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POKRAJINSKOEKOLOŠKE ZNAČILNOSTI MINIRANIH OBMOČIJ V BIH IN NA HRVAŠKEM
Izvleček:
Na nekdanjem vojnem območju BiH in Hrvaške je bilo leta 2012 miniranih še 2.033 km 2
površin. V raziskavi je preučevan vpliv nedostopnosti okolja na človekovo izkoriščanje
okoljskih virov in na povezane spremembe v pokrajini. Z geoinformacijskimi metodami
daljinskega zaznavanja pokrovnosti tal je primerjana pokrovnost tal pred (1990) in po (2010)
konfliktu, zaznane spremembe v pokrovnosti pa so prav tako primerjane med miniranimi in
podobnimi neminiranimi območji, s čimer je mogoče ugotoviti, ali so pokrajinski procesi
neposredna posledica nedostopnosti območja. Z metodo digitalnega prekrivanja kart je
narejena pokrajinskoekološka tipologija, s katero je mogoče oceniti vplive glede na pokrajino,
saj so prav od nje odvisni prevladujoči okoljski viri in pokrajinski procesi. Rezultati kažejo na
raznovrstnost okoljskih virov, nedostopnih zaradi min. Vrsta vira, stopnja posledic za človeka,
pa tudi z njegovo (ne)uporabo povezane pokrajinske spremembe so odvisne od višinskih
pasov in gostote poselitve, manj od naklona. Povezanost pokrajinskih sprememb in
nedostopnosti zaradi min je mogoče potrditi le v nekaterih primerih, medtem ko na izrazito
podeželskih območjih pokrajinske spremembe pomembno pogojuje siceršnje opuščanje
kmetijstva in depopulacija.
Ključne besede:
Bosna in Hercegovina, Hrvaška, pokrajinska ekologija, mine, ekosistemi, pokrovnost tal,
daljinsko zaznavanje

LANDSCAPE CHARACTERISTICS OF MINEFIELDS IN BOSNIA-HERZEGOVINA AND
CROATIA
Abstract:
The minefields in Bosnia-Herzegovina and Croatia, left by Yugoslav Wars of 1990s, have been
blocking an area 2,033 km2 in 2012. The thesis examines effects of access denial to
environmental resources due to minefields as well as connected ecosystem changes. Geospatial
informatics, especially remote sensing is used for the comparison of land cover on minefields
before and after the conflict (1990 and 2010, respectively). In order to identify effects on
ecosystem changes, land cover of minefields in compared to land cover of similar non-mined
areas. The landscape ecology typology is made by combining different raster layers, which is
used to assess the impacts by landscape. The results show that inaccessible environmental
resources and its impact on local population vary widely between different landscapes, since
these are the main factor of which environmental resources are available in general. Altitude
is an important factor, as well as population density. The impact which minefields have on
ecosystem changes can only be confirmed in some cases, whereas in some landscapes,
ecosystem changes are direct consequence of other processes – typically agricultural land
abandonment and depopulation of rural areas in the region.
Keywords:
Bosnia and Herzegovina, Croatia, landscape ecology, landmines, land cover, remote sensing
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1. Uvod
Med osamosvojitvenima vojnama v Bosni in Hercegovini ter na Hrvaškem med letoma 1991 in
1995 je bilo na območju obeh držav miniranih okoli 5.374 km2 površin1. S procesom
humanitarnega razminiranja se obseg miniranih površin zmanjšuje in je v začetku leta 2012
tako znašal okoli 2.009 km2. Razminiranje vseh površin je predvideno za leto 2019, a je bil v
preteklosti končni rok že večkrat premaknjen.
Vojna kot izreden družbeni dogodek poleg socio-ekonomskih posledic povzroča tudi okoljske
posledice, vključujoč posledice za človekovo izkoriščanje okolja. Večino okoljskih posledic
vojne je mogoče identificirati tudi v jugoslovanskih vojnah, posebej značilna pa je
nedostopnost območij zaradi nameščenih min. To je specifična okoljska posledica: neposredni
učinki prisotnosti in delovanja min na okolje so skromni, medtem ko so učinki za človekovo
izkoriščanje nedostopnih okoljskih virov izraziti in daljnosežni. Degradacijo miniranega okolja
zaradi nedostopnosti je torej mogoče opredeliti predvsem z vidika človekovih potreb, manj pa
z vidika narave same.
Minirana območja BiH in Hrvaške se nahajajo v vseh makroregijah: panonski, dinarski in
sredozemski2. Znotraj vsake od teh enot je mogoče najti podobne naravnogeografske
značilnosti, v povezavi s tem pa tudi podobne ekosisteme in okoljske vire, ki jih ti ekosistemi
nudijo človeku. Okoljski viri so predvsem na podeželskih območjih BiH in Hrvaške pomemben
element samooskrbe, ki je pomembna v okoliščinah nestabilne ekonomije držav zahodnega
Balkana. Prav tako so bili okoljski viri regije – predvsem les, kmetijska zemljišča, vode in
minerali – pomembni za energetsko intenzivno industrijo Jugoslavije (Rodić, 1986; Cafuta,
1961).

