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Izvleček
Ogroženost Vipavske doline zaradi suše
Suša se pogosto pojavlja v Vipavski dolini in povzroča gmotno škodo v kmetijstvu. Delo
proučuje osnovne fizičnogeografske dejavnike v Vipavski dolini z vidika suše. S pomočjo
programskega paketa ArcGIS 10 smo posameznim dejavnikom določali stopnjo ogroženosti
zaradi suše in rezultate prikazali na kartah. V nadaljevanju smo združili osnovne
fizičnogeografske dejavnike in pridobili končni rezultat, ki prikazuje stopnjo ogroženosti
zaradi suše posameznih območij v Vipavski dolini. Z združevanjem končnih rezultatov in
podatkov o rabi tal smo ugotavljali primernost rabe tal z vidika suše. V zaključku so
predstavljeni rezultati, ki kažejo, da je večji del Vipavske doline v obdobju od aprila do
septembra ogrožen oziroma zelo ogrožen zaradi suše.
Ključne besede: suša, reliefni indeks vlažnosti, potencialna evapotranspiracija, ArcGIS,
Vipavska dolina

Abstract
Drought threat to the Vipava valley
Drought often occurs in the Vipava valley causing severe damage in agriculture. The thesis
examines the basic psychogeographical factors in the Vipava valley from the aspect of
drought. By using the ArcGIS 10 software package we determined the degree of risk to
drought for every psychogeographical factor and presented the results on maps. In the next
step we combined the basic psychogeographical factors and obtained the final result, which
shows the level of drought threat to certain areas in the Vipava valley. By combining the final
results and data on land use we were able to evaluate the appropriateness of the existing
land use from the aspect of drought. Final results in conclusion of the paper indicate that in
the period from April to September, major part of the Vipava valley is endangered or very
endangered by drought.
Key words: drought, topographic wetness index, potential evapotranspiration, ArcGIS, the
Vipava valley
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Ogroženost Vipavske doline zaradi suše

1. UVOD
Suša je po meteorološkem pojmovanju daljše obdobje brez padavin (majhna količina padavin
še ne pomeni prekinitve sušnega obdobja) in jo poznamo v katerem koli letnem času.
Odvisna je predvsem od dejavnikov, ki vplivajo na pretirano izhlapevanje vode iz tal, kot tudi
iz vegetacije. Ti dejavniki so temperatura, osončenje, veter, relativna vlaga in podobno.
(Trontelj, 1997, str. 9-10).

1.1. Namen in cilji
Namen moje zaključne seminarske naloge je prostorsko ovrednotiti stopnjo ogroženosti
ravninskega dela Vipavske doline zaradi suše. Končni rezultat dela je karta ogroženosti zaradi
suše izbranega območja s prikazom območij z največjo, veliko, majhno in najmanjšo stopnjo
ogroženosti zaradi suše. Dobljene rezultate ogroženosti zaradi suše sem primerjal z rabo tal
in poskušal ugotoviti primernost rabe tal na proučevanem območju. Z zaključno seminarsko
nalogo sem želel tudi ovrednotiti primernost metodologije določanja stopenj ogroženosti
zaradi suše in predlagati možnosti za izboljšanje metodologije.
Cilji naloge so:
-

ovrednotiti osnovne geografske dejavnike z vidika ogroženosti zaradi suše,
smiselno združiti osnovne dejavnike,
izdelati karto ogroženosti zaradi suše proučevanega območja,
ugotoviti primernost rabe tal glede na dobljene končne rezultate ogroženosti zaradi
suše.

1.2. Metode dela

Metode in tehnike dela so bile zbiranje in proučevanje osnovnih geografskih značilnosti
Vipavske doline s pomočjo literature, pregled in izbor ustrezne strokovne literature o suši ter
predstavitev rezultatov s pomočjo ustreznih kart. Izdelava kart in analiza prostorskih
podatkov je potekala s pomočjo programskega orodja ArcGis.
Delo je bilo kabinetno. Sprva sem zbral razpoložljive geografske podatke in literaturo, nato
sem omejil območje proučevanja. Odločil sem se za proučevanje ravninskega dela Vipavske
doline, saj je v tej pokrajini zaradi povečanega števila prebivalcev in obdelovalnih površin
škoda zaradi suše toliko večja. Za ta namen sem uporabil digitalni model višin z ločljivostjo 5
metrov in ga omejil na 340 m nadmorske višine. Na ta način sem zajel večji del ravninskega
dela Vipavske doline. Dobljeni rezultat sem na južnem robu smiselno prilagodil reliefu,
medtem ko na preostalih robovih popravki niso bili potrebni. Prav tako sem proučevanje
omejil na obdobje od aprila do septembra, saj to obdobje zajema rastno dobo večine rastlin.
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Sledila je priprava posameznih geografskih dejavnikov za analizo. Digitalni model višin je
omogočal izračun naklonov in ekspozicij. Podatke o prsteh, kamninski zgradbi,
temperaturah, padavinah, vetru, osončenosti in rabi tal sem po potrebi digitaliziral in
spremenil v raster.
S pomočjo digitalnega modela višin sem pridobil podatke o naklonih, iz katerih sem izračunal
reliefni indeks vlažnosti. Z uporabo podatkov o mesečnih temperaturah in Thorntwaitove
formule sem izračunal potencialno evapotranspiracijo. Naklone in temperature sem izključil
iz nadaljnje analize, saj sta dejavnika nadomestila reliefni indeks vlažnosti in potencialna
evapotranspiracija. Podatke o ekspozicijah sem zgladil s pomočjo low-pass 3x3 filtra.
Slika 1: Oris metodologije.

Vsak dejavnik, izključujoč rabo tal, sem nato ovrednotil z vidika ogroženosti zaradi suše in ga
razdelil v tri do štiri razrede z različno stopnjo ogroženosti zaradi suše, od najbolj ogroženega
do najmanj ogroženega. Na ta način sem dobil karte ogroženosti zaradi suše za vsak
posamezni dejavnik. Dobljene rezultate za veter in osončenost sem izpustil iz nadaljnje
analize, saj pri prvem majhne razlike v hitrosti vetra bistveno ne vplivajo na ogroženost
zaradi suše, medtem ko je pri drugem zmanjšana točnost podatkov pri pretvarjanja iz
originalne karte letnega globalnega obsevanja horizontalnih površin Slovenije rastra 100 m
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na proučevano območje rastra 5 m. Stopnja prejete sončne energije je bila upoštevana pri
razvrščanju ekspozicij v območja z različno stopnjo ogroženosti zaradi suše.
Karte ogroženosti zaradi suše za posamezen dejavnik sem v naslednji fazi smiselno združil v
indekse. Karti prsti in kamninske zgradbe sem združil in rezultat poimenoval indeks tal. Karto
ekspozicij in reliefnega indeksa tal sem združil v reliefni indeks. Karto padavin in potencialne
evapotranspiracije sem združil in poimenoval podnebni indeks. Podnebni indeks je
pravzaprav vodna bilanca proučevanega območja. Dobljeni indeksi so vmesni rezultati
končne karte ogroženosti zaradi suše. Vsak indeks sem ovrednotil z vidika ogroženosti zaradi
suše in ga razdelil v štiri razrede z različno stopnjo ogroženosti zaradi suše.
V predzadnji fazi sem združil vse indekse in izdelal končno karto ogroženosti proučevanega
območja zaradi suše s štirimi razredi stopenj ogroženosti.
Povsem na koncu zaključne seminarske naloge sem združil končno karto ogroženosti zaradi
suše in rabo tal Vipavske doline. Dobljeni rezultat nam prikaže rabo tal na območjih s
povečano stopnjo ogroženosti zaradi suše.

