi manjša gostota rečne mreže. Zaradi ravnega površja, ki ni neposredno pod vplivom
vode, je tukaj pričakovati razvoj najdebelejših prsti na območju. Zaradi prevlade ravnih
površin je delež gozda v tej skupini majhen.
Skupina 6 obsega zgornje dele pobočij – rame. Tukaj prevladujejo plitvejše prsti. Kjer so
nakloni manjši, je pričakovati plitve distrične rjave prsti, na območjih z večjimi nakloni pa je
možnost razvoja rankerjev.
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Preglednica 16: Opisne statistike skupine 6
Skupina 6
pedogenetski dejavnik min.
maks.
0
74,83
naklon pobočja []
LS-faktor
0
21,10
TPI
-2,27 26,29
indeks SWI
-2,82 7,18
skupna ukrivljenost
-0.30 0,30
gostota rečne mreže
0,00
13,43
pedogenetski dejavnik var.
prevlad.
gozdne združbe
5
5

razpon
74,83
21,10
28,55
10,00
0,66
13,43
med.
2

ekspozicija

5

8

6

povp.
23,18
5,32
6,04
1,02
0,00
4,8

st. odkl.
10,17
2,90
4,68
0,87
0,02
2,47

Querco-LuzuloFagetum
južna

Gre za drugo največjo skupino na območju (pribl. 22 % površin). Vrednosti topografskega
pozicijskega indeksa (TPI) kažejo, da skupina zajema vršne predele. Tudi za to skupino je
značilen majhen vpliv vodotokov na nastanek prsti (nizka gostota rečne mreže). Velik razpon
naklonov kaže na to, da območje zajema različne reliefne enote. Vršni deli so večinoma
uravnani, za zgornje dele pobočij (rame) pa so značilni večji nakloni in s tem večje odnašanje
materiala ter razvoj manj globokih prsti kot na vršnih delih. Prevladujoča gozdna združba je
združba gradna, bukve in belkaste bekice (Querco-Luzulo-Fagetum).
Na geološki karti ni posebej označeno, da se ob vodotoku Trnava nahajajo mešani karbonatni
in nekarbonatni prodni nanosi. Zato metoda ni posebej izločila območja, kjer je zaradi
karbonatnih nanosov pričakovati razvoj evtričnih prsti. Tudi vpliv ekspozicij je zanemarjen.
Kljub temu, da v večinskem delu ekspozicije niso izrazite in prevladujejo južne ekspozicije,
sena območju hudourniških grap pojavljajo tudi malo večja območja severnih ekspozicij, kjer
je proces pedogeneze upočasnjen.
Izdelani sloj homogenih enot nam je služil za izdelavo sloja točk vzorčnih mest. Izbrali smo
mrežno-neporavnano vzorčenje z velikostjo mreže 10 × 10 m in z ukazom SAMPLE v
geoinformacijskem okolju IDRISI Taiga izdelali točke na proučevanem območju. Od izdelanih
6000 točk smo izbrali 32 točk vzorčenja. Dva vzorca smo iz nadaljnjih analiz izvzeli, saj je šlo v
obeh primerih za vidno premešanje profila prsti pod vplivom človeka – primer tehnogenih in
hidromelioriranih prsti.
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Slika 22: Izbrane vzorčne točke na proučevanem območju

6. Analiza prsti na podlagi pridobljenih podatkov
Zaradi prevlade kisle matične podlage – andezitni tuf, tufit in vulkanska breča – so na
območju najbolj pogosto zastopane distrične rjave prsti (vzorci 5, 11, 12, 13, 19, 20, 23, 24,
27, 29, 30), ki so večinoma zelo globoke. Ker na območju prevladujejo južne ekspozicije, so
distrične rjave prsti kljub nizki nasičenosti z bazami kmetijsko izrabljene. Naravno so revne
zaradi izrazito kisle reakcije in slabe nasičenosti sorptivnega dela z bazami (Vovk Korže,
2006). Na območju se pojavljata podtipa psevdooglejenih in izpranih distričnih rjavih prsti ter
skeletna variteta. Psevdooglejena različica (vzorci 5, 13, 23, 30) prevladuje naobmočjih, kjer v
profilu zastaja voda. Podtip smo našli na območju pojavljanja distričnih rjavih prsti levo od
reke Trnave. Psevdooglejen (Bg) horizont se pojavlja predvsem na območju naselje Brezje,
kjer v spodnjem delu pobočij prehaja v pobočni psevdoglej. Zaradi zelo velikih globin prsti je
ponekod v profilu vidno tudi izpiranje glinenih delcev. Na pobočjih pa prevladujejodistrične
rjave prsti z veliko skeleta v profilu.
Poleg distričnih rjavih prsti na območju od kambičnih prsti najdemo tudi evtrične rjave prsti
(vzorci 7, 14, 21, 28), ki so se razvile na aluvialni ravnici mešanega – karbonatnega in
nekarbonatnega –materiala, ki ga je nanosila reka Trnava (vzorca 14, 28). V spodnjem delu
profila solahko oglejene (vzorec 28). Evtrične rjave prsti so se razvile tudi na manjšem
območju glinavcev na zahodnem delu območja (vzorec 7), pojavijo pa se tudi na pobočnem
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grušču v severozahodnem delu območja (vzorec 21).Na aluvialnih nanosih in pobočnem
grušču so precej skeletne. Izprana različica evtričnih prsti pa se je razvila na terasi v
spodnjem delu območja (vzorec 2).
Med hidromorfnimi prstmi poleg psevdooglejnih na območju najdemo nerazvite obrečne
prsti (vzorca 15, 17)in oglejene prsti (vzorci 3, 4, 8). Nerazvite prsti se nahajajo ob
hudourniških vodotokih,v glavnem na peščeno prodnatih nanosih reke Trnave. Reakcija prsti
je odvisna od rečnega materiala, ki so ga vodotoki nanosili. Oglejene prsti so se razvile na
nanosih finejšega materiala, na ravninskih predelih in vkonkavnih oblikah. Gre za območja
pod vplivom talne vode, ponekod tudi poplavnih vod. Na območje tako mogoče najti hipoglej
in amfiglej.
Na strmih pobočjih hudourniških grap, zlasti v severozahodnem delu območja in na
spodnjem delu pobočij planote Golte, prevladujejo nerazvite prsti –kamnišče(vzorci 9, 22,
25, 26) . Na mešanem pobočnem grušču, na vznožju Golčke planote pa se pojavljajo tudi
srednje globoke, koluvialne prsti(vzorca 16, 18).
Pri našem terenskem proučevanju smo na eni lokaciji, na strmem, erozijskem pobočju
hudourniške grape, na nekarbonatni matični podlagi zasledili tudi ranker (vzorec 10).
Omenjeni tip je na območju zelo redek.
Grafikon 6: Globine prsti z debelinami horizontov in slojev (obrečne prsti)
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Preglednica 17: Globine terenskih vzorcev prsti
Tip prsti

povp.
globina (cm)

min.
globina
(cm)
0,5

razpon
(cm)

2,88

maks.
globina
(cm)
5

kamnišče
koluvialne
prsti
ranker
distrične
rjave prsti
evtrične
rjave prsti
izprane prsti
nerazvite
obrečne
prsti
psevdoglej
hipoglej

35
30

10
/

60
/

50
/

135,9

60

>150

75,9

100,8
>150

90
/

130
/

40
/

115
>150
101,0

80
/
60

>150
/
>150

70
/
90

4,5

Humusno-akumulativni horizont (A) je najbolj zastopan (83 % vseh vzorcev). Pojavlja se
povsod, razen na lokacijah neposredno ob vodotokih, na strmih pobočjih hudourniških grap
in na delu območja pobočnega grušča, kjer je A slabo razvit ((A)).Mešan humusno-kambičen
horizont (AB) smo zasledili na šestih lokacijah (21 % vseh vzorcev).Zaradi prevlade kambičnih
prsti je zelo pogost kambičen (Bv) horizont (55 % vseh vzorcev).Pojavlja se tudi
psevdooglejen horizont (55 % vseh vzorcev) in mineralni eluvialni horizont (2 %). Na
območjih vpliva poplavnih vod in podtalnice seje razvil tudi oglejeni horizont (G) (5 % vseh
vzorcev) .
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1.1.
Laboratorijsko preverjanje terenskega dela
Preglednica 18: Analitski podatki referenčnih horizontov - tekstura
št.
vzorca

1
3
7
12
12
14
16
18
20
21

tip prsti

psevdoglej
glej
evtrične
rjave prsti
distrične
rjave prsti
distrične
rjave prsti
evtrične
rjave prsti
koluvialne
prsti
koluvialne
prsti
distrične
rjave prsti
evtrične
rjave prsti

horizont

debelina
(cm)

grobi
pesek
(%)

Bg1
Gr
Bv

36
55
64

10,3
5,5
5,3

3,2
13,8
10,2

5,8
5,9
8,3

melj
(%)
30
36
40,2

Bv1

40

34,4

25,2

6

18,4

16

PI

Bt

>35

40,1

26,7

2,8

20,3

10,1

PI

Bv

93

10,8

4,8

8,8

38,5

37,1

MGI

BC

7

5,8

9,4

6

36,9

41,9

MGI

(A)

5

1,9

0,2

14,7

47,1

36,1

MGI

Bv

91,5

9,7

16,7

14,1

40,9

31,6

MGI

Bv2

20

7,5

16,7

4,7

31,3

39,8

GI
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drobni
pesek
(%)

grobi
melj
(%)

fini

glina
(%)

tekst.
razred

50,7
38,8
36,0

MG
MGI

Preglednica 19: Analitski podatki referenčnih horizontov - reakcija, delež karbonatov, delež
organske snovi
št.
vzorca

tip prsti

1
3
7

psevdoglej
glej
evtrične rjave
prsti
distrične rjave
prsti
distrične rjave
prsti
evtrične rjave
prsti
koluvialne prsti
koluvialne prsti

12
12
14
16
18
20
21

horizont

pH
debelina (cm)
KCl

CaCO3
(%)

Bg1
Gr
Bv

36
55
64

5,23
5,20
6,78

2,64
1,92
12,44

Bv1

40

4,36

2,07

organska
snov
(%)
11,26
9,63
10,68

Bt

>35

4,40

2,77

11, 57
9,42

Bv

93

5,71

1,78

10,43

BC
(A)