1.1 Opredelitev predmeta raziskovanja
Temeljni predmet raziskovanja so torej minirana območja BiH in Hrvaške z vidika
nedostopnosti površin, ki naj bi nudile tradicionalne okoljske vire lokalnim skupnostim.
Problem je mogoče definirati z vprašanji:
· ali je obstoj miniranih območij spremenil odnos človeka do okolja – predvsem v smislu
izkoriščanja okoljskih virov; natančne raziskave nedostopnih virov namreč ne obstajajo
· ali je obstoj min pokrajinotvorni dejavnik – tu je treba obravnavati tudi druge
družbenogeografske dejavnike, ki vplivajo na podobo pokrajine (demografske
posledice vojne in gospodarske nerazvitosti podeželskih območij, spremembe
gospodarstva in načina življenja)
Ta predmet raziskovanja je bil temelj za oblikovanje dveh ciljev:
· določiti vpliv minskih polj na izkoriščanje okoljskih virov v regiji

Podatki so rezultat povojnih ocen in so različni glede na vir. Stanje miniranih območij – vključno z ocenami in
viri podatkov – je natančneje opredeljeno v poglavju 4.2.3.
2 Ta regija se odvisno od vira imenuje sredozemska ali jadranska. V nadaljevanju je uporabljeno poimenovanja
»sredozemska« po Magašu, 1998
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·

ugotoviti, v katerih pokrajinskih tipih je prišlo do znatnih sprememb zaradi
nedostopnosti območja

Raziskovalno delo na področju nedostopnosti okoljskih virov prispeva k natančnejšemu
razumevanju problematike, iz česar izhajajo naslednji praktični nameni:
· osvetliti okoljske posledice jugoslovanskih vojn, ki se odražajo na družbeno- in
fizičnogeografski podobi prizadetih območij, obenem pa so pogosto zapostavljene v
primerjavi z ostalimi, še bolj perečimi posledicami vojne
· prikazati raznovrstnost posledic, ki jih povzročajo oboroženi konflikti
Zastavljene so tri delovne hipoteze:
· prisotnost min vpliva na izkoriščanje okoljskih virov, posledice nedostopnosti za
človeka pa se pomembno razlikujejo med različnimi pokrajinskimi tipi – prav od teh
tipov je namreč odvisno, kateri okoljski viri so na razpolago
· pokrajinske spremembe so posledica miniranosti območij – dogajajo se zlasti v kulturni
pokrajini
· s pomočjo geoinformacijskih virov, računalniške prostorske in statistične analize (GIS)
je mogoče dovolj natančno ugotavljati natančnost zgornjih hipotez