2. GEOGRAFSKI ORIS PROUČEVANEGA OBMOČJA
Vipavska dolina je naravna enota v zahodnem delu Slovenije na prehodu iz osrednje
Slovenije v Furlansko nižino. Obsega Vipavska Brda in dolinsko dno. Opira se na gorato
severno območje Gore, Čavna in Nanosa. Vipavska dolina je pravzaprav porečje Vipave.
Začenja se s povirjem Močilnika pod Nanosom, proti zahodu pa prehaja v Soško ali Goriško
Ravan in se odpira proti širni ravnini med Jadranom in Alpami. Nastala je na stičišču
Trnovskega gozda in Nanosa na eocenskem flišu. Nad dolino se strmo dviga planota
Trnovskega gozda s Čavnom, na vzhodni strani je Nanos, na južni strani pa omejuje dolino
Kras (Lah, 1985).
Vipavska dolina je uravnava, nastala ob reki Vipavi in pritokih. Gre za razmeroma nizko
površje z nadmorsko višino malo nad 100 metrov. Popolnoma ravnega sveta je zelo malo,
največ ga je ob potokih in rekah Močilnik, Vipava in Hubelj. To je tako imenovana Ajdovska
ravnica. Ta del doline so potoki in reke zasuli dokaj na debelo z nasipino. Največ neravnega
površja obsegajo Vipavska brda in pobočja Trnovskega gozda ter Nanosa. V nižinski pas
spada Vipavska dolina, v gričevnati Vipavska brda in spodnja pobočja Trnovskega gozda ter
Nanosa, medtem ko zavzema območje Trnovskega gozda in Nanosa hribski pas. Zgornja
Vipavska dolina je obdana s kraškimi planotami na severu in severovzhodu ter Vipavskimi
brdi na jugu in jugozahodu. Na severovzhodni strani se nad dolino strmo dviguje pobočje
Nanosa, ki se razpoteguje v planoto z več vrhovi. Od ustja Branice gorvodno sta Branica in
Raša na eni strani ter Vipava in Močilnik na drugi strani povzročila osamosvojitev gričevja, ki
poteka proti jugovzhodu. To gričevje imenujemo Vipavska Brda (Fegic, 2000).
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Karta 1: Relief območja proučevanja Vipavske doline.

Na karti 1 vidimo območje proučevanja Vipavske doline. Kot je že bilo omenjeno v
metodologiji, sem meje območja proučevanja določil do nadmorske višine 340 metrov. Na
južnem robu omenjenega območja je bila potrebna korekcija meje, da sem zaokrožil
območje.
Zgornja Vipavska dolina in Vipavska Brda imata zaledno zmerno sredozemsko podnebje s
povprečno letno količino padavin od 1200 do 1700 mm, povprečno temperaturo
najtoplejšega meseca med 20 in 22 °C in povprečno temperaturo najhladnejšega meseca
med 0 in 4 °C. Zmerno celinsko podnebje zahodne in južne Slovenije je na območju
Trnovskega gozda in Nanosa. Zanj je značilna letna količina padavin od 1300 do 2800 mm, s
povprečno temperaturo najhladnejšega meseca med -3 in 0 °C in povprečno temperaturo
najtoplejšega meseca med 15 in 20 °C . Prehod med zmerno sredozemskim podnebjem in
zmerno celinskim podnebjem zahodne in južne Slovenije je izrazit. Gre tudi za izrazito
vegetacijsko ločnico in ne samo klimatsko. Oba klimatska tipa imata submediteranski
padavinski režim (Ogrin, 1996).
Na proučevanem območju se nahajata meteorološki postaji Bilje in Slap, za kateri so na voljo
meteorološki podatki za obdobje 1971 – 2000. Na podlagi teh podatkov sta bila izdelana
klimograma (grafikon 1 in 2). Iz podatkov vidimo, da je bila povprečna letna temperatura na
omenjenem območju 11,9 °C, povprečna letna količina padavin pa 1456 mm.
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Grafikon 1: Klimogram za meteorološko postajo Bilje.
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Vir podatkov: Klimatogeografski podatki za Bilje. ARSO, 2014.
Grafikon 2: Klimogram za meteorološko postajo Slap.
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Vipavska dolina ima tudi tri pasove podnebne višinske pasovitosti: dno Vipavske doline,
termalni pas do 200 metrov in hribski pas. Posebnost hribskega pasu so temperaturne
inverzije v kraških globelih in kotanjah (Ogrin, 1996).
Značilnost Vipavske doline so tudi močni vetrovi, predvsem burja, ki pospešujejo
izhlapevanje vode. Pri burji se zrak spušča po pobočjih dinarskih planot proti dolini in doseže
lahko zelo visoko hitrost. V tem delu Slovenije je burja tudi najmočnejša. V Vipavski dolini se
pojavljata še pobočni veter in jugo ali široko (Ogrin, 1996).
Glavna vodotoka sta reki Vipava in Hubelj, ki izvirata na pobočjih Gore in Nanosa. Reka
Vipava izvira pod Nanosom v več močnih kraških izvirih in teče ves čas po aluvialni ravnici,
vse do svojega izliva. Izvir Vipave je na nadmorski višini 110 metrov, izliv pa na nadmorski
višini 35 metrov. Kmalu po izviru se vanjo izlivata potok Močilnik, ki izvira pod Nanosom pri
Razdrtem, in Bela. Hubelj se Vipavi priključi pod Ajdovščino z desne strani. Hubelj ima močan
kraški izvir, ki je zajet za pitno vodo in izvira visoko pod robom Trnovskega gozda (Novak,
2000).