7
5

6,66
5,84

1,56
1,78

11,06

91,5

4,73

2,07

10,00
17,94

20

5,98

1,09

10,13

distrične rjave Bv
prsti
evtrične rjave Bv2
prsti

7. Modeliranje globine prsti, debeline horizontov in tipov prsti
Veliko tujih študij(Sidrova, Krasilnikov 2008; Gastaldi in sod., 2012; Tscai insod., 2000)je
modeliralo debelino posameznih horizontov, vendar jih je le malo modeliralo horizonte
celotnega profila prsti.
Horizonti so plasti v profilu prsti bolj ali manj vzporedne z zemeljskim površjem. Označujemo
jih s črkami (Prus in sod, 2015). Označeni horizonti z globinami predstavljajo eno od
najpomembnejših informacij o nastanku in lastnosti prsti. Kažejo na povezavo z drugimi
pedogenetskimi dejavniki (matična podlaga, podnebje, relief, čas, organizmi) in na procese
znotraj profila prsti. Med seboj se razlikujejo v eni ali več morfoloških, fizikalnih, kemijskih ali
bioloških lastnosti (npr. barvi, teksturi, prekoreninjenosti, kislosti ipd.). Horizonti se v prsti
pojavljajo v različnem številu in različnih, tipičnih kombinacijah v odvisnosti od
pedogenetskih dejavnikov, ki so vplivali na njihov nastanek. Vsak tip prsti ima svojo
kombinacijo horizontov (Sidrova, Krasilnikov, 2008; Vovk Korže, Lovrenčak, 2004; Prus in
sod., 2015).
Prsti spreminja tudi človek. Če je sprememba posameznega horizonta ali horizontov
(dodajanje materiala, globoko premešanje horizontov, premeščanje …) tako intenzivna, da
do globine 50 cm ni mogoče zaznati naravnih horizontov, plasti prsti do te globine
označujemo in obravnavamo kot sloje (Prus in sod, 2015).
Globina horizontov prsti je ključen dejavnik za rast rastlin in kaže na okoljske procese (erozija
prsti), izboljšanje kmetijske produkcije (vodna bilanca, modeli rasti ipd.). Za optimizacijo
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kmetijstva, rabe tal ali upravljanja oz. preprečevanja erozije prsti je informacija o debelini
horizontov zelo pomembna (Gastaldi, Minasny, McBrateny, 2012).
Predpostavljamo, da so globina prsti, debelina posameznih horizontov in tipi prsti
pomembno povezani z ostalimi pedogenetskimi dejavniki, zlasti morfometričnimi
značilnostmi (nadmorska višina, nakloni, ekspozicije itd.), in da lahko z njihovim
poznavanjem sklepamo na globino prsti, razvoj tipičnih horizontov in s tem posledično tudi
na nastanek posameznih skupin prsti. Pri modeliranju horizontov smo zanemarili vpliv
človeka in se osredotočili na naravni razvoj prsti.
Informacije, pridobljene na terenu (debeline horizontov, globina celotnega profila prsti in tip
prsti), smo prenesli v geoinformacijsko okolje ArcGIS, kjer smo točkam vzorčnih mest
pripisali vrednosti pridobljenih rastrskih slojev (nadmorske višine, nakloni, ekspozicije,
ukrivljenost površja, indeks vlažnosti prsti, raba tal, gozdne združbe, topografski pozicijski
indeks, faktor naklona in dolžine pobočij … )z ukazom Sample.
Nadaljnje statistične analize podatkov (ugotavljanje povezanosti med spremenljivkami,
napoved verjetnosti pojavljanja in debeline horizontov ter napoved tipov prsti) smo izvedli v
programu SPSS.

7.1. Povezanost debeline horizontov in tipov prsti z okoljskimi (pedogenetskimi)
dejavniki
Povezanost med morfometričnimi značilnostmi območja proučevanja z globino prsti in
debelino posameznih horizontov smo ugotavljali s pomočjo Pearsonovega koeficienta
korelacije, za ugotavljanje povezanosti med morfometričnimi značilnostmi in tipi prsti pa
smo uporabili Spearmanov koeficient korelacije.
Pearsonov koeficient korelacije je parametričen koeficient, ki meri stopnjo povezanosti med
dvema številskima spremenljivkama. Temelji na predpostavki o linearni funkcijski
povezanosti med spremenljivkama in frekvenčni porazdelitvi podatkov(Krevs, 2011).
Prvi pogoj uporabe koeficienta – normalnost porazdelitve spremenljivk (simetrična,
unimodalna) – smo brez kakršnih koli posegov v podatke izpolnili za spremenljivke:
topografski pozicijski indeks, gostota rek, ekspozicije, skupna ukrivljenost površja, debelina A
horizonta, skupna debelina A in AB horizonta, debelina B horizonta in skupna debelina B in
BC horizonta.S transformacijo smo dosegli normalnost porazdelitve tudi pri spremenljivkah:
naklon površja (transformacija z naravnim logaritmom), faktor dolžine in naklona pobočij (LS)
(transformacija z naravnim logaritmom) in oddaljenost od rek (transformacija s kvadratnim
korenom).Pri spremenljivkah: osončenost, ukrivljenost profila, ukrivljenost plastnic, globina
prsti, debelina Bg horizonta ter skupna debelina Go in Gr horizonta nismo uspeli doseči
normalnosti porazdelitve in jih zato nismo vključili v nadaljnje statistične analize. Pri
spremenljivkah debelina Bg horizonta ter skupna debelina Go in Gr horizonta je glavni razlog
pozitivne asimetrične porazdelitve veliko število vrednosti 0, saj smo vzorčnim lokacijam, pri
katerih omenjenih horizontov nismo izmerili, napisali vrednost debeline 0. Debelino
horizonta Bg smo namreč izmerili le na petih lokacijah, debelino Go ali Gr horizonta pa na
treh. Prav tako v analizo nismo mogli vključiti debelin horizonta E, saj smo debelino
navedenega horizonta izmerili le na eni lokaciji.
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Povezanost debelin horizontov z morfometričnimi dejavniki smo ugotavljali za debeline
horizontov A,A in AB ter skupne debeline B in BC, ki so izpolnjevali pogoje za izvedbo analize.
Preglednica 20: Povezanost debeline A horizonta z morfometričnimi dejavniki
DEBELINA HORIZONTA A
VPLIVNI DEJAVNIK
topografski pozicijski indeks (TPI)
ekspozicije
skupna ukrivljenost površja
nadmorske višine
nakloni
faktor naklona in dolžine pobočij (LS)
indeks vlažnosti prsti (TWI)
oddaljenost od rek
gostota rek
*statično pomembne spremenljivke

Pearsonov
stat. značilnost koef.
koef. korelacije
0,068
0,726
-0,434
0,019*
-0,131
0,250
-0,091
0,640
-0,426
0,021*
-0,406
0,029*
0,409
pri
10-% 0,028*
tveganju
0,428
0,021*
-0,086
0,329

Preglednica 21: Povezanost skupne debeline A in AB horizonta z morfometričnimi dejavniki
SKUPNA DEBELINA A IN AB HORIZONTA – humusno akumulativni horizont
VPLIVNI DEJAVNIK
Pearsonov
stat. značilnost koef.
koef. korelacije
topografski pozicijski indeks (TPI)
-0,073
0,707
ekspozicije
-0,390
0,037*
skupna ukrivljenost površja
-0,108
0,577
nadmorske višine
-0,314
0,098
nakloni
-0,619 pri 10-% 0,000*
tveganju
faktor naklona in dolžine pobočij (LS)
-0,588 pri 10-% 0,001*
tveganju
indeks vlažnosti prsti (SWI)
0,479
pri
10-% 0,009*
tveganju
oddaljenost od rek
0,184
0,339
gostota rek
0,262
0,170
*statično pomembna povezanost spremenljivk
Debelina A horizonta in skupna debelina A in AB horizonta sta statistično pomembno
povezani z ekspozicijami, nakloni, faktorjem naklona in dolžine pobočij (LS) ter indeksom
vlažnosti prsti. Debelina horizonta A je povezana tudi z oddaljenostjo od rek.
Povezanost debeline A horizonta z naštetimi dejavniki je srednje močna. Z ekspozicijami,
nakloni ter faktorjem naklona in dolžine pobočij (LS) je debelina A horizonta zmerno
negativno povezana, kar kaže na to, da je pričakovati večje debeline A horizonta na
uravnanih, ravninskih predelih z manjšimi nakloni in manjšo razgibanostjo površja. Na
območjih z večjimi nakloni in večjo razgibanostjo površja pa je pričakovati plitvejši A
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horizont. Pozitivna korelacija debeline A horizonta je značilna za indeks vlažnosti prsti (TWI)
in oddaljenostjo od rek. V neposredni bližini rek, kjer prevladuje odnašanje materiala, je
pričakovati plitvejši A horizont. Trditev pa ne drži za manjša območja aluvialnih ravnic, kjer so
se razvile evtrične rjave prsti, ki so kmetijsko obdelane in so zato debeline humusno
akumulativnega horizonta večje. To potrjuje tudi dejstvo, da povezanost ni več statistično
pomembna, če pri debelini humusno akumulativnega horizonta upoštevamo še debelino
mešanega AB horizonta.
Na povečanje pomena reliefnih parametrov pri razvoju horizontov globlje pod površjem kaže
močnejša in večja povezava(višji Pearsonov koeficient korelacije) med skupno debelino A in
AB horizonta z naklonom ter faktorjem naklona in dolžine pobočij (LS), kot je ta med
debelino A horizonta in navedenima spremenljivkama.
Preglednica 22: Povezanost skupne debeline B in BC horizonta z morfometričnimi dejavniki
SKUPNA DEBELINA B IN BC HORIZONTA – mineralni horizont
VPLIVNI DEJAVNIK
Pearsonov
stat. značilnost koef.
koef. korelacije
topografski pozicijski indeks (TPI)
0,285
0,067
ekspozicije
0,039
0,841
skupna ukrivljenost površja
-0,162
0,402
nadmorske višine
-0,176
0,360
nakloni
-0,287
0,132
faktor naklona in dolžine pobočij (LS)
-0,368
pri
5-% 0,050*
tveganju
indeks vlažnosti prsti (SWI)
0,076
0,695
oddaljenost od rek
0,339
0,072
gostota rek
-0,117
0,545
* statično pomembna povezanost
Pri ugotavljanju povezanosti morfometričnih spremenljivk z debelino B horizonta smo
pričakovali povečanje povezanosti med debelinami mineralnega horizonta z reliefnimi
parametri, vendar pa z analizo povezanosti s Pearsonovim koeficientom korelacije naše
predpostavke ne moremo potrditi. Ugotovljena je bila namreč le nizka statistično pomembna
povezanost skupne debelina B in BC horizonta sfaktorjem naklona in dolžine pobočij
(LS).Statistično pomembni povezanosti se še najbolj približamo z ugotavljanjem povezanosti
med skupno debelino horizonta B in BC s topografskim pozicijskim indeksom (stat. značilnost
koef. je 0,067) in z ugotavljanjem povezanosti med skupno debelino horizonta B in BC z
oddaljenostjo od rek (stat. značilnost koef. je 0,072).
Spearmanov koeficient korelacije je neparametričen koeficient, ki meri stopnjo povezanosti
med številsko in ordinalno (rangirano) spremenljivko. Koeficient je podoben Pearsonovemu
koeficientu korelacije, le da ga računamo na nevezanih rangih. Koeficient uporabljamo v
primeru majhnega števila enot (običajno manj kot 30). Primeren je tudi za uporabo na
številskih podatkih, ki so nezanesljivo izmerjeni ali so močno nenormalno frekvenčno
porazdeljeni (Krevs, 2011).
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Tipe prsti smo rangirali na dva načina. Najprej smo jih rangirali glede na vpliv vodein razvojno
stopnjo prsti(od 1 za nerazvite avtomorfne prsti do 9 za razvite hidromorfne prsti), nato pa
smo jih rangirali še glede na razvojno stopnjo od 1 za nerazvite prsti –kamnišča in nerazvite
obrečne– do 4 za izprane prsti.
Preglednica 23: Povezanost tipov prsti z morfometričnimi dejavniki
TIPI PRSTI glede na vpliv vode in razvojno stopnjo
VPLIVNI DEJAVNIK
Spearmanov
stat. značilnost koef.
koef. korelacije
topografski pozicijski indeks (TPI)
-0,298
0,058
gostota rek
-0,104
0,296
ekspozicije
-0,250
0,095
skupna ukrivljenost površja
-0,270
0,078
nadmorske višine
-0,436 pri 10-% 0,009*
tveganju
oddaljenost od rek
-0,120
0,267
indeks vlažnosti prsti (SWI)
0,363
0,026*
nakloni
-0,335
0,038*
faktor naklona in dolžine pobočij (LS
-0,218
0,128
* statično pomembna povezanost
Izračunani Spearmanov koeficient korelacije kaže, da so tipi prsti na proučevanem območju
zmerno negativno povezani z nadmorskimi višinami. Navedeno povezanost si je mogoče
razložiti s pojavljanjem nerazvitih prsti proučevanega območja – kamnišča in koluvialne prsti
– zlasti v severozahodnem delu območja, ko se območje dviga proti Goltem. Nerazvite prsti
najdemo tudi na strmih pobočjih hudournikov v zgornjem toku. Na nižjih nadmorskih višinah,
v spodnjem toku reke Trnave, pa so prisotne razvite in bolj vlažne prsti – oglejene evtrične,
izprane, psevdooglejene in hipoglej. Distrične rjave prsti se za razliko od ostalih tipov
pojavljajo tako v nižinah kot v višjih nadmorskih višinah. Tudi evtrično rjave prsti so se razen
na nanosih rek v nižjih nadmorskih višinah razvile tudi na glinavcih in na pobočnem grušču v
višjih nadmorskih višinah, vendar gre v teh dveh primerih za zelo majhni območji. Višino
korelacije znižujejo nerazvite obrečne prsti, ki se nahajajo ob vodotokih, se pravi v nižjih
nadmorskih višinah. Negativna, nizka korelacija, je značilna tudi med tipi prsti in nakloni. Na
območjih z večjimi nakloni je pričakovati manj razvite, bolj sušne prsti, na ravninah pa bolj
vlažne prsti višje stopnje razvoja. Višino korelacije tudi v tem primeru znižujejo nerazvite
obrečne prsti na nižjih naklonih ter nezanemarljivo število terenskih vzorcev globokih
distričnih rjavih prsti na območjih z večjimi nakloni. Ugotovljena je bila tudi nizka pozitivna
korelacija z indeksom vlažnosti prsti (SWI). Povezanost zagotovo drži za območja pojavljanja
kamnišč, ki jih najdemo na strmih pobočjih ali pobočnem grušču, kjer voda hitro odteka in je
vlažnost prsti nizka. Na drugi strani pa se na območjih z večjo vlažnostjo pojavljajo oglejene
prsti.
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Preglednica 24: Povezanost tipov prsti z morfometričnimi dejavniki
TIPI PRSTI
VPLIVNI DEJAVNIK
topografski pozicijski indeks (TPI)
gostota rek
ekspozicije
skupna ukrivljenost površja
nadmorske višine
oddaljenost od rek
indeks vlažnosti prsti (SWI)
nakloni
faktor naklona in dolžine pobočij (LS)
* statično pomembna povezanost