1.2 Opredelitev območja raziskovanja
Minirana območja v uradnih evidencah centrov za razminiranje v BiH in na Hrvaškem iz maja
oz. junija 2012 so obravnavana kot aktualne minirane površine in so kot taka osnovno območje
raziskovanja (karta 1). To je 2.033 km2 površin3, ki imajo v glavnem razpotegnjeno obliko
skladno z nekdanjimi frontnimi linijami. Zaradi značilnosti državljanske vojne in posledično
prostorsko razdrobljenih oboroženih konfliktov so minirane površine razporejene na velikem
prostoru z obsežnimi vmesnimi območji brez min. Kvadrant, ki vključno z Jadranskim morjem
obsega več kot 250.000 km2, na severu sega do hrvaškega Podravja in Podonavja, na zahodu
do Korduna in Velebita, na vzhodu do Podrinja in na jugu do rta Prevlaka.
Obravnavano območje leži v vseh treh makroregijah zahodnega Balkana: panonski, dinarski in
sredozemski. Tri pokrajinskoekološko različne regije je mogoče presekati s prečno linijo
severovzhod-jugozahod, s čimer je potegnjena pravokotnica na osrednje Dinarsko gorovje.
Minirane površine tako zasedajo izrazito raznolike nadmorske višine, naklone, klimatske,
geološke in pedološke regije, območja z različno gostoto poselitve in gospodarske regije.
Pomembnejše od naštetih značilnosti bodo uporabljene kot osnove pokrajinskoekološke
členitve, s čimer bo mogoče definirati pokrajinskoekološke tipe, ki nudijo podobne pogoje za
človekovo izkoriščanje okoljskih virov (Špes in sod., 2002). Nadaljnje geografske značilnosti
območja so predstavljene v poglavju 3.

3

Odstopanje uradnih statističnih evidenc od uradnega kartografskega sloja je opisano v poglavju 5.1.3.

2

Karta 1: Definicija obravnavanega območja

1.3 Obstoječe raziskave
Raziskovanju okoljskih učinkov min se je posvečal A. Berhe (2007), njegove ugotovitve so
povzete v poglavju 4.2.1. Posvetil se je tako neposrednim posledicam min kot posledicam
nedostopnosti miniranih površin, prav slednje pa je izpostavil kot najbolj pereč z okoljem
povezan problem min. Minam in okolju posvečena izdaja revije Journal of Mine Action (št. 11.2,
2008), ki jo izdaja The Mine Action Information Center (James Madison University, Virginia,
ZDA), opisuje okoljske učinke razminiranja, ki pa jih je zaradi invazivnih posegov v okolje težko
primerjati z učinki nedostopnosti miniranih površin.
Na obravnavanem območju okoljske posledice minskih polj raziskujeta Ž. Šiljković in S. Musa z
Univerze v Zadru. V obdobju 2002–2003 je bil pod okriljem mednarodnega Survey Action
3

Centre-a izveden projekt Landmine Impact Survey for Bosnia and Herzegovina (2004), ki
vključuje tudi nekatere okoljske vidike tematike, povzete v nadaljevanju dela. Državna centra
za razminiranje – Center za odstranjevanje min v BiH (v nadaljevanju BHMAC) in Hrvaški
center za razminiranje (v nadaljevanju HCR) – se z okoljskimi posledicami min ne ukvarjata,
prav tako ne International Trust Fund (v nadaljevanju ITF).
Nesistematizirani so tudi podatki gozdarskih (Hrvatske šume d.o.o., Udruženje inženjera i
tehničara šumarstva Federacije BiH, Federalna uprava za šumarstvo FBiH idr.) ter kmetijskih
institucij v obeh državah. Koristne podatke o vplivu min na okoljske vire je mogoče pridobiti
pri zaposlenih strokovnjakih, a tematika ni obravnavana sistematično.
Geoinformacijske tehnologije, ki so v diplomskem delu uporabljene za ugotavljanje
pokrajinskoekoloških značilnosti miniranih območij, so že uporabljene v povezavi z minami.
Gre predvsem za kartiranje in GIS metode prikazovanja ter analize miniranih območij, ki
pomagajo pri ocenjevanju nevarnosti za človeka, določanju deminerskih prioritet ipd. (npr.
Geodatabase Technology Guides …, 2011; primer vizualizacije na sliki 2). Že v obdobju pred
širitvijo tehnologij GIS za široko uporabo je te uporabljal ITF iz Slovenije (Remote Sensing
Imagery …, 2004). Spletni kartografski prikaz na programski podlagi GIS pa za seznanjanje
javnosti z miniranimi površinami v aktualni evidenci uporabljata tako BHMAC (Mine Action
Information System, 2013; slika 2) kot HCR (MIS portal, 2013; slika 2).