3. OPREDELITEV POJMA SUŠE IN SUŠNOSTI
Meteorologi pojmujejo sušno obdobje kot zaporedje več kot 5 dni z manj kot 0,1 mm
padavin dnevno. Zelo pomembno je, ali je bilo pred začetkom sušnega obdobja daljše
deževno obdobje, ko so se tla napojila z vodo, ali pa daljše obdobje z majhnimi množinami
padavin. Pomemben je letni čas, temperatura zraka, evapotranspiracija in podobno. Izraz
suša ni soglasno definiran, je pa bolj naravnan v posledice pomanjkanja vode za živa bitja in
človeško družbo. Posamezne stroke ali dejavnosti postavljajo v ospredje različne posledice
pomanjkanja vode: za kmetovalca je suša pomanjkanje vlage v tleh, ki onemogoča normalni
razvoj kulturnih rastlin, za hidrologa so to nizki pretoki vodnih tokov, za energetika majhni
pretoki in prazna akumulacijska jezera, za ekonomista pomanjkanje vode, ki povzroči motnje
v narodnem gospodarstvu in podobno. Rečemo lahko, da je suša tolikšno negativno
odstopanje od normalne količine in razporeditve padavin, da le-te ne zadoščajo za uspevanje
naravnega in kulturnega rastja ter za normalni potek površinskega in podzemeljskega
odtekanja vode, kar povzroča motnje v delovanju človeške družbe in s tem določeno škodo
(Natek, 1983).
Tudi definicija sušnosti ni enotna. Sušnost pomeni lastnost nečesa, kar lahko brez težav
prenesemo na podnebje. Lahko pa to uporabimo za opredelitev ogroženosti neke pokrajine
ali manjše pokrajinske enote zaradi suš, ki se pojavljajo v nepravilnih časovnih presledkih in z
zelo različno intenzivnostjo (Natek, 1983).
V nalogi sem dejavnikom določeval stopnje ogroženosti zaradi suše, pri čemer sem sušo
pojmoval kot pomanjkanje ali večjo verjetnost pomanjkanja vode v tleh. Stopnje ogroženosti
zaradi suše prikazujejo verjetnost pomanjkanje vode na določenem območju glede na
dejavnike upoštevane v nalogi.
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4. GEOGRAFSKA ANALIZA VPLIVA POSAMEZNIH DEJAVNIKOV NA SUŠO V VIPAVSKI DOLINI
V poglavju obravnavam številne dejavnike in jih analiziram z vidika ogroženosti zaradi suše.
Vsak dejavnik sem razvrstil v tri do štiri razrede ogroženosti zaradi suše in to prikazal na karti.
Podatke o povprečnih letnih temperaturah nisem razvrstil v razrede ogroženosti zaradi suše,
saj sem iz njih izračunal potencialno evapotranspiracijo. Enako velja tudi za podatke o
naklonih, saj sem iz njih izračunal reliefni indeks vlažnosti. Iz nadaljnje analize sem izvzel
podatke o projektni hitrosti vetra, saj sem ocenil, da je vpliv vetra premajhen oziroma
relativno enak na celotnem proučevanem območju. Izvzel sem tudi karto osončenosti, saj je
podatek o prejeti Sončevi energiji že upoštevan pri ekspozicijah.

4.1. Talni dejavniki
Obravnavani dejavniki so geološka sestava, pedološka sestava, ekspozicija in nakloni površja.
Iz naklonov je bil izračunan reliefni indeks vlažnosti, pri ekspozicijah je bil upoštevan podatek
o prejeti Sončevi energiji.

4.1.1. Geološka podlaga
Vipavska dolina je nastala na narivnem območju. Gmota Trnovskega gozda se nariva na
eocenski fliš, pri tem so narivi s severne strani lepo vidni. V dolini se izpod mlajših naplavin in
nasipin kažejo sloji peščenjaka in laporja, ki tvorijo fliš. Visoke kraške planote v okolici so iz
debelih skladov apnenca. Najstarejše kamnine so iz triasa. Norijska in retijska stopnja sta
zastopani na severovzhodnem delu Trnovskega gozda. Tukaj prevladuje temno siv dolomit,
debel 1000 do 1300 metrov. Nad njim se nahaja siv dachsteinski apnenec debel 200 metrov.
Ob triasnih dolomitih se proti zahodu pojavljajo jurski apnenci (Fegic, 2000).
Naprej so tu kamnine iz spodnjega liasa. Gre za bele sklade apnenca z značilnim dolomitom
debele od 130 do 300 metrov. Srednjeliasni skladi spremljajo v obliki ozkega pasu
spodnjeliasne apnence in dolomite. Skrajni zahodni del Trnovskega gozda in Nanosa prekriva
bel, drobnozrnat apnenec z rudisti iz turonija (kreda), debeline do 500 metrov. Majhen del
vznožja Nanosa pokriva senonijski (kredni) bel, izrazito čist apnenec, ki je debeloskladovit in
deloma masiven (Fegic, 2000).
V Vipavski dolini je fliš iz zgornjega cuizija in spodnjega lutecija (eocen). Fliš je sestavljen iz
laporja in peščenjaka z vložki breč in konglomerata. Peščenjak je zgrajen pretežno iz
kremena, kalcita, glinencev in sljude, lapor pa vsebuje 35 – 45 % kalcijevega karbonata.
Konglomerati sestavljajo pretežno različni prodniki.
Na območju je prisoten tudi pobočni grušč, ki se nabira na pobočju pod narivnim robom
Trnovskega gozda. Pobočni grušč je debel do 30 metrov in sestavljen iz večjih in manjših
kosov apnenca in fliša (Fegic, 2000).
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Trnovski gozd je v tektonskem smislu polegla guba, ki je bila na vzhodu pretrgana in
porinjena proti jugu, zato ga sekajo številni prelomi, ki dosežejo dolžine več deset
kilometrov. Tak prelom poteka od Velike Ojstrice do Predmeje in po dolini Bele. Južna meja
Trnovskega gozda je narivni rob – Gora, s katerim se je celotna gmota narinila na plasti
Goriško-Vipavskega sinklinorija. Ta je sestavljen iz več sinklinorijev in antisiklinorijev. Poleg
doline obsega tudi Vipavska brda. Nanos je v tektonskem in genetskem smislu proti jugu
prevrnjena, deloma pretrgana in narinjena gmota, ki je na zahodu močno prelomljena (Fegic,
2000).
Matično podlago sem uvrstil v tri razrede ogroženosti zaradi suše, pri čemer sem stopnjo
ogroženosti zaradi suše glede na matično podlago določil na podlagi prepustnosti matične
podlage. Med ogrožena območja zaradi suše sem uvrstil območja z apnencem in melišči.
Med srednje ogrožena območja sem uvrstil flišnata območja in območja z vložki breče,
konglomerata in apnenčastega peščenjaka v flišu. Med manj ogrožena območja sem uvrstil
aluvij in terasne sedimente.
Prevladujejo predvsem srednje ogrožena in manj ogrožena območja zaradi suše, medtem ko
je še najmanj bolj ogroženih območij na apnencu in meliščih.