Spearmanov
koef. korelacije
0,133
-0,138
-0,214
-0,048
-0,287
0,305
0,285
-0,636
-0,651

stat. značilnost koef.
0,492
0,475
0,265
0,804
0,131
0,108
0,134
0,000*
0,000*

Če tipe prsti razvrstimo le glede na stopnjo razvoja, se pokaže razmeroma velik vpliv naklona
pobočij oz. naklona in dolžine pobočij na genezo prsti. Povezanost je pričakovana in jo lahko
potrdimo. Na območjih z večjimi nakloni in večjo razgibanostjo površja najdemo plitvejše
prsti oz. nerazvite prsti, nauravnanih predelih pa so se razvile zelo globoke (predvsem
distrične rjave) prsti.
2.1.

Napoved prostorske razširjenosti horizontov, njihove debeline in tipov prsti

Z multiplo linearno regresijo smo na podlagi morfometričnih dejavnikov, pridobljenih iz
digitalnega modela nadmorskih višin 1 × 1 m, skušali napovedati globino prsti in debelino
posameznihhorizontov. Za uporabo metode je potrebno zadostiti naslednjim kriterijem
(Krevs, 2011):
-

normalnost porazdelitve spremenljivk,
linearna povezanost spremenljivk,
statistično pomembna povezanost spremenljivk,
povprečje pogojnih porazdelitev (za vsako vrednost neodvisne spremenljivke mora
biti povprečje napak napovedi enako 0),
homoskedastičnost (enake variance v pogojnih porazdelitvah za vsako neodvisno
spremenljivko)
avtokorelacija oz. neodvisnost meritev neodvisnih spremenljivk od ostalih meritev,
odsotnost napake merjenja,
kolinearnost neodvisnih spremenljivk (neodvisne spremenljivke ne smejo biti med
seboj povezane).

Zaradi že omenjene prevladujoče asimetrične pozitivne porazdelitve debelin posameznih
horizontov in nenormalne porazdelitve globin prsti smo z metodo multiple linearne regresije
napovedovali le debeline A horizonta, skupne debeline A in AB horizonta ter skupne debeline
B in BC horizonta.
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V modele napovedovanja smo za napovedne spremenljivke vključili tiste, za katere smo s
pomočjo Pearsonovega koeficienta korelacije ugotovili statistično pomembno povezanost z
neodvisnimi spremenljivkami. Pri izbiri dejavnikov, ki kar najbolj vplivajo na napoved
neodvisnih spremenljivk (debelin horizontov) smo uporabili model po korakih (ang.
stepwise), ki gradi regresijski model po korakih (ang. stepwise) in izpostavi dejavnike, ki
pojasnijo kar največji delež variance odvisne spremenljivke(Krevs, 2011). Z omenjeno
metodo smo ugotovili, da ima naklon največjo napovedno moč debeline humusnoakumulativnega horizonta (debelina horizonta A in skupna debelina horizonta A in AB),
faktor naklona in dolžine pobočij (LS) pa ima največjo napovedno moč debeline mineralnega
horizonta (skupna debelina B in BC horizonta).
S pomočjo ugotavljanja linearne povezanosti, Pearsonovega koeficienta korelacije v
kombinaciji z metodo stepwise smo izdelali tri uspešne napovedne modele, ki z izbranimi
napovednimi dejavniki pojasnijo kar največji delež debelin horizontov. Najuspešnejši smo bili
pri izdelavi napovednega modela skupne debeline A in AB horizonta ter skupne debeline B in
BC horizonta.Izdelali smo tudi uspešen napovedni model za horizont A, vendar je moč
modela v primerjavi z modelom za A in AB horizont nekoliko manjša.
Statistično značilen model (Sig. je manjši od 0,05 in znaša 0,002) z največjo napovedno močjo
debelin A in AB horizonta ter najmanjšo standardno napako napovedi smo dobili z
vključitvijo naslednjih spremenljivk oz. dejavnikov:
-

skupna ukrivljenost površja,
nadmorske višine,
gostota rek,
oddaljenost od rek,
indeks vlažnosti prsti,
nakloni,
faktor naklona in dolžine pobočij.

Stopnja povezanosti med odvisnimi in neodvisnimi spremenljivkami je visoka, saj multipli
korelacijski koeficient (R)znaša 0,790. Z izbranimi neodvisnimi spremenljivkami pojasnimo
62 % variance skupne debeline A in AB horizonta (kvadrat multiplega korelacijskega
koeficienta R2 znaša0,623).Standardna napaka ocene napovedi je 10,33305. K modelu največ
prispevajo nakloni, oddaljenost od rek in gostota rek. Vpliv ostalih spremenljivk je
razmeroma majhen.
Enačba 2: Regresijska enačba napovedi skupne debeline A in AB horizonta
(oddrek)
ukrivljenost

(slope)

(SWI)
(LS faktor)
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dmnv
gostota rek

Slika 23: Napoved skupnih debelin humusno akumulativnega in mešanega horizonta (A in
AB)

Izdelana karta napovedanih skupnih debelin A in AB horizonta odraža velik vpliv naklonov na
debelino horizonta. Na podlagi izdelane karte je mogoče največje debeline humusno
akumulativnega horizonta pričakovati na ravninah, najmanjše debeline oz. odsotnost
horizonta pa je značilna za območja večjih naklonov, kjer prevladuje odnašanje materiala. V
teh dveh skrajnih primerih lahko napoved globin z veliko mero gotovosti potrdimo. Za
napoved ostalih, vmesnih vrednosti debelin, pa bi bilo poleg vključenih morfometričnih
spremenljivk potrebno vključiti tudi dejavnika rabe tal in rastlinstva. Na debelino humusno
akumulativnega horizonta imata človek in vegetacija velik, ponekod celo odločilen vpliv. Na
območjih kmetijske rabe in gozda je namreč globina humusno akumulativnega horizonta
lahko precej debelejša, kot na reliefno podobnih območjih z drugačno rabo tal. Zlasti vpliv
človeka na povečanje debeline humusno akumulativnega horizonta smo zasledili tudi na
terenu.
Moč napovednega modela skupne debeline B in BC horizonta (mineralnega horizonta) je
veliko slabša kot moč napovednega modela debeline A in modela skupne debeline A in AB
horizonta. Na slabšo napovedno moč modela je mogoče sklepati že na podlagi opravljene
analize statistične povezanosti debelin B in BC horizonta z morfometričnimi značilnostmi, ki
je pokazala statistično pomembno povezanost le s faktorjem naklona in dolžine pobočij (LS).
Če v napovedni model vključimo le faktor naklona in dolžine pobočij (LS), ne dobimo
statistično značilnega modela, s katerim bi bilo mogoče uspešno napovedovati debeline
horizonta. Kljub zavedanju, da ne izpolnjujemo vseh pogojev za izvedbo multiple linearne
regresije, smo na podlagi ugotovljenih linearnih povezav s pomočjo razsevnih grafikonov in
povezav, ki smo jih ugotovili z uporabo logistične regresijske analize napovedi verjetnosti
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pojavljanja mineralnega horizonta (analiza je opisana v naslednjem podpoglavju) s
poskušanjem vključevanja spremenljivk, ki kažejo na tendenco povezanosti z debelinami
mineralnega horizonta, na koncu izdelali model, ki je statistično pomemben in ima čim višjo
vrednost determinacijskega koeficienta (R)ter z izbranimi neodvisnimi spremenljivkami
pojasni čim večji delež variance skupne debeline mineralnega horizonta (vrednost kvadrata
determiniacijskega koeficienta – R2), standardna napaka napovedi pa je čim manjša.
Multipli korelacijski koeficient izdelanega modela (R) znaša 0,708. Z izbranimi neodvisnimi
spremenljivkami pojasnimo 50 % variance skupne debeline B in BC horizonta (kvadrat
multiplega korelacijskega koeficientaR2 znaša 0,502).Standardna napaka ocene napovedi je
visoka in znaša 42,05560. K napovedi debeline mineralnega horizonta največ prispevajo
faktor naklona in dolžine pobočij (LS), nakloni,reliefni indeks vlažnosti prsti (SWI), skupna
ukrivljenost in oddaljenost od rek. V končni model smo vključili spremenljivke:
-

skupna ukrivljenost površja
nadmorske višine
gostota rek
oddaljenost od rek
indeks vlažnosti prsti
nakloni
faktor naklona in dolžine pobočij
topografski pozicijski indeks

Enačba 3: Regresijska enačba napovedi skupne debeline B in BC horizonta
(

( slope )
)
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Slika 24: Napoved debelin mineralnega horizonta (B in BC)