Slika 1: Možnost prikazovanja minskih polj na različnih pokrovnostih tal v Afganistanu (Geodatabase Technology
Guides …, 2011)

Slika 2: Prikazovanje minskih polj na GIS portalih HCR in BHMAC (Mine Action Information System, 2013; MIS portal,
2013)
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1.4 Opredelitev pojmov
ARKOD: podatkovna baza registriranih kmetijskih zemljišč na Hrvaškem. Njena spletna
aplikacija omogoča javno pregledovanje kmetijskih parcel, zaradi vključenih najnovejših
posnetkov DOF pa je primerna za pregledovanje dejanskega stanja v naravi z veliko
natančnostjo. V nalogi je bil ARKOD uporabljen za ugotavljanje pokrovnosti in rabe tal na
konkretnih primerih.
BHMAC: Center za odstranjevanje min v Bosni in Hercegovini (bosansko-hrvaško-srbsko
Centar za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini, angleško Bosnia-Herzegovina Mine
Action Center, kratica BHMAC) je državni zavod za razminiranje s sedežem v Sarajevu.
Načrtuje deminerske postopke in zbira finančna sredstva, ki jih razporeja regionalnim
operativnim službam. BHMAC vodi evidenco minskih polj za območje BiH, njeni
prostorski podatki so uporabljeni v diplomskem delu.
DOF: Digitalni orto-foto (DOF) je ortorektificiran zračni posnetek zemeljskega površja, ki ga je
mogoče georeferencirati in uporabljati v kombinaciji z drugimi prostorskimi sloji.
Praviloma je bolj podroben od satelistkih posnetkov, kakršni so Landsatovi, in omogoča
natančen vizualni pregled zemeljskega površja.
EEA: Evropska okoljska agencija (European Environmental Agency), ki se v delu svojih
dejavnosti ukvarja tudi z Zahodnim Balkanom. V diplomskem delu se za pomožne
informacije uporabljajo nekateri prostorski sloji EEA, med njimi CORINE Land Cover.
Federacija BiH (FBiH): ena od dveh političnih entitet BiH, s prestolnico Sarajevo. Nahaja se
na osrednjem in zahodnem delu BiH.
GLS: Global Land Survey je projekt obdelave arhiva satelitskih posnetkov Landsat, ki ga vodita
agenciji NASA in USGS. Projekt v enotno podatkovno bazo združuje pet sklopov
optimalnih satelitskih posnetkov s skoraj globalno pokritostjo za obdobja od 1970 dalje.
V diplomskem delu sta bila uporabljena dva sklopa podatkov: 1990 in 2010.
HCR: Hrvaški center za razminiranje, hrvaško Hrvatski centar za razminiranje, je državna
organizacija za upravljanje deminerskih dejavnosti na Hrvaškem. HCR vodi evidenco
minskih polj, katere prostorski podatki so uporabljeni v diplomskem delu.
ITF: International Trust Fund je slovenska organizacija za odpravljanje nevarnosti min in
drugih ostankov vojne. Ustanovljena je bila leta 1998 za pomoč deminerskim
dejavnostim na Zahodnem Balkanu. V diplomskem delu so uporabljeni nekateri osnovni
podatki ITF.
Mine: eksplozivna sredstva, skrita pod zemljo ali prikrita nad njo, namenjena uničevanju
nasprotnikovih vojakov ali opreme. V tem diplomskem delu je kot mina opredeljena
klasična protipehotna ali protitankovska mina s kontaktnim vžigalnikom, vključujoč
formacijske in improvizirane mine (kot jih definira Lisica, 2006), vse omenjene so namreč
del obravnavanih miniranih površin.
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Minirano območje: območje, na katerem se nahajajo mine, v diplomskem delu pa vključuje
tudi t. i. minsko sumljiva območja, tj. vsa območja, kjer se po uradnih evidencah utegnejo
nahajati mine. V diplomskem delu se razen izraza »minirano območje« uporabljata tudi
izraza »minirana površina« in »minsko polje«.
Okoljski vir: element narave, ki ga človek dojema kot uporabnega, pa tudi kot vrednega
(Chapman, Mather, 1995). Okoljski viri so tisti elementi, ki zagotavljajo dobrine
(surovine, energije), prostor za dejavnosti in storitve, vključno z ekosistemskimi (npr.
možnosti za rekreacijo, pejsažna lepota) (Plut, 2011).
Pokrovnost tal: vegetacija ali človekove konstrukcije, ki pokrivajo zemeljsko površje; je
preprosto opazovano dejstvo, kaj je tam (npr. gozd, travnik, poljedelska površina, urbano
območje). Ne sklada se s pojmom »raba tal«, pač pa je na rabo tal pogosto mogoče sklepati
na podlagi pokrovnosti tal (Young, 1995) . Pokrovnost tal je v diplomskem delu
pridobljena iz satelitskih posnetkov in obravnavana kot pokrajinotvorni dejavnik.
Raba tal: človekove aktivnosti, ki so neposredno vezane na zemeljsko površje, izkoriščajo
njegove vire in ga spreminjajo (npr. poljedelstvo, plantaža dreves, stanovanjsko naselje).
V primeru območja s pokrovnostjo tal »travnik« je raba tal tako lahko »proizvodnja lesa«,
»hidrološka zaščita pred poplavami«, »rekreacija« itd., pa tudi njihova kombinacija
(Young, 1995).
Republika Srbska (RS): ena od dveh političnih entitet BiH, z upravnim središčem Banja Luka.
Nahaja se na severnem in vzhodnem delu BiH.
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2. Metode raziskovanja in podatkovni viri
Delo je potekalo v štirih sklopih. Temelj so ponudile informacije iz že obstoječih raziskav in
podatki iz podatkovnih baz. Za teoretski in praktični sklop je bilo bistveno urejanje in
izpeljevanje že obstoječih podatkov, večinoma z geoinformacijskimi metodami. V terenskem
sklopu je bilo praktično vrednotenje pridobljenih rezultatov in pridobivanje specifičnih
informacij o izkoriščanju okoljskih virov in pokrajinskih spremembah.