Karta 2: Stopnja ogroženosti zaradi suše glede na geološko podlago.
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4.1.2. Pedološka sestava
Prst je preperel in spremenjen del zemeljske skorje, ki je nastal kot posledica pedogenetskih
dejavnikov in procesov. Pedogenetski dejavniki, pomembni za prsti v Sloveniji, so matična
podlaga, relief, vodne razmere, podnebje, čas in človek. Izmed naštetih sta najpomembnejša
pedogenetska dejavnika matična podlaga in relief. Prst zadržuje vodo, od njenega tipa in
debeline pa je odvisno kako dolgo bo to vodo tudi zadržala. Iz peščenih prsti voda odteče že
v enem dnevu, medtem ko iz glinastih prsti voda odteče v dveh do treh dnevih (Frantar,
2008). V Zgornji Vipavski dolini prevladujejo rjava prst, pokarbonatne prsti in rendzine. Rjava
prst se nahaja na mehki karbonatni podlagi, na trdi karbonatni osnovi pa pokarbonatne prsti
in rendzine.
Tipe prsti sem razvrstil v tri razrede ogroženosti zaradi suše in jih prikazal na karti 3. Na voljo
so podatki o globini prsti na proučevanem območju, vendar je teh podatkov premalo, zato
sem prsti razvrstil glede na njihovo teksturo. Sklepal sem, da imajo prsti z večjim deležem
glinenih delcev daljši čas zadrževanja vode kot prsti z večjim deležem peščenih delcev. Med
najbolj ogrožene prsti zaradi suše sem uvrstil terra rosso, rendzino in rjavo pokarbonatno
prst. Med srednje ogrožene prsti sem uvrstil distrično rjavo prst, evrtično rjavo prst in
rigolano prst. Med najmanj ogrožene prsti zaradi suše sem uvrstil hipoglej, psevdoglej in
obrečno prst.
Prevladujoči del pedosfere proučevanega območja ima srednjo ogroženost prsti zaradi suše,
sledijo manj ogrožena in ogrožena območja.
Karta 3: Stopnja ogroženosti zaradi suše glede na pedološko podlago.
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4.1.3. Ekspozicija površja
»Ekspozicija (izpostavljenost) površja je značilnost vsakega neravnega reliefa. Opredelimo jo
s kotom med severom in smerjo gledanja od višje nadmorske višine prosti nižji, izražamo pa z
azimutno oznako od 0 do 360° v smeri urnega kazalca. Ekspozicija reliefa torej pove, kam je
obrnjeno površje, zato jo izražamo tudi s stranmi neba. Lahko pa govorimo le o prisojnih
(sončnih) in osojnih (senčnih) ekspozicijah (legah). Ekspozicija površja je pomembna naravna
pokrajinska prvina, saj vpliva na količino sončne energije, ki jo sprejme površje in tako
posredno na številne naravne procese« (Geografski atlas Slovenije, 1998, str. 88).
Na območju proučevanja prevladujejo zahodne ekspozicije, sledijo severne, južne in
vzhodne. Ker ekspozicije vplivajo na količino prejete Sončeve energije, sem ekspozicije
površja razdelil v štiri razrede ogroženosti zaradi suše na podlagi podatka o prejeti Sončevi
energiji.
Prejeta Sončeva energija je bila določena z modelom kvaziglobalnega obsevanja, v katerem
so bili upoštevani vpadni kot Sončevih žarkov, morfologija površja in podnebje (Oštir,
Podobnikar, Zakšek, 2003).

Preglednica 1: Prejeta Sončeva energija glede na ekspozicijo površja v Sloveniji
Ekspozicija

Srednja vrednost (MJm-2)

Sever

3600

Vzhod

3960

Jug

4400

Zahod

4050

Vir: Oštir, Podobnikar, Zakšek, 2003, str. 59.

Južne ekspozicije prejmejo največ Sončeve energije, zato sem jih uvrstil v območja, ki so zelo
ogrožena zaradi suše. Južnim ekspozicijam po prejeti Sončevi energiji in posledično stopnji
ogroženosti zaradi suše sledijo zahodne (ogroženo), vzhodne (srednje ogroženo) in severne
(manj ogroženo) ekspozicije. Ravninske predele sem uvrstil v območja, ki so srednje
ogrožena zaradi suše.
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Karta 4: Stopnja ogroženosti zaradi suše glede na ekspozicije.

4.1.4. Naklon površja
»Naklon (nagnjenost, strmina) je značilnost vsakega neravnega površja, pomeni pa kot med
smerjo zviševanja površja in vodoravno ravnino. Izražamo ga v kotnih merah, navadno v
ločnih stopinjah, ali v %; ti povedo za koliko metrov se na razdalji 100 m dvigne površje«
(Geografski atlas Slovenije, 1998, str. 86). Na območju proučevanja je povprečni naklon
11,44°, kar je malo manj od povprečnega naklona površja (13°) v Sloveniji (Ogrin, Plut, 2009,
str. 9).
Naklon površja vpliva na vodni tok in stopnjo erozije prsti. S tem dejavnikom bi lahko
ocenjeval stopnje ogroženosti zaradi suše, vendar sem ga uporabil pri nadaljnjih izračunih
reliefnega indeksa vlažnosti, ki je natančnejši pokazatelj akumulacije vode v prsti.
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Karta 5: Karta naklonov površja (v °).

4.1.4.1. Reliefni indeks vlažnosti
Za oceno količine in razporeditve vode v prsti sem izračunal reliefni indeks vlažnosti
(topographic wetness index – TWI). S tem sem pridobil stopnjo akumulacije vode v prsti na
določeni izbrani lokaciji, ki je funkcija naklona na tej lokaciji in specifične površine porečja
gorvodno od te točke. Reliefni indeks vlažnosti za določeno izbrano lokacijo je izračunan kot
naravni logaritem količnika med specifično površino porečja (As) in tangensom naklona (β)
pobočja na isti lokaciji (Repe, 2007, str. 94):





ೞ
ቁ
ܹܶ ܫൌ ݈݊ ቀ௧ఉ

ܣ௦ ൌ

As – specifična površina porečja (m2/m),
β – naklon pobočja (radiani),
ln – naravni logaritem.




A – površina lokalnega porečja (m2),
l – dolžina enote plastnice (m),

»Prednost indeksa TWI pred ostalimi kvantitativnimi opredelitvami površja, s katerimi je prav
tako mogoče oceniti razporejanje vode v pokrajini je, da hkrati upošteva naklon pobočja,
13
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kumulativni vodni tok in obliko površja« (Repe, 2007, str. 97). Za izračun reliefnega indeksa
vlažnosti sem uporabil digitalni model nadmorskih višin z ločljivostjo 5 x 5 metra.
Metodologija izračunavanja je bila sledeča (Repe, 2007, str. 94-97):
1. Zapolnitev “lukenj” (fill). »Iz osnovnega modela nadmorskih višin odstranimo luknje.
Gre za ustaljen postopek pri rastrskih analizah vodnih tokov znotraj GIS, ko zapolnimo
celice nižje od vseh ostalih okoliških osmih celic. Takšne celice predstavljajo lokalne ponore
vodnega toka (na nepropustni podlagi bi morala tam nastati jezera). “Luknje” se v
glavnem oblikujejo kot posledica interpolacijskih postopkov pri izdelavi digitalnega modela
nadmorskih višin. Na takšnih lokalnih ponorih se algoritem računanja vodnega toka
ustavi, zato jih je treba zapolniti (previšati).«
2. Izračun površja smeri vodnega toka (flow direction). Za izračun površja sem uporabil
enosmerni D-8 algoritem.
3. Izračun površja akumulacije vodnega toka (flow accumulation). »Gre za izračun števila
celic, ki prispevajo vodni tok gorvodno od izbrane lokacije. Osnovni algoritem je prispeval
Mark (1988) in je temeljil na D8 enosmernem toku. Vsaka celica dobi vrednost, ki je enaka
seštevku svojega lastnega toka in toka vseh gorvodnih celic, ki steče vanjo.« V izračunu
površja akumulacije vodnega toka sem uporabil D8 enosmerni algoritem.
4. Izračun površine lokalnega porečja za vsako izbrano točko (A). »Površino lokalnega
porečja dobimo kot produkt akumulacije vodnega toka in površine ene celice.« V mojem
primeru je celica velika 5x5 m, kar pomeni množenje s 25 m2.
5. Izračun površja specifične površine porečja (As). Specifično površino porečja sem dobil z
deljenjem lokalnega porečja z enoto platnice s, ki je v mojem primeru 5 (kot
je velikost celice).
6. Površje naklonov, ki sem ga prvotno izračunal v stopinjah, sem spremenil v radiane in
izračunal njihov tangens.
7. Reliefni indeks vlažnosti (TWI) sem dobil z logaritmiranjem količnika med specifično
površino porečja in tangensom naklona pobočij.
Dobljene vrednosti reliefnega indeksa vlažnosti imajo razpon od 0,5 do 32,9, pri čemer nižje
vrednosti predstavljajo strmejše dele pobočij od koder voda odteka, medtem ko višje
vrednosti predstavljajo spodnje dele pobočij, kamor se voda steka. Na območjih z nižjimi
vrednostmi reliefnega indeksa vlažnosti kjer voda odteka pričakujemo sušnejše razmere v
prsti in odnašanje prstenega materiala, zato sem ta območja uvrstil v razred z večjo
ogroženostjo zaradi suše. Na območjih z višjimi vrednostmi reliefnega indeksa vlažnosti,
kamor se voda steka, prihaja do zastajanja vode v prsti in akumulacija prstene mase, zato
sem ta območja uvrstil v razred z manjšo ogroženostjo zaradi suše (Repe, 2007). Rezultate
sem razvrstil v štiri razrede ogroženosti zaradi suše.
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Karta 6: Stopnja ogroženosti zaradi suše glede na reliefni indeks vlažnosti (TWI).