Karta napovedanih debelin mineralnega horizonta do določene mere odraža podobne
značilnosti kot karta napovedi skupnih debelin humusno akumulativnega in mešanega
horizonta. Tudi tukaj se dobro ločijo območja strmih pobočij hudourniških grap, kjer je razvoj
prsti omejen. Za razliko od napovedi skupnih debelin humusno akumulativnega in mešanega
horizonta napovedi debelin mineralnega horizonta kažejo na odsotnost oz. zelo plitek
horizont tudi na ravnih površinah, v bližini vodotokov v zgornjem toku. V spodnjem toku pa
so debeline mineralnega horizonta velike. Tako je mogoče ločiti med pojavljanjem obrečnih
prsti v zgornjem toku in razvojem evtričnih prsti v srednjem in spodnjem toku hudournika
Trnava. Kljub pomanjkljivostim napovednega modela debelin mineralnega horizonta na
podlagi terenskih spoznanj ocenjujemo model kot soliden. Model zelo dobro odraža
dejanske razmere zlasti v spodnjem toku Trnave oz. na večinskem delu območja, z izjemo
skrajnega severovzhodnega dela, kjer je napoved debeline prsti na območju pobočnega
grušča močno precenjena, medtem ko je na sosednjem območju, kjer se kot matična
podlaga že pojavlja andezitni tuf, debelina B horizonta podcenjena. Napake napovedi v
severozahodnem delu kažejo na to, da je za natančno modeliranje debeline in globin prsti v
odvisnosti od reliefa potrebno izbrati območja na homogeni matični podlagi.
Regresijski funkciji napovedi debelin humusno akumulativnega horizonta in mineralnega
horizonta smo prenesli v geoinformacijsko okoljeArcGIS, kjer smo za vsako celico na podlagi
regresijske funkcije izračunali debeline horizontov. Sloja debeline humusno akumulativnega
horizonta in mineralnega horizonta smo sešteli in posredno pridobili napoved globine prsti
za večji del območja, z izjemo območij pojavljanja oglejenih prsti, kjer seštevka ne moremo
upoštevati, saj pri analizi nismo upoštevali debelin redukcijskega podhorizonta (Gr).
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Z uporabo logistične regresije smo skušali napovedati tudi verjetnost pojavljanja humusno
akumulativnega horizonta in verjetnost pojavljanja mineralnega horizonta.
Prisotnost humusno akumulativnega horizonta lahko napovemo z logistično regresijsko
analizo in enačbo:
Enačba 4: Verjetnost oz. napoved pojavljanja B horizonta

Izdelana karta verjetnosti pojavljanja A horizonta dobro loči območja strmih pobočij
hudourniških grap, kjer se pojavljajo nerazvite prsti z inicialnim A horizontom in je torej
verjetnost pojavljanja A horizonta enaka 0.
Slika 25: Verjetnost pojavljanja humusno akumulativnega horizonta

Na modrih območjih tako pričakujemo območja brez prsti in kamnišča z zelo slabo razvitim
(A) horizontom.
Na podlagi logistične regresijske analize za napoved prisotnosti mineralnega (B) horizonta,
dobimo naslednjo enačbo:

Enačba 3: Verjetnost oz. napoved pojavljanja B horizonta
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Slika 26: Verjetnost pojavljanja mineralnega horizonta

Tudi izdelana karta verjetnosti pojavljanja B horizonta razmeroma dobro ločuje območja
nerazvitih prsti (verjetnost pojavljanja B horizonta je enaka 0). Glede na terenske ugotovitve
pa karta zelo dobro kaže na območja, kjer je mogoče pričakovati razvoj kambičnih prsti
(verjetnost pojavljanja B horizonta je enaka 1). Na območjih, kjer obstaja srednja verjetnost
pojavljanja B horizonta, je mogoče deloma pričakovati razvoj drugih tipov prsti – na
območjih, označenih s svetlejšo barvo (srednja verjetnost pojavljanja B horizonta),smo
namreč na terenu zasledili oglejene, koluvialne in obrečne prsti.
Logistično regresijo smo uporabili tudi za napoved tipov prsti, vendar smo bili pri tem
uspešni le pri napovedi verjetnosti pojavljanja kamnišč in kambičnih prsti.
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Slika 27: Napoved pojavljanja kamnišč

Karta verjetnosti pojavljanja območij kamnišč dobro loči območja večjih naklonov in območja
kamnišč v severozahodnem delu, kjer se območje dviga proti Golčki planoti. V ostalih delih
proučevanega območja je verjetnost pojavljanja kamnišč pretirana. Karta dobro ločuje
ravninska in konkavna območja (verjetnost pojavljanja kamnišč je enaka 0) na dnu dolin
vodotokov, kjer so se razvile evtrične rjave in oglejene prsti ter območja uravnanih vršnih
predelih, kjer najdemo zelo globoke distrične rjave prsti.

59

Slika 28: Verjetnost pojavljanja kambičnih prsti

Z izdelano karto verjetnosti pojavljanja kambičnih prsti je mogoče razmejiti območja, kjer se
pojavljajo nerazvite obrečne prsti in oglejene prsti na jugovzhodnem delu
območja(verjetnost pojavljanja skupine kambičnih prsti je 0). Karta ne loči območij oglejenih
prsti v zgornjem, zahodnem delu območja.Pri določevanju obrečnih prsti se zopet pokaže
problem hidrološke netočnosti digitalnega modela nadmorskih višin, pridobljenega
zLiDARskih posnetkov, saj so linije vodotokov ponekod prekinjene, poleg tega pa je tudi
veliko cest in poti, klasificiranih kot reke.
Razlog slabše napovedi preostalih tipov prsti je predvsem v premajhnem številu vključenih
enot (3 vzorčna mesta oglejenih prsti, 2 vzorčna mesta obrečnih prsti, 1 vzorčno mesto
izpranih prsti, 2 vzorčna mesta psevdooglejenih prsti in 2 vzorčna mesta koluvialnih prsti).
Večji vzorec je značilen le za distrične rjave prsti (11). Kot omejitveni dejavnik pri uspešni
napovedi tipov prsti se je izkazal tudi velik vpliv matičnepodlage na nastanek določenih tipov
prsti. Kljub temu, da nam digitalni model nadmorskih višin 1 × 1 m, izdelan iz LiDARskih
posnetkov, do neke mere omogoča, da na podlagi izoblikovanosti površja posredno
sklepamo tudi na matično podlago, je v našem primeru razločevanje med evtričnimi in
distričnimi rjavimi prsti z izbranimi morfometričnimi dejavniki zelo oteženo. Na izbranem
območju so površine evtričnih prsti razmeroma majhne. V večjem obsegu so se razvile le na
aluvialnih ravnicah reke Trnave v njenem srednjem in spodnjem toku. Zelo majhne površine
pa najdemo na območju, kjer se kot matična podlaga pojavlja glinovcev z vložki andezitnega
tufa nazahodnem in pobočnega materiala na severozahodnem delu proučevanega območja.
Evtrične rjave prstina območju je tako mogoče najti na različnih reliefnih enotah od nižin do
višjih nadmorskih višin na različni matični podlagi. Problem razmejevanja območij pojavljanja
evtričnih rjavih prsti bi lahko rešili s povečanjem števila reprezentativnih vzorcev, saj smo v
našem primeru imeli le tri vzorce omenjenega tipa, vsakega na različni matični podlagi in
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oblikovanosti površja. S povečanjem vzorca bi lahko omenjeni tip prsti napovedovali z
matično podlago, saj evtrične rjave prsti niso prisotne na območjih, kjer so matična podlaga
andezitni tuf, tufit in vulkanska breča, ter območjih z naklonom, saj lahko na podlagi naših
terenskih spoznanj pričakujemo razvoj evtričnih rjavih prsti na bolj ali manj uravnanem
površju (aluvialne ravnice, uravnani deli pobočnega grušča in glinovcev). S terenskim delom
in poznavanjem območja smo ugotovili, da izračunani indeks vlažnosti prsti (SWI) z visokimi
vrednostmi indeksa dobro loči območja, kjer voda zastaja oz. je vlažnosti prsti večja in lahko
tam pričakujemo pojav oglejenih prsti. Z večjim številom reprezentativnih vzorčnih mest
najbolje izboljšali prav napoved pojavljanja oglejenih prsti. Nadalje predpostavljamo, da s
povečanjem števila vzorčnih mest koluvialnih prsti na pobočnem grušču planote Golte v
zgornjem severozahodnem delu območja napovedi ne bi kaj dosti izboljšali, saj je območje v
večjem obsegu antropogeno spremenjeno (kompleks žičnice s parkiriščem). Napoved bi
lahko izboljšali v primeru povečanja obsega proučevanega območja proti severozahodu, saj
bi s tem zajeli večje površine na pobočnem grušču, na katerih je vpliv človeka manjši.
Razmeroma težko bi z večjim številom vključenih enot določili lego in obseg pojavljanja
psevdooglejenih in izpranih prsti, ki ju najdemo lena jugovzhodnem delu območja. Izprane
prsti so nastale na ježi rečne terase, psevdoglej pa najdemo na pobočjih griča, kjer stoji
cerkev Sv. Marije in sv. Roka v naselju Brezje.
8. Izdelava pedogeografske karte
Samo uporabnost pedogeografske karte je v svoji doktorski disertaciji utemeljil že Repe
(2006). Pedogeografska karta je sintezen in uporaben kartografski prikaz, ki poleg
razprostranjenosti prsti vsebuje tudi informacije o povezanosti prsti z ostalimi pokrajinskimi
dejavniki in obratno.
S kombinacijo statističnih analiz, modeliranja v geoinformacijskem okolju in terenskega dela
smo izdelali karto razprostranjenosti prsti v pokrajini, ki torej kaže na povezave z ostalimi
naravnimi dejavniki na izbranem območju. Kljub temu, da smo se pri izdelavi digitalne karte
prsti želeli čim bolj izogniti subjektivnim odločitvam, je končni izdelek kombinacija
sistematične in ekspertne ocene. Karta je nastala v kombinaciji multiple linearne regresije z
logistično, ki smo jo dopolnili in popravili s terenskimi ugotovitvami ter nekaterimi drugimi
podatkovnimi sloji (geološka karta, reliefni indeks vlažnosti).
Gre torej za kombinacijo mehkih metod klasifikacije (karte verjetnosti pojavljanja določene
skupine, pridobljene z logistično regresijo) in trdih metod (karte napovedi debelin horizontov
za vsako celico, pridobljene z multiplo linearno regresijo). Kljub temu, da z logistično
regresijo dobimo karte verjetnosti pojavljanja določenih skupin v razponu od 0 do 1, smo v
našem primeru dobili karte, kjer je bila večina celic območja uvrščena v verjetnostni razred
1(največja verjetnost, da se bo na teh območjih pojavil določen tip prsti) ali 0 (ni verjetno, da
se bo na teh območjih pojavil določen tip prsti). V vmesne razrede so bile uvrščene le
posamezne izstopajoče celice, tako da lahko rečemo, da smo tudi v tem primeru dobili
determinacijske karte.
Izdelali smo dve karti: pedogeografsko karto posameznih skupin prsti in pedogeografsko
karto glede na stopnjo razvoja oz. globino prsti. V prvem primeru je končni rezultat vektorski
prikaz posameznih skupin prsti v odvisnosti od naravnih dejavnikov. Takšen prikaz je zelo
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podoben že uveljavljenemu načinu pedološkega kartiranja, ki posamezne enote prsti ločuje z
jasno določenimi mejami, kar ima svoje prednostiin slabosti. Naš prikaz se od »klasičnega«
razlikuje v tem, da nosi tudi informacije o lastnostih in povezavah z naravnimi dejavniki na
proučevanem območju. Drugi prikaz razvojnih stopenj prsti pa je rastrski in torej posameznih
skupin prsti ne ločuje z ostrimi mejami, ampak s prehodi, kar je bližje realnemu stanju v
naravi, kjer prsti večinoma postopno prehajajo v drugo skupino prsti.
Območja kjer se pojavljajo nerazvite prsti, smo dobili z izločitvijo območij, kjer je verjetnost
pojavljanja A horizonta manjša od 10 % in je napovedana globina A horizonta manjša od 5
cm.Z izbiro območij, katerih globina mineralnega horizonta je enaka 0, smo dobili
kartografski sloj, ki kaže na pojavljanje nerazvitih obrečnih prsti in kamnišč. Tipa prsti smo
razmejili na podlagi sloja, ki predstavlja območja, na katerih je verjetnost pojavljanja A
horizonta enaka nič in tako z izrezom dobili območja v neposredni bližini rek, kjer so
pojavljajo nerazvite obrečne prsti in območja strmih pobočij, kjer prevladujejo kamnišča.
Območja pojavljanja kambičnih prsti (distričnerjave prsti in evtrične rjave prsti) smo dobili z
izločitvijo območij, kjer je verjetnost pojavljanja B horizonta večja od 90% in je globina
mineralnega horizonta (B in BC) večja od 10 cm.
Slika 29: Območja pojavljanja kambičnih prsti
Pojavnosti evtričnih rjavih prsti z napovednim modelom nismo uspeli določiti. Območja, kjer
se te pojavljajo smo določili z razmejitvijo po geološki karti.
Pri razločevanju oglejenih prsti smo si pomagali s prekrivanjem pridobljenih slojev napovedi
pojavljanja kamnišč, kjer je verjetnost za pojavljanje kamnišč enaka 0, ki smo ga obrezali z
izdelanim slojem pojavljanja kambičnih prsti.
Območja pojavljanja izpranih in psevdooglejenih prsti smo določili na podlagi terenskih
ugotovitev. Prav tako smo na podlagi terenskega dela in geološke karte določili obseg
koluvialnih prsti na pobočnem grušču.
Za izdelavo končne pedogeografske karte smo skupine prsti, ki smo jih pridobili na podlagi
enačbe napovedi in prekrivanja slojev, spremenilivk vektorski sloj s poenostavitvijo
poligonov, posamezne dele poligonov in posamezne tipe prsti pa smo ročno popravili ali
dodali na podlagi terenskih ugotovitev.
Izdelana pedogeografska karta ustreza merilu, manjšemu od 1:25.000. Skupino evtričnih
rjavih in distričnih rjavih prsti bi lahko razdelili še na več podtipov, vendar se zaradi
pomanjkanja podatkov o natančnem obsegu podskupin za to nismo odločili. Z izdelano karto
globin prsti je mogoče ločiti distrične rjave prsti tudi glede na globino.
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Slika 30: Pedogeografska karta območja