2.1 Pregled raziskav in temeljnih informacij
Raziskave za osnovno predstavo o problemu so opisane v poglavju 1.3. Ostali informacijski viri
so bile geografske publikacije, razlage okoljskih virov in sprememb pokrovnosti ter rabe tal in
priročniki za uporabo geoinformacijskih orodij.
Izhodiščni prostorski podatek sta kartografska sloja iz uradne evidence miniranih območij, ki
jo vodita BHMAC in HCR. Pridobljeni podatki BHMAC predstavljajo stanje maja 20124,
pokrivajo območje celotne BiH, shranjeni so v koordinatnem sistemu WGS84. Podatki HCR
predstavljajo stanje 16. avgusta 2012, njihova veljavnost je po definiciji HCR potekla 24.
avgusta 20125. Podatki HCR so bili dostavljeni v dveh slojih, in sicer glede na Gauss-Krügerjevo
cono 5 in 6, s čimer je bila dosežena večja natančnost podatkov. Podatki so shranjeni v
koordinatnem sistemu HTRS in zato neskladni z ostalimi uporabljenimi koordinatnimi sistemi
(WGS84, ETRS89). V ta namen so bili pretvorjeni v koordinatni sistem ETRS89 z
Molodenskyjevo metodo geografske transformacije datumov (parametri translacije osi X: 674
m, osi Y: -206, osi Z: 474 m).
Analiza kvalitete podatkov iz obeh evidenc miniranih območij je bila opravljena s primerjavo
kartografskega sloja miniranih območij s slojem aktualnih DOF posnetkov, ki so vključeni v
orodjih ArcGIS 10.1 (ESRI, 2013) in Google Maps (Google, 2013). V vizualno primerjavo
posnetkov je bilo vključenih 30 vzorcev (lokacij s površino 1 km2) iz vsake od dveh evidenc, s
čimer so bile preverjene z očesom zaznavne napake. V evidenci BHMAC sta bili na tak način
odkriti dve lokaciji, kjer se evidenca ne sklada z realnim stanjem, v evidenci HCR pa nič. Iz tega
je mogoče sklepati na 93-odstotno oz. 100-odstotno verodostojnost podatkov obeh evidenc.
Razen tega je bilo ob kasnejšem pridobivanju podatkov o pokrovnosti tal na miniranih
območjih identificiranih okoli 210 lokacij, kjer se dejansko nahajajo obdelovane njivske
površine6.