93,3 % površine Vipavske doline ima reliefni indeks vlažnosti manjši od 10. Za vrednosti do
10 velja, da predstavljajo strmejša območja s povečanim odtekanjem vode. Povečano
odtekanje vode poveča tudi verjetnost pomanjkanja vode in posledično večjo verjetnost
pojavljanja suše. To pomeni, da je večji del proučevanega območja z vidika reliefnega
indeksa vlažnosti zelo ogrožen zaradi suše. Preostalih 6,7 % površja ima vrednosti reliefnega
indeksa nad 10 in do 32,9.

4.2. Podnebni dejavniki
Obravnavani podnebni dejavniki so projektne hitrosti vetra 10 metrov nad tlemi, globalni
letni obsev horizontalnih površin, povprečne mesečne padavine od aprila do septembra za
obdobje od 1971 do 2000, povprečne mesečne temperature od aprila do septembra za
obdobje od 1971 do 2000 in potencialna evapotranspiracija izračunana s pomočjo
povprečnih mesečnih temperatur na proučevanem območju.
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4.2.1. Veter
Zanimala sta me vpliv vetra na možnost pojavljanja suše in stopnja tega vpliva. Veter vpliva
na povečano izhlapevanje vode, zato sem želel omenjeni dejavnik podrobneje analizirati. Na
voljo sem imel podatke o povprečnih letnih projektnih hitrostih vetra 10 metrov in 50
metrov nad tlemi za obdobje od 1994 do 2000. Iz nadaljnje analize sem izločil podatke o
projektnih hitrostih vetra 50 metrov nad tlemi, saj sem sklepal, da ima manjši vpliv na
izhlapevanje vode kot veter 10 metrov nad tlemi. Iz podatkov sem naredil karto projektne
hitrosti vetra 10 metrov nad tlemi in ugotovil, da so razlike med posameznimi deli Vipavske
doline izredno majhne. Prevladuje predvsem projektna hitrost vetra od 1 m/s do 2 m/s.

Karta 7: Karta projektne hitrosti vetra 10 metrov nad tlemi.

Zaradi izredno majhnih razlik v projektni hitrosti vetra in dejstva, da so dostopni podatki o
povprečnih projektnih hitrosti vetra na voljo samo za obdobje od 1994 do 2000, medtem ko
so preostali podnebni dejavniki na voljo za tridesetletna obdobja, sem se odločil, da ne bom
upošteval vpliva povprečnih projektnih hitrosti vetra pri določevanju ogroženosti Vipavske
doline zaradi suše.
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4.2.2. Letni globalni obsev horizontalnih površin
Čeprav sem letno sončno obsevanje že upošteval pri ekspozicijah, sem pred analiziranjem
ekspozicij izdelal karto letnega globalnega obseva horizontalnih površin. Za analizo sem
uporabil podatke iz karte letnega sončnega obsevanja za Slovenijo (Oštir, Podobnikar,
Zakšek, 2003). Dobil sem štiri razrede stopenj energije letnega sončnega obsevanja in
ugotovil, da prevladuje letno sončno obsevanje med 4500 MJ/m2 in 4600 MJ/m2.
Želel sem pridobiti natančnejše podatke, ki bi prikazovali večje razlike med območji v
Vipavski dolini. To bi lahko dosegel z računanjem letnega globalnega obseva s pomočjo
digitalnega modela višin, vendar sem se odločil, da bom uporabil podatke o prejeti sončni
energiji glede na ekspozicije. Zato v nadaljevanju nisem upošteval karte letnega globalnega
obseva horizontalnih površin.
Karta 8: Karta energije letnega globalnega obseva horizontalnih površin.

4.2.3. Povprečna količina padavin v obdobju od aprila do septembra
Na proučevanem območju zapade od 120 do 175 mm padavin v poletnih mesecih.
Povprečna mesečna količina padavin v obdobju od aprila do septembra od leta 1971 do 2000
je 147,5 mm. Na karti 9 je viden upad padavin proti južnim predelom Vipavske doline.
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Pri obdelovanju podatkov sem pridobil dvanajst razredov povprečne količine padavin v
obdobju od aprila do septembra (v nadaljevanju v toplih mesecih), ki sem jih združil v štiri
razrede in tako dobil štiri stopnje ogroženosti zaradi suše glede na povprečno mesečno
količino padavin v toplih mesecih. Najmanj ogrožena so območja z večjo namočenostjo pod
južnim robom Trnovskega gozda. Stopnja ogroženosti narašča proti južnemu delu Vipavske
doline. Zelo ogroženi in ogroženi območji zaradi suše glede na povprečno količino padavin v
toplih mesescih predstavljata kar 87,4 % celotne površine obravnavanega območja.

Karta 9: Stopnja ogroženosti zaradi suše glede povprečno mesečno količino padavin od aprila
do septembra (mm).

4.2.4. Povprečna temperatura zraka v obdobju od aprila do septembra
Na proučevanem območju je bila v topli polovici leta (od aprila do septembra) v obdobju
1971 – 2000 povprečna temperatura zraka od 18,3 do 21,0 °C. Na karti 10 je viden trend
naraščanja povprečne temperature v toplih mesecih proti zahodu Vipavske doline. 89,7 %
celotne površine proučevanega območja ima povprečno poletno temperaturo nad 20,0 °C.
Podatke o povprečnih poletnih temperaturah nisem posebej ovrednotil z vidika ogroženosti
zaradi suše, saj sem jih v nadaljevanju uporabil za računanje potencialne evapotranspiracije s
pomočjo Thornthwaitovega modela.
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Karta 10: Karta povprečne mesečne temperature zraka v obdobju od aprila do septembra
(°C).