Grafikon 7: Zastopanost posameznih tipov prsti na proučevanem območju
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8.1. Pedogenetski dejavniki posameznih pedokartografskih enot
Opisne statistike posmeznih pedokartografskih enot, potrjujejo ugotovljene povezave med
pedogenetskimi dejavniki in posameznimi skupinami prstmi. Na prsti vplivajo vsi
pedogenetski dejavniki, vendar pa so za nastanek določenih skupin prsti nekateri
pomembnejši oz. odločujoči. Za nastanek prsti so se na obravnavanem območju izkazali za
najpomembnejše:
-

matična podlaga,
naklon pobočij,
vodne razmere.

Preglednica 25: Opisne statistike pedogenetskih dejavnikov skupin prsti

pedogenetski
dejavnik

KAMNIŠČE
KAMNIŠČE
(na
apnencu, (na
grušču)
sedimentnih
piroklastičnih
kamninah)
mešan
andezitni tuf,
karbonaten
in tufit
nekarbonaten
pobočni grušč
336–565 m
368–567 m

KOLUVIALNEEVTRIČNE
DELUVIALNE PRSTI RJAVE PRSTI

močno
razčlenjeno
površje,
pobočje

močno
razčlenjeno
površje,
pobočje

valovito
razčlenjeno
površje¸
vznožje

naklon
pobočij
vodne razmere

nad 25

nad 25

15–30

sušne

sušne

raba tal

gozd

gozd

vlažne
normalne
travnik, njive

naravna
vegetacija

Hacquetio
Fagetum

Luzulo
albidaleFagetum

matična
podlaga

nadmorska
višina
oblikovanost
površja
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mešan karbonaten mešan
in nekarbonaten karbonaten in
pobočni grušč
nekarbonaten
pobočni grušč
438–543 m
338–492 m
do ravno
do
rahlo valovito
površje,
dna
dolin,
uravnave
8–15

do vlažne
do
normalne
travnik,
sledijo njive
stik
/
GaliorotundifoliiAbitetum,
Hacquetio
Fagetum in Querco
Luzulo Fagetum

Preglednica 26: Opisne statistike pedogenetskih dejavnikov skupin prsti
pedogenets
ki dejavnik

DISTRIČNE
RJAVE PRSTI

IZPRANE
PRSTI

NERAZVITE
OBREČNE
PRSTI

normalne

normalne

stalno pod znaki
vplivom
psevdooglajevan
vode,
ja
pogosto
poplavljanje

raba tal

travnik

travnik

naravna
vegetacija

Galiorotundifoli /
i-Abitetum,
Querco-LuzuloFagetum

vlagoljubni
gozd
galerijski
gozdovi ob
rekah
vlagoljubni
Luzulo-Fagetum
galerijski
pinetosum
gozdovi ob
rekah

matična
podlaga

nadmorska
višina
oblikovanos
t
površja

naklon
pobočij
vodne
razmere

POBOČNI
PSEVDOGLEJ

OGLEJENE
PRSTI
(hipoglej,
amfiglej)
andezitni tuf, mešani
mešani
mešani
finejši
tufit
karbonatni
karbonatni
karbonatni
in aluvialni
in
in
nekarbonatni
nanosi
nekarbonat nekarbonat prodnati
in
ni aluvialni ni prodnati peščeni nanosi
nanosi
in peščeni
nanosi
338–568 m
345–360 m 341–454 m 338–443 m
338–431
m
valovito
do ravno
ravno
razgibano
ravno
razčlenjeno
površje,
površje, dna površje,vbočeni površje,
površje,
ježa terase
vodotokov
spodnji deli in dna dolin,
od vznožij do
vznožja pobočij
depresije
vrhov
15–30
8
0–10
10–20
0–5
zasičenost
z
vodo,
znaki
oglajevanj
a,
poplavne
vode
vlagoljubni
travniki

vlagoljubni
travniki

Na območju prevladuje kisla matična podlaga, zaradi česar so daleč najbolj zastopane
distrično rjave prsti. Na matično podlago je vezan tudi nastanek evtrično rjavih prsti. Poleg
matične podlage je velik tudi vpliv reliefa, ki z nagnjenostjo površja določa globino in
lastnosti prsti. Na območjih večjih naklonov so prsti plitve oz. nerazvite, na območijh z
majhnimi nakloni (uravnano površje) pa so nastale globoke prsti, predvsem zelo globoke
distrično rjave prsti, na dnu dolin pa globoke oglejene prsti. Nastanek nerazvitih obrečnih,
oglejenih in psevdooglejenih prsti pa je vezan na vpliv vode. Na prva dva tipa odločilno vpliva
tekoča in podzemna voda, za nastanek psevdoogleja pa je ključno zastajanje padavinske
vode v profilu prsti. Na območju je zelo pomemben tudi vpliv človeka, ki je pokrajino v večji
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meri spremenil, raba tal pa odraža tudi prilagoditve človeka naravnim pogojemin s tem
lastnostim prsti. Območja pojavljanja evtrično rjavih prsti so zaradi ugodnih kemijskih
značilnosti kmetijsko izrabljena. Na prevladujočih kislih, distričnih rjavih prsteh, ki so za
kmetijsko izrabo manj primerne, pa prevladuje gozd, ki mu sledijo travniki. Zelo dober odraz
lastnosti prsti pa jenaravna vegetacija. Tudi tukaj območje porašča gozd, ki pa nakazuje na
kislo matično podlago.
Izdelane pedogeografske enote skupin prstiv povezavi s pedogenetskimi dejavniki potrjujejo
večino naših ugotovitevs terena, ki smo jih opisali v poglavju Analiza podatkov pridobljenih s
terena.
Tukaj povzemamo le nekatere ključne značilnosti posameznih pedokratografskih enot.
1. Kamnišče (na apnenecu, grušču)
Omenjeni tip prsti je omejen na skrajni severozahodni del območja, ko se na spodnjem delu
pobočij proti Goltem pojavijo karbonatne kamnine. Gre za najvišji del proučevanega
območja. Prevladujejo strma, razčlenjena pobočja, zaradi česar so prsti sušne in zelo slabo
razvite. Prisotnost karbonatne matične podlage zelo dobro odraža rastlinstvo, značilno za
gozdno združbo bukve in navadnega tevja (Hacquetio-Fagetum). Zaradi ekstremnejših
reliefnih pogojev in velike skalovitosti območje porašča gozd.
2. Kamnišče (na sedimentnih piroklastičnih kamninah)
Kamnišča je mogoče najti tudi ob strmih pobočjih hudourniških grap vodotokov Golobnica,
Mozirnica, Breznica in drugih, kjer sta prevladujoča matična podlaga andezitni tuf in tufit. Za
območje opisanega tipa so značilne zelo podobne reliefne razmere in pedogenetski procesi
kot v prvi skupini prsti. Tukaj pobočja dosegajo celo večje naklone, kar nakazuje na še
intenzivnejše odnašanje materiala in zelo oteženo nastajanje prsti, ki komajda pokriva
matično podlago. Tudi tukaj območje porašča gozd, ki pa nakazuje na kislo matično podlago.
Prevladuje kisloljubna gozdna združba Luzulo albidale-Fagetum,v grapah na vzhodnem delu
pa najdemo tudi kisloljubno združbo Galio rotundifolii-Abitetum z bukvijo (Fagus Sylvatica) in
ponekod kostanjem (Castanea Sativa).
3. Koluvialno - deluvialne prsti
Omenjeni tip se pojavlja predvsem na vznožju pobočij proti kraški planoti Golte, kjer je
prevladuje mešani pobočni grušč karbonatnih in nekarbonatnih kamnin. Površje je valovito
do močno razčlenjeno z zmernimi, ponekod tudi večjimi nakloni. Prsti so zelo skeletne in
hkrati glinaste. Zaradi ugodne kemične reakcije so v zgornjem, severnem delu kmetijsko
izkoriščene, drugod pa prevladujejo travniki. Odraz prehoda med karbonatnimi in
nekarbonatnimi kamninami na območju odraža tudi stik treh gozdnih združb –
Galiorotundifolii-Abitetum, Hacquetio Fagetum in Querco-Luzulo-Fagetum.
4. Evtrične rjave prsti
Evtrične rjave prsti so se na območju razvile na različnih matičnih podlagah – na aluvialnih
ravnicah reke Trnave, ki je nanosila karbonaten in nekarbonaten material, na mešanem
karbonatnem in nekarbonatnem pobočnem grušču in na glinovcih na skrajnem
zahodnemdelu območja. Pedokartografska enota se je razvila na ravnih do zmerno valovitih
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površinah z manjšimi nakloni. Zaradi dobrih kemičnih in fizikalnih lastnosti so kmetijsko
izrabljene.
5. Distrične rjave prsti
Pedokartografska enota, ki obsega distrične rjave prsti, zavzema daleč največji obseg od vseh
pedokartografskih enotna proučevanem območju (pribl. 81%). Enota je vezana izključno na
kislo matično podlago, ki na našem območju prevladuje in jo predstavljajo piroklastične
kamnine – andezitni tuf, tufit in ponekod vulkanska breča. Distrične rjave prsti se
razprostirajo od nižjih do višjih nadmorskih višin z različnimi nakloni. Na kislo matično
podlago kažeta tudi prevladujoči gozdni združbi Galiorotundifolii-Abitetum in Querco-LuzuloFagetum, ki sta na območju približno enakomerno zastopani. Ker so distrične rjave prsti
zaradi izrazite kisle reakcije in nizke zasičenosti z bazami revne, je prevladujoča raba gozd, ki
mu sledijo travniki. Zaradi večje poseljenosti območja, ki predstavlja gričevnato zaledje
Mozirja, so ponekod distrične rjave prsti kljub neugodni reakciji kmetijsko izkoriščene.
6. Izprane prsti
Tipične izprane prsti so na območju nastale le na ježi rečne terase na jugozahodnem delu
območja. Pedokartografska enota zavzema najmanjše površine od vseh pedokartografskih
enot ( le 0,52 %).Izprane prsti so se razvile iz evtričnih rjavih prsti, ki so nastale na mešanih
karbonatnih in nekarbonatnih nanosih. Površje je valovito, raba tal pa je travnik.
7. Nerazvite obrečne prsti
Pedokartografska enota se pojavlja izključno na karbonatnih in nekarbonatnih prodnatih in
peščenih nanosih vodotokov, na samem dnu dolin in grap. Gre za območja pod stalnim
vplivom vode. Za hudournike na območju je značilno tudi pogosto poplavljanje. Na območju
pedokartografske enote se pojavlja vlagoljubna obrečna vegetacija.
8. Pobočni psevdoglej
Pobočni psevdoglej se pojavlja na vzhodnem delu območja, naspodnjih, vbočenih delih
pobočja in na vznožju gričevja v naselju Brezje. Površje je razgibanoin prihaja do zastajanja
padavinske vode v profilu. Raba tal je gozd. Gre za varianto kisloljubne združbe Luzulo
albidale-Fagetumz rdečim borom (Quercus robur). Pedokartografska enota v višjih delih
prehaja v distrične rjave prsti.
9. Oglejene prsti
Oglejene prsti se pojavljajo izključno na dnu dolin, na finejših aluvialnih nanosih manjših
vodotokov.Površje je ravno ali konkavno, z naklonom do 5 . Za pedokartografsko enoto so
torej značilni najmanjši nakloni. Območje je pod močnim vplivom talne vode in ponekod še
poplavnih vod. Na območju se pojavljata tako hipoglej kot amfiglej. Za pedokartografsko
enoto je značilno zasičenje z vodo in pojav glejnega horizonta pod vplivom talne vode.Na
območju naravno uspevajo vlažni močvirni gozdovi s črno in sivo jelšo, ki ji je primešan hrast
dob. Zaradi večjih hidromelioracijskih del v preteklosti močvirskih gozdov praktično ni.
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9. Vrednotenje in primerjava rezultatov
Izdelane pedogeografske karte zaradi neprimerljivega merila nismo primerjali z digitalno
pedološko karto 1:25.000. Primerjali smo rezultate nenadzorovane klasifikacije s karto
napovedanih debelin s pomočjo multiple linearne regresije in končno pedogeografsko karto
območja.
Slika 31: Primerjava izdelanih kart debelin horizontov (zgoraj), nenadzorovane
klasifikacije(spodaj levo) in končne pedogeografske karte (spodaj desno)