4 Najnovejši dostopni podatek

za 2013 je 1.239 km2 oz. 24 km2 manj od površin, obravnavanih v diplomskem delu
(Minska situacija 2013. godina, 2013).
5 Najnovejši dostopni podatek za 2013 je 666 km2 oz. 79,5 km2 manj od površin, obravnavanih v diplomskem delu
(Minska situacija, 2013).
6 Vprašanje obdelovanih njiv na območjih minskih evidenc je obravnavano v poglavju 5.2.1.
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Slika 3: Shema postopka dela
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Slika 4: Primer evidence miniranega območja, skladnega s pokrovnostjo tal, razvidno iz DOF (minirane površine v
gozdu), in miniranega območja, neskladnega s stanjem na DOF (minirane površine na pozidanem območju)

Analizirani so bili tudi drugi sekundarni podatki – obstoječe strokovne publikacije in
preverjanje ugotovitev drugih avtorjev, s čimer je bilo pripravljeno izhodišče za izvedbo
praktičnega dela. Na podlagi sekundarnih virov so bile opisane tri tematike:
· okoljski učinki vojne s poudarkom na učinkih min
· okoljski viri na obravnavanem območju
· geoinformacijska orodja za obravnavo pokrajinskih značilnosti in sprememb

2.2 Ugotavljanje pokrovnosti tal in tipologije pokrajin
Aplikativni del vsebuje štiri postopke:
· izdelava karte pokrovnosti tal
· primerjava pokrovnosti tal 1990 in 2010; s tem ugotavljanje pokrajinskih sprememb in
z njimi povezanih okoljskih virov
· primerjava pokrajinskih sprememb med miniranimi in neminiranimi območji
· pokrajinskoekološka tipologija miniranih območij
Za vrednotenje razlik med različnimi pokrajinskoekološkimi tipi je bilo predhodno treba
pridobiti karto pokrovnosti tal. Ker natančnost obstoječih slojev pokrovnosti tal ni dovolj
velika (npr. CORINE Land Cover, resolucija 100 m), prav tako pa sloji ne vsebujejo podatkov o
pokrovnosti za pretekla obdobja7, se je kot primerna možnost izkazala uporaba satelitskih
posnetkov Landsat, ki so dostopni brezplačno in v odrejeni kvaliteti pokrivajo časovno serijo
1984–danes. Uporabljeni so bili večspektralni podatki senzorjev Landsat 5 TM in Landsat 7
ETM s 30-metrsko resolucijo. Zaradi predobdelanih satelitskih posnetkov, predvsem vključitve
zgolj posnetkov z minimalno oblačnostjo, je bil uporabljen agregiran Landsat sloj iz projekta
Global Land Survey (GLS), ki je od leta 2011 dalje na voljo za uporabo v programskem orodju
ESRI ArcGIS (ESRI Introduces Landsat …, 2011). Postopek klasifikacije pokrovnosti tal je bil
7