4.2.5. Evapotranspiracija
»S pojmom izhlapevanje označimo prehajanje vode v paro z odprtih vodnih površin, kar
pojmujemo kot evaporacijo, in preko rastlinstva, kjer prehajanje poteka s transpiracijo. Izraz
izhlapevanje zajema obe obliki, ki ju združeno imenujemo tudi evapotranspiracija« (Frantar,
P., 2008, str. 9-10). Poznamo dejansko in potencialno evapotranspiracijo. Dejanska
evapotranspiracija je dejanska količina izhlapele vode z določenega dela površja v enem letu
(Geografija, Zbirka: Tematski leksikoni, 2008, str. 93-94).
Potencialna evapotranspiracija, izražena z višino vodnega stolpca v milimetrih, je največja
količina vode, ki lahko izhlapi v idealnih pogojih na določenem območju z obilo vode. Za
določevanje ogroženosti zaradi suše glede na izhlapevanje vode iz rastlinstva in tal sem se
odločil za izračun potencialne evapotranspiracije s pomočjo Thornthwaitovega modela.
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4.2.5.1. Potencialna evapotranspiracija v obdobju od aprila do septembra (Thorntwait)
S potencialno evapotranspiracijo (v nadaljevanju PET) sem želel prikazati največjo teoretično
izhlapevanje na proučevanem območju za obdobje od aprila do septembra in jo v
naslednjem poglavju primerjati s padavinami v tem območju.
Za računanje potencialne evapotranspiracije sem uporabil Thornthwaitov model, s katerim
sem izračunal PET za vsak mesec posebej od aprila do septembra in nato izračunal
povprečno potencialno evapotranspiracijo za omenjeno obdobje. Po Thornthwaitovemu
modelu se PET za dani mesec izračuna po naslednjem obrazcu (Žiberna, 2011, str. 25):
ܶ 
ܲܶܧ  ൌ ͳǡ ൈ ൬ͳͲͲ ൈ  ൰
ܫ

ܶ – povprečna mesečna temperatura v °C,
 – ܫčlen, ki ga izračunamo po obrazcu:
ଵଶ

ܶ ଵǡହଵସ
 ܫൌ ൬ ൰
ܫ
ୀଵ

a – člen, ki ga izračunamo kot funkcijo ܫ:

ܽ ൌ ሺǡͷ ൈ ͳͲି ൈ  ܫଷ ሻ െ ሺǡ ൈ ͳͲିହ ൈ  ܫଶ ሻ  ሺͳǡͻ ൈ ͳͲିଶ ൈ ܫሻ  ͲǡͶͻ

PET na omenjenem območju je v topli polovici leta od 94,6 mm do 183,7mm, povprečje za
obdobje od aprila do septembra je 155,3 mm. Rezultate sem enakovredno razvrstil v štiri
razrede stopenj ogroženosti zaradi suše in jih prikazal na karti 11. Območja z večjo PET sem
opredelil kot bolj ogrožena zaradi suše, medtem ko sem območja z manjšo PET opredelil kot
manj ogrožena zaradi suše.
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Karta 11: Stopnja ogroženosti zaradi suše glede na povprečno mesečno potencialno
evapotranspiracijo po Thornthwaitu v obdobju od aprila do septembra (mm).

Stopnje ogroženosti zaradi suše na primeru potencialne evapotranspiracije sledijo
razporeditvi temperature zraka. Prav tako kot pri temperaturah je najvišja potencilnca
evapotranspiracija in posledično večja ogroženost zaradi suše na zahodnem delu
proučevanega območja, medtem ko je najmanjša ogroženost na severnem, vzhodnem in
jugovzhodnem obrobju.
Rezultate lahko primerjamo tudi s podatki postaj v Sloveniji, za katere so na voljo
potencialne mesečne evapotranspiracije za obdobje od 1971 do 2000. Na Agenciji Republike
Slovenije za Okolje so uporabili natančnejšo metodo, kjer so izračunali količino vode, ki je
izhlapela iz referenčne rastline in tal. Referenčna površina je v tem primeru aktivno rastoča
trava, ki popolnoma prekriva tla in je zadostno preskrbljena z vodo, ima višino 0,12 m,
površinsko upornost 70s/m in albedo 0,23. Za izračun so uporabili Penman-Monteithovo
metodo, ki upošteva temperaturo zraka, relativno zračno vlago, hitrost vetra in sončno
sevanje (Povprečne mesečne vrednosti evapotranspiracije v obdobju 1971 – 2000
(Povprečne mesečne…ARSO, 2014).
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Preglednica 2: Potencialna evapotranspiracija od aprila do septembra (1971 - 2000).
PET (mm)
Merilna postaja Bilje

107,2

Slovenija

98,0

Vir: ARSO, 2014.

Merilna postaja Bilje je edina merilna postaja na proučevanem območju, ki ima podatke o
potencialni evapotranspiraciji. Iz preglednice 2 lahko ugotovimo, da je povprečna
potencialna evapotranspiracija na proučevanem območju večja od slovenskega povprečja.
Prav tako podatki izračunani iz Thornthwaitovega modela kažejo na večjo potencialno
evapotranspracijo od slovenskega povprečja, saj je kar 99,95 % vseh vrednosti višjih od 98,0
mm. Podatki vsekakor kažejo na nadpovprečno potencialno evapotranspiracijo na
proučevanem območju v primerjavi s preostalo Slovenijo.

5. SUŠNA OGROŽENOST VIPAVSKE DOLINE Z UPOŠTEVANJEM VZAJEMNEGA VPLIVA
TALNIH IN PODNEBNIH DEJAVNIKOV
Posamezne dejavnike predstavljene v predhodnih poglavjih, sem smiselno združeval v nove
karte ogroženosti zaradi suše. Na ta način sem ovrednotil stopnje ogroženosti zaradi suše
glede na značilnosti tal, reliefa in podnebja.

5.1. Indeks tal
Z združevanjem kart ogroženosti zaradi suše glede na geološko in pedološko podlago sem
dobil novo karto, ki sem jo poimenoval indeks tal. Iz treh razredov pri vsakem dejavniku sem
podatke v novi karti razvrstil v štiri nove razrede ogroženosti zaradi suše. Območja, ki so bila
ogrožena zaradi suše z vidika kamninske osnove in prsti, sem uvrstil v zelo ogrožena
območja. Območja, ki so bila manj ogrožena zaradi suše z vidika kamninske osnove in prsti,
sem uvrstil v manj ogrožena območja. Vse preostale vmesne kombinacije sem smiselno
razvrstil v srednja razreda stopenj ogroženosti zaradi suše.
Karta 12 prikazuje prevladovanje ogroženega območja zaradi suše, saj pokriva ta stopnja
ogroženosti kar 60,5 % celotnega območja proučevanja. To so območja, ki imajo večinoma
flišno matično podlago z distričnimi rjavimi in evtričnimi rjavimi prstmi.
Srednje ogrožena območja predstavljajo 18,3 % celotne površine. V to stopnjo ogroženosti
spadajo območja, ki so manj ogrožena zaradi kamninske osnove in srednje ogrožena zaradi
prsti in obratno.
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Najmanj ogrožena območja so na aluvialnih nanosih in terasnih sedimentih s prstmi z večjim
deležem glinenih delcev in predstavljajo 12,3 % območja.
8,9 % območja je uvrščenih v zelo ogrožena območja zaradi suše. Gre za predele na apnencu
oziroma meliščih, kjer najdemo terra rosso, rendzine in rjave pokarbonatne prsti.
Kar 69,4 % celotnega območja proučevanja je na ogroženem oziroma zelo ogroženem
območju zaradi suše z vidika indeksa tal.