Vse izdelane karte se do neke mere ujemajo med seboj. Nobena izmed uvrščenih enot na eni
karti se ne izključuje z enotami na drugi. Gre le za različna gručenja oz. združevanja
podatkov. Rezultati se med seboj v glavnem potrjujejo ali pa dopolnjujejo.
Zgornji deli pobočij (rame) skupine 1 pri nenazdorovani klasifikaciji ter skupina 2 in 3 se
ujemajo s pedokartografskima enotama kamnišč ter debelinami A horizonta, manjšimi od 5
cm, in odsotnostjo B in BC horizonta (debelina je 0 ). Precej dobro se ujemajo tudi skupina 3
pri nenadzorovani klasifikaciji s pojavljanjem pedokartografskih enot: obrečne prsti, evtrične
rjave prsti, izprane in oglejene prsti. Na teh območjih so največje tudi debeline A in AB
horizonta. Zelo podobno sliko kot pedogeografska karta pa odražajo debeline B in BC
horizonta, ki z debelinami, enakimi 0 ali manjšimi od 10 cm, ločijo zgornje dele vodotokov,
kjer se pojavljajo obrečne prsti, in spodnji del vodotoka Trnava z velikimi debelinami B in BC
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horizonta, kjer so se razvile prsti višje razvojne stopnje in se tako ujemajo s
pedokartografskimi enotami –evtričnih rjavih, izpranih in oglejenih prsti.V vseh ostalih
skupinah nenadzorovane klasifikacije (1, 4, 5 in 6) so kot pedokartografska enota
najpogosteje zastopane distrične rjave prsti večjih debelin B in BC horizonta in s tem tudi
globin. Pedokartografske enote – koluvialne,psevdooglejene ter evtrične rjave prsti na
glinovcih in pobočnem grušču je z ostalimi kartami najtežje razložiti, kar se je izkazalo tudi
kot velik problem pri klasifikaciji navedenih enot.
Grafikon 8: Primerjava izmerjenih debelin A in AB horizonta z napovedanimi
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Grafikon 9: Primerjava izmerjenih debelin B in BC horizonta z napovedanimi
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Primerjava izmerjenih vrednosti debelin horizontov z napovedanimi debelinami, ki smo jih
izračunali na podlagi regresijske enačbe, kažejo na že ugotovljeno. Napovedni model skupne
debeline humusno akumulativnega in mešanega horizonta (A in AB) je pri napovedi debelin
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natančnejši od napovednega modela za mineralni (B in BC horizont). Napake napovedi
skupnih debelin A in AB horizonta so majhne. Standardna napaka napovedi model znaša
10,33, maksimalna negativna napaka je -13,09, maksimalna pozitivna pa 24,54. Napovedi so
dober odraz dejanskih razmer v naravi. Vrednosti so podcenjene za vzorčna mesta 4, 12, 19
in 27, precenjena pa za mesti 14 in 21. Napovedane vrednosti za ostala vzorčna mesta so
zelo podobna dejanskim. Lahko bi si upali trditi, da napovedane vrednosti v primeru lokacij 4,
19 in 27 bolje odražajo razvoj naravnih tipov prsti, saj so debeline humusno akumulativnega
horizonta povečane zaradi delovanja človeka (kmetijske površine). Debeline A in AB
horizonta pa so v primeru lokacije 12 podcenjene zaradi večjih naklonov, ki predvidevajo
nastanek plitvejšega horizonta. V primeru 14 in 21 pa so debeline precenjene, kar si je
mogoče razložiti s samo lego vzorčnih mest na dnu doline (lokacija 14) in na razmeroma
uravnanem površju (lokacija 21), kjer je pričakovati razvoj debelejšega horizonta.
Karta napak napovedi napovedanih debelin mineralnega horizonta (B in BC) večinoma
podcenjuje dejanske debeline horizonta. Največja odstopanja so značilna za vzorčne lokacije
5, 13, 27 in 29. V vseh primerih gre za zelo globoke prsti, ki pa se v glavnem nahajajo na
večjih naklonih. Ravno zaradi tega dejstva je regresijski model vrednosti močno podcenil.
Precenitev vrednosti pa je značilna zlasti za vzorčni mesti 24 in 25. Precenitev vrednosti za
lokacijo 24 je pričakovana, saj je za območje značilen valovit relief s srednjimi nakloni, kjer je
pričakovati globlje in manj skeletne prsti, kot smo jih dejansko izmerili. Razlog za precenitev
vrednosti na lokaciji 25 pa je verjetno v tem, da smo točko označili na mikrolokaciji, ki kaže
na srednje razgiban relief, medtem ko se točka dejansko nahaja sredi strmega pobočja, kjer
je razvoj prsti zelo otežen in prevladujejo nerazvite plitve prsti – kamnišča. V tem primeru se
velika natančnost digitalnega modela nadmorskih višin 1 × 1 m pokaže za problematično,
sajso za nastanek prsti posamezne mikrooblike manj pomembne in je pomembnejše širše
območje proučevanja.
Pri uporabi LiDARskih posnetkov za izdelavo pedogeografske karte so se tako izkazale
določne prednosti in pomanjkljivosti uporabe podatkovnega sloja:
Prednosti:
-

Velika geomorfološka natančnost podatkovnega sloja.
Zaradi drobne razčlembe površja je mogoče posredno sklepati tudi na matično
podlago in večja spreminjanja površja s strani človeka.
Možnost natančnejšega razmejevanja med posameznimi skupinami prsti.
Napoved lastnosti in razprostranjenosti prsti na težje dostopnih lokacijah in območjih
poraščenih z gosto vegetacijo.

Pomanjkljivosti:
-

Nehomogenost digitalnega modela nadmorskih višin – težave pri določenih analizah
zaradi posameznih izstopajočih celic.
Izpostavite vseh robnih delov zemljišč in posameznih manjših oblik, ki z vidika
nastanka prsti niso pomembni.
Hidrološka netočnost podatkovnega sloja(prekinitve rečne mreže; klasifikacija cest in
poti kot reke) in s tem slabša določitev obsega obrečnih prsti.