Sledenje pokrajinskim spremembam v obravnavanem primeru zahteva podatke o stanju pokrovnosti tal za
obdobje pred vojno, tj. 1991 ali starejše.
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izveden z metodama nenadzorovane in nadzorovane klasifikacije v orodju ArcGIS 10.1 SP1, ki
sta natančneje opisani v poglavju 5.
Za izdelavo prostorskega sloja pokrajinskoekoloških tipov je bila uporabljena metoda
digitalnega prekrivanja kart, kot jo opisuje Bailey (1996). Podatki, uporabljeni v tem postopku,
so bili prostorski rastrski sloji ASTER GDEM verzija 1 s 25-metrsko vhodno resolucijo (ASTER
GDEM, 2013); izveden rastrski sloj pokrovnosti tal iz prejšnjega odstavka; in rastrski sloj
gostote prebivalstva projekta Landscan s 1000-metrsko resolucijo. Postopek je opisan v
poglavju 6.
Med postopkom klasifikacije pokrovnosti tal iz posnetkov Landsat in med postopkom
digitalnega prekrivanja kart so bili pogosto uporabljeni še drugi podatkovni viri, s katerimi je
mogoče preverjati rezultate postopkov:
· digitalizirane topografske karte SFRJ 1:25.000 in 1:100.0008
· Google Earth, na katerega 3D model površja je bil nanešen sloj pridobljenih kategorij
pokrovnosti tal in pokrajinskoekoloških tipov
· Google Street View, ki ponuja stereoskopske posnetke za območje Hrvaške
· ARKOD spletni pregledovalnik, ki vsebuje topografske karte Hrvaške 1:25.000 in DOF
sloj

2.3 Vrednotenje rezultatov na terenu
Kljub temu da sodobne metode daljinskega zaznavanja in računalniške obdelave podatkov
nudijo številne nove možnosti raziskovanja, je daljinsko zaznavanje problematično prav zaradi
svojega širokega območja zaznavanja in posledičnega izgubljanja prostorskih detajlov,
prisotnih v prostoru (Kerr, Ostrovsky, 2003). Zato je nepogrešljivo terensko preverjanje
podatkov.
Terensko delo je obsegalo pregledovanje primerov, ki značilno predstavljajo izbran
pokrajinskoekološki tip, razen tega pa tudi stik z lokalnim prebivalstvom, ki je dobro
seznanjeno s spremembami v pokrajini in uporabo okoljskih virov.
Zaradi omejene dostopnosti interneta na terenu, s tem pa tudi podatkovnih virov, kakršni so
za primer zračni posnetki, so bile na terenu uporabljene že omenjene digitalizirane
topografske karte SFRJ 1:25.000 in 1:100.000, ki na zaslonu v kombinaciji s kazalcem GPS
signala omogočajo hitro lociranje posameznih lokacij.

Serija topografskih kart, ki jih je za območje SFRJ izdajal Vojnogeografski inštitut v Beogradu v obdobju 19761987.
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Slika 5: Digitalizirana in georeferencirana topografska karta JLA v aplikaciji PDFMaps za iOS omogoča enostavno
lociranje želenih značilnosti s terenskim delom, tj. v dejanskem prostoru; prikazano je pregledovanje miniranih
površin (rdeče) ob Dravi pri Osijeku
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3. Izbrane geografske značilnosti obravnavanega območja
Obravnavano območje se nahaja na ozemljih dveh držav Zahodnega Balkana, Bosne in
Hercegovine ter Hrvaške. Z izjemo severnih (zahodna Podravina, Hrvaško Zagorje, Zagreb z
okolico) in zahodnih (Istra) regij Hrvaške se razteza čez celotno ozemlje obeh držav. Osnovne
reliefne in geomorfološke enote so Panonska nižina, Dinarsko gorovje in Jadranska kotlina. Te
enote definirajo tudi številne druge fizičnogeografske (klimatske, pedološke, vegetacijske idr.)
značilnosti, posledično pa tudi družbenogeografsko podobo območja.
Dinarsko gorovje je mlado nagubano gorovje, ki s slemenitvijo severozahod–jugovzhod ločuje
pliocensko Panonsko in Jadransko kotlino. Z morfoklimatskega vidika ima območje fluvialnoerozijsko genezo in rečni denudacijsko-akumulacijski relief, razen kraške topografije
Dinaridov, ki se je oblikovala z zakrasevanjem apnenčastih in dolomitnih masivov (Veliki
geografski atlas …, 1987).
V hipsografski pas 0–200 metrov se uvrščajo različni tipi ravnic in puhličnih nanosov (nizke
kraške planote, akumulacijske ravnice). Pas nad 200–500 metrov je razčlenjen hribovit relief,
v pasu nad 500–1.000 metrov pa so sredogorje in nekatere visoke kraške planote. Nad 1.000–
1.500 metrov višine ležijo višja sredogorja in manjše visoke planote sredozemsko-dinarskega
območja. Nad 1.500 metrov so gorske grmade in grebeni osrednjih Dinaridov (Magaš, 1998).