Karta 12: Stopnja ogroženosti zaradi suše glede na indeks tal.

5.2. Reliefni indeks
S prekrivanjem karte ogroženosti zaradi suše z vidika ekspozicije in reliefnega indeksa
vlažnosti sem pridobil novo karto, ki prikazuje ogroženost zaradi suše z vidika reliefnih
pogojev. Podatke sem razvrstil v štiri razrede ogroženosti zaradi suše, pri čemer sem v prvi
(zelo ogroženo) in zadnji (manj ogroženo) razred uvrstil samo tiste podatke, ki so bili v obeh
izhodiščnih kartah uvrščeni v omenjena razreda. Preostale podatke sem smiselno razvrstil v
preostala razreda tako, da sem podatke, ki so se bolj nagibali k prvemu razredu, opredelil v
drugi razred (ogroženo), medtem ko sem podatke, ki so se bolj nagibali k četrtemu razredu,
razvrstil v tretji (srednje ogroženo) razred.
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Z vidika reliefnega indeksa prevladuje razred ogroženo območje zaradi suše (68,3%). Sledijo
območja, ki prejmejo največ Sončeve energije zaradi južnih ekspozicij in imajo najmanjši
reliefni indeks vlažnosti (do 8,6). Gre za zelo ogrožena območja zaradi suše in predstavljajo
17,6 % celotne površine. Sledijo srednje ogrožene površine, ki predstavljajo 10,8 %
proučevanega območja. Še najmanj (3,3%) je severnih ekspozicij, ki imajo hkrati tudi
relativno visok (nad 24,9) reliefni indeks vlažnosti.
Prevladujoči delež območja (76,9%) je ogroženo oziroma zelo ogroženo zaradi suše glede na
reliefne razmere.

Karta 13: Stopnja ogroženosti zaradi suše glede na reliefni indeks.

5.3. Podnebni indeks
Z združevanjem podatkov o povprečni količini padavin in potencialni evapotranspiraciji za
obdobje od aprila do septembra sem pridobil novo karto poimenovano podnebni indeks.
Dobljeni rezultati prikazujejo vodno bilanco proučevanega območja za omenjeno obdobje.
Območje, ki ima manjšo povprečno količino padavin kot je potencialna evapotraspiracija,
ima negativno vodno bilanco in je uvrščeno kot zelo ogroženo območje zaradi suše z vidika
podnebnega indeksa. Preostali rezultati s pozitivno vodno bilanco so bili razvrščeni v
preostale tri razrede. Ogroženega (7,7%), srednje ogroženega (4,4%) in manj ogroženega
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(1,3%) območja zaradi suše je izredno malo, prevladuje zelo ogroženo (86,6%) območje
zaradi suše. Ponekod je potencialna evapotranspiracija višja od povprečne količine padavin
za 60,8 mm, medtem ko je povprečna količina padavin višja od PET največ za 73,4 mm.
Kar 94,3 % proučevanega območja je ogroženo oziroma zelo ogroženo zaradi suše glede na
podnebne dejavnike.

Karta 14: Stopnja ogroženosti zaradi suše glede na podnebni indeks.

6. KARTA OGROŽENOSTI VIPAVSKE DOLINE ZARADI SUŠE
Končni rezultat naloge je karta ogroženosti Vipavske doline zaradi suše, ki je rezultat
prekrivanja kart reliefnega, talnega in podnebnega indeksa. Rezultate prekrivanja kart sem
uvrstil v štiri razrede ogroženosti zaradi suše po ključu opisanem v sliki 2. Vsakemu razredu
ogroženosti zaradi suše glede na določen indeks sem pripisal vrednost od 1 (zelo ogroženo)
do 4 (manj ogroženo) in nato prekril karte oziroma seštel vrednosti. Za vsako celico velikosti
5x5 m sem tako dobil vsoto razredov ogroženosti zaradi suše vseh treh indeksov. Najmanjše
vsote predstavljajo razrede z višjo stopnjo ogroženosti zaradi suše, medtem ko višje vsote
predstavljajo razrede z manjšo ogroženostjo zaradi suše. Na primer vrednost 3 za celico 5x5
metrov pomeni, da so na obravnavani celici hkrati prisotna zelo ogrožena območja vseh treh
indeksov opisanih v poglavju 5.
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Slika 2: Združevanje slojev v končno karto.

Z v sliki 2 opisanim načinom razvrščanja podatkov sem želel pridobiti v razred zelo ogroženo
zaradi suše samo tista območja, ki so z vidika vseh treh indeksov hkrati zelo ogrožena. Enako
sem želel razvrstiti tudi podatke za manj ogrožena območja, vendar je iz rezultatov razvidno,
da taka območja, ki bi bila z vidika vseh treh indeksov manj ogrožena zaradi suše, ne
obstajajo, saj je vsota manjša od 12. V tem primeru velja, da so v razred manj ogroženo
zaradi suše bila uvrščena območja z naslednjo najvišjo vrednostjo rezultata kart, kar je 10.
Vsota 10 pomeni, da sta na tistem območju možni dve kombinaciji z vidika vseh treh
indeksov: bodisi sta dva indeksa manj ogrožena in en ogrožen, bodisi sta dva srednje
ogrožena in en manj ogrožen. Preostale vrednosti sem simetrično razdelil v preostala razreda
ogroženosti zaradi suše.
Rezultati prikazujejo najbolj ogrožena območja zaradi suše predvsem na obrobju Vipavske
doline, v neposredni bližini reke Soče, pod južnim robom Trnovskega gozda (še največ v
bližini naselja Črniče), južno od Braniške doline in v okolici naselja Podnanos. Skupaj
predstavlja samo 5,43 % (15,7 km2) celotnega območja proučevanja. Gre za območja na
apnencu in meliščih, s prstmi z večjim deležem peščenih delcev. Prevladujejo južna
ekspozicija, reliefni indeks vlažnosti pod 8,6 in negativna vodna bilanca v topli polovici leta.
Stopnja ogroženo zaradi suše je najpogosteje zastopana, in sicer predstavlja kar 73,76 %
(212,7 km2) območja proučevanja. Na tem območju prevladujejo negativna vodna bilanca v
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topli polovici leta in flišnata matična podlaga z distričnimi rjavimi, evtričnimi rjavimi in
rigolanimi prstmi. Prav tako prevladujejo zahodna, severna in vzhodna ekspozicija z
ravninami in reliefnim indeksom vlažnosti med 8,7 in 24,8. Obsega večji del Vipavske doline,
še najmanj je prisotno ob vodotokih (Vipava, Hubelj, Kanal Koren, Branica, Lijak).
Srednje ogroženega je samo 20,75 % (59,8 km2) območja in je zastopano predvsem ob
vodotokih (Vipava, Hubelj, Kanal Koren, Branica, Lijak). Gre za območja, kjer prevladuje
negativna vodna bilanca in le v manjši meri se pojavlja tudi pozitivna vodna bilanca v topli
polovici leta. Na omenjenem območju se pojavljajo hipogleji, psevdogleji in obrečne prsti na
aluvialnih sedimentih. Reliefni indeks vlažnosti je med 16,8 in 32,9, medtem ko prevladujeta
severna in vzhodna ekspozicija z ravninami.
Manj ogroženih območij skorajda ni, saj predstavljajo le 0,06 % (0,2 km 2) površine Vipavske
doline. Pozitivna vodna bilanca v topli polovici leta, hipogleji, psevdogleji in rigolane prsti na
aluvialnih sedimentih, s severno ekspozicijo in reliefnim indeksom vlažnosti med 24,9 in 32,9
so značilnosti omenjenega območja. Manj ogrožena območja se nahajajo na skrajnem
vzhodnem predelu Vipavske doline, v bližini naselja Sanabor.
Najvišja razreda ogroženosti zaradi suše skupaj predstavljata kar 79,19 % (228,4 km 2)
površine Vipavske doline.