Velika natančnost podatkovnega sloja je pomembnejša na območjih pojavljanja karbonatnih
kamnin, kjer je reliefna razgibanost površja večja in je na to vezan tudi razvoj določenih tipov
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prsti (npr. mozaično pojavljanje rendzin in rjavih pokarbonatnih prsti).Na območju
nekarbonatnih kamnin oz. na fluvialnem reliefuje spremenljivost reliefa manjša in je tako
prisotno tudi manjše menjavanje posameznih skupin prsti. Na fluvialnem reliefu je tako
mogoče dovolj dobro karto, ki dobro odraža dejanske razmere v pokrajini, izdelati tudi z
digitalnim modelom nadmorskih višin manjše ločljivosti. Na podlagi izvedenih analiz in
postopkov izdelave končne pedogeografske karte na obravnavanem območju ugotavljamo,
da bi za končni prikaz oz. izdelavo končne pedogeografske karte lahko na večjem delu
proučevanega območja dovolj dobro napovedali pojavljanje določenih skupin prsti tudi z
digitalnim modelom nadmorskih višin manjše ločljivosti.
Kombinacija multiple linearne in logistične regresije se je pri napovedovanju tipov prsti
izkazala za uspešno v primeru večjega števila vzorčnih enot in za neuspešno v primeru
vzorca, manjšega od 5. Največja omejitev uporabe navedenih metod je ravno zahteva po
večjem vzorcu, zaradi česar na našem območju proučevanja nismo mogli napovedati
pojavljanja določenih skupin prsti. Kot težavna se izkazala tudi zahteva po normalnem
porazdeljevanju spremenljivk, kar je v primeru prsti zelo težko doseči. Težave smo imeli z
asimetrično porazdelitvijo podatkov debelin horizontov, zaradi česar smo lahko napoved
debelin s pomočjo multiple linearne regresije izvedli le za humusno akumulativni (A), mešani
(AB) in mineralni horizont (B in BC).Na podlagi kart verjetnosti pojavljanja humusno
akumulativnega horizonta in mineralnega horizonta ter napovedanih debelin za navedena
horizonta je mogoče uspešno napovedati pojavljanje nerazvitih prsti – obrečne in kamnišča,
koluvialnih in kambičnih prsti.Z navedeno kombinacijo metod nismo mogli izločiti območij
pojavljanja psevdooglejenih, izpranih in oglejenih prsti. S povečanjem števila
reprezentativnih vzorcev bi lahko uspešneje napovedali zlasti pojavljanje oglejenih prsti.
Pojavljanje izpranih in psevdooglejenih prsti na območju pa bi bilo z uporabljeno metodo
zahtevnejše napovedati.
Zaradi narave podatkov lastnosti prsti, ki se večinoma asimetrično porazdeljujejo, se je
uporaba statističnih metod, ki zahtevajo normalnost porazdelitve (Pearsonov koeficient
korelacije, Multipla linearna regresija), izkazale za težavno. V primeru večjega števila
reprezentativnih enot in frekvenčne porazdelitve podatkov imata omenjeni metodi veliko
moč napovedi. S Pearsonovim koeficientom korelacije smo ugotovili statistično pomembne
povezave med posameznimi pedogenetskimi dejavniki z debelinami humusno
akumulativnega in mineralnega horizonta.Z multiplo linearno regresijo smo uspešno
napovedali debeline humusno akumulativnega horizonta in deloma uspešno (podatki niso
izpolnjevali vseh pogojev za izvedbo analize) napovedali debeline mineralnega horizonta.
Omejitve omenjenih statističnih metod smo poskušali rešiti z uporabo Spearmanovega
koeficienta korelacije in logistično regresije, kar nam je deloma uspelo. S Spearmanovim
koeficientom korelacije smo pojasnili nekatere povezave med morfometričnimi značilnostmi
površja in posameznimi tipi prsti. Z logistično regresijo smo uspešno napovedali verjetnost
pojavljanja prisotnosti humusno akumulativnega horizonta in mineralnega horizonta. Z
metodo smo uspešno razmejili tudi območja, kjer se pojavljajo nerazvite prsti – kamnišča in
kambične prsti. Neuspešni pa smo bili pri razmejevanju območji pojavljanja oglejenih,
psevdooglejenih, izpranih in obrečnih prsti. Glavni razlog slabe razmejitve območij z
omenjeno metodo jev premajhnem številu vzorčnih mest za uspešno izvedeno analizo. Pri
določevanju območij obrečnih prsti se je kot omejitev pokazala tudi hidrološka netočnost
digitalnega modela nadmorskih višin,pridobljenega z LiDAR tehnologijo. Na nekaterih
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območjih je namreč prišlo do prekinitev rečne mreže, pogosto pa so bile tudi določene ceste
in poti klasificirane kot vodotoki. V tem primeru je bilo potrebno rečno mrežo ročno
popraviti.
10. Zaključek
S terenskim delom, analizami v geografskih informacijskih sistemih in uporabljenimi
statističnimi analizami smo ugotovili, da na nastanek prsti na proučevanem območju
najpomembneje vplivajo matična podlaga, naklon in vodne razmere.
Zaradi prevlade kisle matične podlage – andezitni tuf, tufit in vulkanska breča – so na
območju najbolj pogosto zastopane distrične rjave prsti, ki so večinoma zelo globoke in se
pojavljajo od nižin do višjih nadmorskih višin, z manjšimi in večjimi nakloni. Matična podlaga
ima odločilno vlogo tudi pri nastanku evtričnih prsti, ki jih na andezitnem tufu in tufitu ne
najdemo, ampak se pojavljajo le na manjših območjih aluvialnih ravnic mešanega –
karbonatnega in nekarbonatnega gradiva– ter na uravnanih površinah, kjer se kot matična
podlaga pojavlja glinovec z vložki andezitnega tufa, in na pobočnem grušču. Na pobočnem
grušču se poleg kamnišč pojavljajo tudi koluvialne prsti. Pod vplivom vode so na območju
nastale obrečne prsti in oglejene prsti (hipoglej in amfiglej). Na vzhodnem delu pa se pojavlja
tudi pobočni psevdoglej.
Morfometrične značilnosti površja odražajo lastnosti matične podlage, kar lahko potrdimo z
uspešno uvrstitvijo območij na pobočnem grušču med kamnišča z ničtimi debelinami A in AB
horizonta. Rezultati analiz povezanosti s Pearsonovim koeficientom korelacije in napoved s
pomočjo multiple linearne regresije so pokazali, da na debeline horizontov odločilneje
vplivajo reliefni dejavniki, zlasti naklon. Na splošno so za severozahodni del območja, kjer se
pojavljajo hudourniške grape in pobočni grušč, značilne plitvejše prsti kot za jugozahodni del,
kjer so nakloni in razgibanost reliefa manjši in je več ravnih površin.
Na začetku magistrske naloge smo si zadali namen in cilje, ki so nadalje opisani in
ovrednoteni.
1.

2.

Analizirati pedogenetske dejavnike na izbranem območju
S pridobivanjem literature, kartografskega gradiva in podatkov o območju smo
pridobili informacije o naravnih in družbenih razmerah (pedogenetskih dejavnikih) na
območju.Vse pridobljene podatke smo podrobneje analizirali v geografskih informacijskih
sistemih. Iz digitalnega modela nadmorskih višin 1 × 1 m smo izračunali več
morfometričnih parametrov, ki kažejo na reliefne in druge značilnosti območja.
Značilnosti in odnose med pedogenetskimi dejavniki smo še dodatno proučili z izvedbo
preliminarne analize nenadzorovane klasifikacije (ISO CLUST) in tako dobili še
natančnejšo predstavo o območju.
Na terenu izmeriti globine profilov in horizontov prsti ter določiti tip prsti.
Na podlagi predhodno izdelanih in izbranih točk v geografskih informacijskih sistemih
smo na terenu s holandskim svedrom vzeli vzorce prsti do matične podlage oz. do
globine 150 cm. Vzorce prsti smo po vrsti (od najvišjega do najnižjega ) zložili na ravni
površini. Pri določevanju meja horizontov in njihovih lastnosti smo si pomagali s
prilagojenim obrazcem za popis profila prsti. Z merilnim trakom smo nato od zgoraj
navzdol izmerili globine posameznih horizontov in celotnega profila prsti. Na podlagi
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popisanih lastnosti profilov in podrobnega opisa lokacije smo vzorčnemu profilu določili
tudi tip prsti.
3.
Ugotoviti povezanost debeline horizontov, globine prsti in tipov prsti z
morfometričnimiin drugimi izbranimi okoljskimi spremenljivkami (pedogenetskimi dejavniki).
Pridobljene terenske vzorce s podatki o debelinah horizontov, globino profila prsti ter
tipom prsti smo prenesli v geoinformacijsko okolje, kjer smo vsaki točki pripisali
vrednosti izdelanih morfometričnih parametrov. Podatkovno bazo smo nato prenesli v
program SPSS, kjer smo s Pearsonovim koeficientom korelacije ugotavljali povezanost
med morfometričnimi parametri z debelinami horizontov. Pri ugotavljanju medsebojnih
povezav smo bili deloma uspešni. Zaradi neizpolnjevanja pogojev za uporabo
navedenega koeficienta (asimetrična porazdelitev podatkov) namreč nismo mogli izvesti
analize povezanosti globine prsti z morfometričnimi značilnostmi območja. Tudi pri
ugotavljanju povezanosti z debelinami smo bili le deloma uspešni. Glavni razlog temu je
prav tako značilna pozitivna asimetrična porazdelitev podatkov debelin horizontov, ki
onemogoča izvedbo izbranih statističnih analiz. Omejitev smo deloma rešili z
združevanjem posameznih podhorizontov v skupne horizonte in tako dosegli normalno
porazdeljevanje podatkov. Povezanost smo tako uspešno ugotovili za A horizont, skupni
horizont A in AB ter skupni horizont B in BC. Pričakovali smo, da se bo povezanost med
reliefnimi spremenljivkami s horizonti skladno z naraščanjem položajem horizonta v
profilu (od površja proti matični podlagi) povečevala, vendar smo to uspeli le deloma
dokazati s povečanjem velikosti povezave.
4.