Karta 15: Stopnja ogroženosti Vipavske doline zaradi suše z upoštevanjem talnih in
podnebnih dejavnikov.
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7. UPORABA KARTE OGROŽENOSTI ZARADI SUŠE
V nadaljevanju seminarske naloge me je zanimala aplikativna vrednost rezultatov končne
karte ogroženosti zaradi suše. Za ta namen sem primerjal rabo tal na območju, ki so ali
ogrožena ali zelo ogrožena zaradi suše, kar skupaj predstavlja 79,19 % celotne površine.
Skoraj polovico (47,8 %) obravnavane površine pokriva gozd, sledijo travniške površine (17,5
%), trajni nasadi (14,5 %), nekmetijska zemljišča (10,3 %), njive in vrtovi (5,8 %) in druge
kmetijske površine (4,1 %). Zanimiv je podatek o deležu rabe tal na ogroženem in zelo
ogroženem območju v primerjavi z rabo tal na celotnem proučevanem območju. Vsi razredi
rabe tal so zastopani v več kot 72 %, medtem ko delež njiv in vrtov predstavlja le 46,1 %
celotne rabe tal v Vipavski dolini. Kar pomeni, da je na preostalih 20,81 % proučevanega
območja (srednje ogroženo in manj ogroženo) več kot polovica (53,9 %) vseh njiv in vrtov. Iz
tega lahko predpostavljam, da je raba tal glede na rezultate seminarske naloge smotrno
razporejena, hkrati pa je to tudi potrditev v prid metodologiji uporabljeni v nalogi.
Karta 16: Raba tal na območjih Vipavske doline, ki so ogrožena in zelo ogrožena zaradi suše.

Z izdelavo karte ogroženosti zaradi suše glede na potrebe določene kulturne rastline v rastni
dobi, bi ugotovili primerna območja za gojenje obravnavane kulturne rastline. Hkrati bi lahko
območja, kjer se že pojavlja določena kulturna rastlina, primerjali z novo karto ogroženosti
zaradi suše in ugotovili primernost in smotrnost trenutne rabe tal.

28

Ogroženost Vipavske doline zaradi suše

8. SKLEP
Končni rezultati kažejo na to, da je večji del Vipavske doline v topli polovici leta ogrožen
zaradi suše, saj prvi trije razredi ogroženosti zaradi suše predstavljajo kar 99,94 % celotnega
območja. Zelo ogroženega območja je zelo malo, sem sodijo območja pod južnim robom
Trnovskega gozda (še največ v bližini naselja Črniče), južno od Braniške doline, v bližini reke
Soče in v okolici naselja Podnanos.
Možnost za preprečitev poletnih suš je v izgradnji akumulacijskih jezer. Eno takih je bilo
zgrajeno že leta 1988 pri kraju Vogrsko. Akumulacijsko jezero Vogrsko je bilo zgrajeno z
zajezitvijo potoka Vogršček, z namenom namakanja Vipavske doline. Površina jezera je
približno 80 hektarjev, s povprečno globino 12,5 metrov in najglobljim predelom 30 metrov.
To je bila uspešna poteza, ki je pripomogla k zmanjšani ogroženosti pridelka zaradi suše. Leta
2007 so se pričele pojavljati prve težave z akumulacijskim jezerom in od takrat je v fazi
sanacije. V Vipavski dolini se je akumulacijsko jezero izkazalo kot ustrezna rešitev za
preprečevanje suše v topli polovici leta, zato bi bilo potrebno razmišljati v smeri gradnje
novih akumulacijskih jezer.
Zaključim lahko, da je Vipavska dolina večinoma ogrožena zaradi suše v topli polovici leta.
Ekstremnih vrednosti ogroženosti zaradi suše je zelo malo, prevladujejo predvsem srednje
vrednosti ogroženosti. Čeprav je bolj ogroženega območja kar 79,19 % (zelo ogroženo in
ogroženo), je tam zastopanih samo 46,1 % vseh njiv in vrtov, kar je vsekakor spodbudno.
Predstavljena metodologija je poizkus analize nekega območja z vidika ogroženosti zaradi
suše. K večji natančnosti rezultatov bi pripomogli dodatni dejavniki, kot so na primer globina
prsti, natančnejši izračuni potencialne evapotranspiracije, pokrovnosti tal in podobno. V
nalogi so bili vsi dejavniki enakovredno obravnavani, vendar bi ponderiranje nekaterih
dejavnikov lahko pripomoglo k natančnejšim rezultatom.
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9. SUMMARY
The final results of this paper show that in the period from April to September, a major part
of the Vipava valley is endangered by the drought. First three levels of drought risk represent
99,94 % of the total area of the Vipava valley. The extremely endangered area is not big and
can be found below the southern edge of the Trnovo forest (mainly in area close to
settlement of Črniče), southern from the Branišča valley, close to the Soča river and close to
the Podnanos settlement.
One of possibilities for preventing summer droughts is a construction of lakes for
accumulating water. One of them was built next to the city of Vogrsko in the year 1988.
Accumulation Lake Vogrsko was constructed by damming of the Vogršček stream in order to
irrigate the Vipava valley. Accumulation lake has a surface of approximately 80 hectars, with
average depth of 12,5 meters and with deepest area of 30 meters. Accumulation lake was a
successful project which helped in decreasing the risk of losing crops in the period of
drought. However, in the year 2007 first problems with the lake started to occur and since
then accumulation lake has been in renovation. Accumulation Lake Vogrsko has proved to be
a successful solution for preventing drought in the warm period of the year in the Vipava
valley. This is the reason why construction of new accumulation lakes should be taken into
consideration.
To conclude, the Vipava valley is in major part endangered by the drought in the warm
period of the year (from April until September). There are not many extreme values for
drought risk; the area shows mainly middle levels for drought risk. Even though areas more
endangered by drought represent 79,19 % of the Vipava valley, only 46,1 % of fields and
gardens were found on these areas, which is surely an encouraging piece of information.
The methodology presented in this paper was an attempt to analyze certain areas from the
aspect of drought. More accurate results could be obtained by taking into account other
geographical aspects such as soil depth, land cover and a more accurate calculation of the
potential evapotranspiration. All geographical aspects used in the paper were treated
equally, however, adding weight to certain data could lead to more accurate results.
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