Napovedati prostorsko razširjenost globine prsti, debeline posameznih horizontov in
tipov prsti.
S kombinacijo multiple linearne regresije z logistične regresije smo uspešno napovedali
razprostranjenost kamnišč, koluvialnih in kambičnih prsti. Z metodo smo posredno,
preko napovedi kambičnih prsti, deloma napovedali tudi obseg pojavljanja obrečnih in
oglejenih prsti. Neuspešni smo bili pri napovedi izpranih prsti in pobočnega psevdogleja,
ki sta vezana nadoločene lokacije manjšega obsega. Kot največja omejitev pri uspešni
napovedi z navedenima metodama se je izkazala zahteva po večjem vzorcu, kar je eden
glavnih razlogov za neuspešno napoved določenih skupin prsti. S povečanjem števila
reprezentativnih vzorcev bi lahko uspešneje napovedali zlasti pojavljanje oglejenih prsti.
Pojavljanje izpranih in psevdooglejenih prsti na območju pa bi bilo zaradi majhnosti
območij pojavljanja z uporabljeno metodo zahtevnejše napovedati. Z morfometričnimi
dejavniki bi bilo prav tako težko določiti območja pojavljanja evtričnih prsti, nastanek
katerih je v glavnem vezan na matično podlago.
Zaradi narave podatkov s prevladujočo pozitivno asimetrično porazdelitvijo in
kompleksnosti povezav med pedogenetskimi dejavniki z lastnostmi prsti se je logistična
regresija v primerjavi z multiplo linearno regresijo, izkazala za uporabnejšo. Prednost
uporabe logistične regresije so manj rigorozne zahteve za izvedbo analize, ki ne zahteva
frekvenčne porazdelitve podatkov in dovoljuje tudi funkcijo, ki ni linearna. V primeru
izpolnjevanja pogojev za izvedbo multiple linearne regresije (normalnost porazdelitve
spremenljivk, linearna funkcijska povezanost) pa je moč napovedi z navedeno metodo
večja kot pri uporabi logistične regresije, katere rezultat je verjetnost pojavljanja
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določene spremenljivke in ne dokončna napoved. Za uspešno napoved pri obeh
metodah je potrebno zadostno število reprezentativnih vzorcev.
5. Na podlagi pridobljenih rezultatov izvedenih analiz primerjati uspešnost napovedi
uporabljenih metod na izbranem območju.
Izdelane karte, pridobljene z različnimi metodami (nenadzorovana klasifikacija, napoved
debelin horizontov z multiplo linearno regresijo, verjetnost pojavljanja tipov prsti z
logistično regresijo), smo med seboj primerjali in ugotovili, da se karte med seboj
ujemajo in dopolnjujejo ter da jih je mogoče uspešno razložiti. Napovedi debelin
horizontov, pridobljene z multiplo linearno regresijo, smo ovrednotili tudi na podlagi
primerjave med napovedanimi in izmerjenimi vrednostmi ter napakami napovedi. Kljub
vsem že naštetim pomanjkljivostim pri napovedi razprostranjenosti lastnosti in skupin
prsti z omenjenimi metodami izdelani kartografski prikazi in končna pedokartografska
karta potrjujejo naše ugotovitve s terenskih raziskav. Prispevati k večjemu razumevanju
nastanka prsti in njihovi klasifikaciji.
Z izpolnjevanjem prej naštetih ciljev smo izpolnili tudi zadnji zastavljeni cilj. Z
ugotovljenimi povezavami med pedogenetskimi dejavniki z debelinami horizontov in tipi
prsti ter z napovedmi debelin horizontov in tipov prsti smo namreč razložili nekatere
povezave, smer in moč vpliva, pedogenetskih dejavnikov na nastanek in lastnosti ter s
tem klasifikacijo prsti.
Z bolj ali manj uspešno izpolnitvijo ciljev smo dosegli tudi namen magistrske naloge –
ugotoviti povezavo med izbranimi morfometričnimi parametri, ki predstavljajo pedogenetske
dejavnike, globino horizontov in tipe prsti na območju nekarbonatnih kamnin, ter izdelati
podrobno pedogeografsko karto območja z uporabo daljinsko zaznanih podatkov (LiDAR
tehnologija).
V magistrski nalogi smo si zastavili naslednji delovni hipotezi:
Prva hipoteza se glasi, da je na podlagi morfometričnih značilnosti površja je z uporabljenimi
statističnimi metodami mogoče uspešno napovedati debeline posameznih horizontov,
globino prsti in razporeditev skupin prsti v pokrajini.
Hipoteze lahko delno potrdimo. Uspešnost napovedi z uporabo multiple linearne in
logistične regresije je močno pogojena z izpolnjevanjem zahtev metod za izvedbo analize.
Pomen velikosti vzorca na napoved posameznih skupin prsti se je izkazala za zelo
pomembno. Z multiplo linearno regresijo smo uspešno napovedali debeline posameznih
horizontov – A, A in AB ter B in BC. Pri tem smo natančneje napovedali debeline A ter
skupne debeline A in AB horizonta, napovedi skupnih debelin B in BC horizonta pa so
zaradi manjše reprezentativnosti vzorca manj točne. Zaradi značilne pozitivne
asimetrične porazdelitve podatkov, nismo mogli napovedati debelin za horizonte E, B, Bg
in Go. Z kombinacijo multiple linearne regresije z logistično smo uspešno napovedali
razprostranjenost kamnišč, koluvialnih in kambičnih prsti. Z metodo smo posredno,
preko napovedi kambičnih prsti, deloma napovedali tudi obseg pojavljanja obrečnih in
oglejenih prsti. Neuspešni pa smo bili pri napovedi izpranih prsti in pobočnega
psevdogleja, ki sta vezana na določene lokacije manjšega obsega. Kot največja omejitev
pri uspešni napovedi z navedenima metodama se je izkazala zahteva po večjem vzorcu,
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kar je eden glavnih razlogov za neuspešno napoved določenih skupin prsti pri naši
raziskavi.
Zaradi narave podatkov s prevladujočo pozitivno asimetrično porazdelitvijo in
kompleksnosti povezav med pedogenetskimi dejavniki z lastnostmi prsti se je logistična
regresija v primerjavi z multiplo linearno regresijo, izkazala za uporabnejšo. Prednost
uporabe logistične regresije so manj rigorozne zahteve za izvedbo analize, ki ne zahteva
frekvenčne porazdelitve podatkov in dovoljuje tudi funkcijo, ki ni linearna. V primeru
izpolnjevanja pogojev za izvedbo multiple linearne regresije pa je moč napovedi z
navedeno metodo večja kot pri uporabi logistične regresije, katere rezultat je verjetnost
pojavljanja določene spremenljivke in ne dokončna napoved.
Druga hipoteza da je z uporabo detajlnega digitalnega modela nadmorskih višin 1 × 1 m,
pridobljenega z LiDAR tehnologijo, mogoče izboljšati natančnost prikaza razprostranjenosti
prsti in tako rešiti problem razmejevanja med nekaterimi skupinami prstmi. Te hipoteze ne
moremo niti ovreči niti potrditi.
Pri uporabi LiDARskih posnetkov za izdelavo pedogeografske karte so se pokazale tako
prednosti kot pomanjkljivosti podatkovnega sloja. Geomorfološka natančnost digitalnega
modela nadmorskih višin 1 × 1m se je izkazala za zelo uspešno pri prepoznavanju kamnišč in
debelin oz. odsotnosti horizontov, kjer je matična podlaga pobočni grušč. Natančnost
podatkovnega sloja nam omogoča tudi natančnejšo določitev obsega in meja posameznih
skupin prst. Digitalni model nadmorskih višin 1 × 1 m, pridobljen z LiDAR tehnologijo,
omogoča prepoznavanje reliefnih oblik na območjih, ki jih digitalni modeli nadmorskih višin,
pridobljeni z drugimi fotogrametrični metodami zaradi prekritosti z rastjem ne prepoznajo, s
tem se izboljša tudi natančnost napovedi lastnosti in razprostranjenosti (skupin) prsti na
območjih, ki so težje dostopna ali poraščena z gosto vegetacijo. Pri uporabi LiDARskih
posnetkov za napovedovanje prsti na nekarbonatni matični podlagi so se v naši raziskavi
pokazale tudi nekatere pomanjkljivosti podatkovnega sloja.
Pri izračunu morfometričnih spremenljivk iz digitalnega modela nadmorskih višin in nadalje
pri napovedi razprostranjenosti prsti se so se pokazale določene nehomogenosti izdelanega
površja oz. odstopanja posameznih celic. Pri klasifikaciji in določevanju skupin prsti se je kot
problematična izkazala izpostavitev robnih delov zemljišč in manjših oblik, ki z vidika
nastanka prsti niso pomembne in se kot take ne uvrščajo v posebno skupino prsti. Pri
določevanju obrečnih prsti se je pokazala tudi hidrološka netočnost podatkovnega sloja
(prekinitve rečne mreže, klasifikacija cest in poti kot reke), zaradi česar je bila napoved
omenjenega tipa nepopolna. Skupine prsti je na fluvialnem reliefu je mogoče dovolj dobro
napovedati tudi z digitalnim modelom nadmorskih višin manjše ločljivosti. Velika natančnost
podatkovnega sloja je pomembnejša na območjih pojavljanja karbonatnih kamnin, kjer je
reliefna razgibanost površja večja in je na to vezan tudi razvoj določenih tipov prsti (npr.
mozaično pojavljanje rendzin in rjavih pokarbonatnih prsti).Izbira natančnosti digitalnega
modela nadmorskih višin je torej odvisna predvsem od reliefne razgibanosti površja
proučevanega območja.Natančna določitev oz. kvantifikacija primerne ločljivosti digitalnega
modela nadmorskih višin v odvisnosti od razgibanosti površja pa potrebujenadaljnje analize
in raziskave.
Uporabljeno metodo bi bilo zanimivo uporabiti na območju, kjer so dejavniki, kot je
nadmorska višina, podnebje in vpliv človeka, sorodni našemu, matična podlaga pa je
karbonatna. S tem bi lahko ugotovili, ali je mogoče z izbranimi pedogenetskimi dejavniki
napovedovati prisotnost in debeline posameznih horizontov ter prsti tudi na karbonatnem
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območju ali imajo tam večji vpliv na nastanek in razvoj prsti drugi pedogenetski dejavniki.
Ker je področje digitalne kartografije prsti v Sloveniji še v veliki meri nerazvito, bi bilo v
prihodnje dobro preizkusiti tudi kakšno drugo metodo napovedovanja tipov prsti. Na
območjih z manjšim številom meritev bi bilo smiselno preizkusiti uporabnost geostatističnih
metod – različne oblike interpolacijskih metod – kriging, splini itd. V literaturi (Sidrova,
Krasilnikov, 2008; Hengl, Heuvelink, Rossiter, 2007) se kot za zelo uporabno metodo
priporoča tudi kombinacija statističnih in geostatističnih metod, kot je regresijski kriging.
Uporabnost nadzorovanih in mehkih metod klasifikacij pri kartiranju prsti je v svoji doktorski
disertaciji dokazal že Repe (2006). Zaradi kompleksnosti napovedovanja skupin prsti se vse
bolj uveljavljajo tudi metode, kot so odločitvena drevesa, nevronske mreže ipd.
Napovedovanje lastnosti in tipov prsti na podlagi točkastih meritev je zaradi množice
pedogenetskih dejavnikov, kompleksnih povezav in součinkovanjarazmeroma zapleteno
opravilo. Da je temu res tako, kaže tudi uporaba najrazličnejših metod in pristopov na
področju digitalne kartografije prsti. Vseh povezav z geostatističnim modeliranjem ne
moremo zaobjeti, lahko pa z njihovo pomočjo lažje in bolj nepristransko razumemo povezave
med pedogenetskimi dejavniki in prstmi. Računalniško modeliranje je odlično dopolnilo
terenskemu delu in obratno. Analize v geografskih informacijskih sistemih nam pomagajo pri
izbiri primernih lokacij proučevanja, terensko in/ali laboratorijsko delo pa je odlična podlaga
za nadaljnje analize. Kakovost rezultatov modeliranja lastnosti in razprostranjenosti prsti je
odvisna od izbire metode in predvsem od kakovosti vhodnih podatkov. Natančnejši podatki
bolje odražajo dejanske razmere v pokrajini in s tem razprostranjenost prsti.
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11. Summary (povzetek)
The following master’s thesis deals with the study of the connections between
environmental (pedogenetic) factors as well as types of soils and thickness of their horizons.
We tried to determine and quantify the connections on the basis of fieldwork, the analyses
carried out with the help of geographic information systems and statistical analyses.
Morphometric variables were acquired through analyses using a 1 x 1 m meter digital
elevation model, made with LiDAR technology.
Before conducting fieldwork the first connections and laws (of nature) between pedogenetic
factors in the area were acquired by employing the geostatistical procedure of uncontrolled
classification (cluster analysis). On the basis of this classification sample points of study were
selected with a grit –uneven point selection.
On predefined locations pedogenetic factors and soil characteristics were studied.
Representative samples of horizons for laboratory analyses were also taken. Location points
of the study with measured thickness of horizons and soil depth were entered into the geoinformation environment where the values of morphometric parameters were added. The
connection between morphometric characteristics and the thickness of horizons was
determined with the Pearson’s coefficient correlation, while the connection between
morphometric factors and soil types was determined with the Spearman’s coefficient
correlation. The analysis showed that slopes have the greatest influence on the thickness of
horizons and individual soil groups. On the basis of identified connections and by applying
the method of multiple linear regression, the thickness of individual horizons was predicted
quite successfully. With the method of logistic regression the maps of the probability of the
occurrence of horizons and types of soils were made. This method proved successful when
predicting how spread out lithosols, cambic soils and, partly, riverside soils were. Other
groups could not be predicted efficiently with the chosen method as there were not enough
representative samples and because of other pedogenetic factors that had a major influence
on the process (in particular parent material). When predicting riverside soils, the
shortcoming of the 1 x 1m digital elevation model for the predictions of river networks could
be noticed. Water courses were often interrupted and certain roads and trails were
classified as rivers.
The final pedogeographic map is the combination of soil maps, acquired through a multiple
linear regression, logistic regression and fieldwork. We found out that it is possible to predict
the groups of soils well enough with a digital elevation model of a lower resolution on the
fluvial relief, which is not as broken down as the karst. How detailed a digital elevation
model should be depends mostly on the relief diversity of the studied region. It would be
interesting to employ this method in the region where factors such as altitude, climate and
human factor were similar to ours, but with calcareous parent material.In this way it could
be determined whether the presence and thickness of individual horizons and soils could be
predicted in calcareous regions as well and whether other pedogenetic factors there have a
greater influence on the creation and development of soils.
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