3.1 Pokrajinske značilnosti
Obravnavano območje po številnih kazalcih – vegetacijski in reliefni tipi, indeks divjine
(angleško wilderness index, ki ga je definirala EEA), FARO-EU ruralni razredi idr. – predstavlja
pokrajinsko izrazito pestro regijo.
Tudi v pokrajinskem smislu je obravnavano območje mogoče razdeliti na panonsko, dinarsko
in sredozemsko regijo. Panonska regija ima značilnosti prehodnega srednjeevropskega
prostora s poudarjeno celinsko klimo. Srednje julijske temperature so podobne tistim v
Sredozemlju, medtem ko so januarske temperature znatno nižje. Za zimsko obdobje so značilni
močni vetrovi, zaradi katerih so letne temperaturne amplitude najvišje v Podonavju. Večina
padavin, katerih letno povprečje je 700–800 mm, pade v pomladnem in zgodnjem poletnem
ter jesenskem obdobju, kar je ugodno za kmetijstvo. Temu primerne so tudi rodovitne črne
humusne prsti. Številne naplavne ravnice prekrivajo zamočvirjene črne prsti, primerne za
kmetijstvo šele z melioriranjem. Potencialna naravna vegetacija Panonske nižine so stepska
travišča, a območje danes skoraj v celoti poraščajo kulturne rastline. Na hidromorfnih prsteh,
ki niso primerne za intenzivno kmetijstvo, raste značilna in ekonomsko pomembna združba
hrasta doba, pa tudi združba vrbe, jelše in topola. Gozd v Panonski nižini, sicer močno skrčen
glede na nekdanji obseg, je še danes regulator vode in zraka, ima higiensko-zdravstveni,
naravoslovni in kulturni pomen. Na panonskem območju je zavarovan v nekaterih naravnih
rezervatih (Magaš, 1998).
Gorska – dinarska regija se klimatsko in vegetacijsko bistveno razlikuje od ostalih dveh.
Značilna so sveža poletja in hladne zime (srednja julijska temperatura manj kot 20 °C,
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januarska manj kot 0 °C), topografija povzroča temperaturne inverzije. Količina padavin je
visoka: 1.200–2.000 mm, mestoma tudi znatno višja. Pozimi so padavine v obliki snega. Za
Dinarsko gorovje so značilne izprane lesivirane prsti, ne glede na spreminjajočo se geološko
podlago. Podzoli dinarskega območja so zaradi izpiranja skromni z apnom, poljedelska raba
tako zahteva umetno dodajanje hranil. Prevladujoča vegetacija je gozd. Tipični so bukovi
gozdovi, dobro prilagojeni na obilno vlago in nižje temperature. V nižjih legah ponekod
uspevajo sestoji hrasta, v višjih pa sestoji jelke in smreke. Gorska travišča se začenjajo v
antropogeno znižanem višinskem pasu 1.500–1.600 m. To je območje, primerno za pašo
(Magaš, 1998).
Na prehodu med panonsko in dinarsko regijo, delno tudi med sredozemsko in dinarsko regijo,
je tipičen obdinarski relief hribovij (Zrinska gora, Majevica, Svilaja) in kraških polij (Lika). Za
tukajšnje pokrajine je značilno samooskrbno kmetijstvo (Magaš, 1998).
Sredozemska regija9 poteka vzdolž jadranske obale med morjem in hitro vzpenjajočimi se
Dinaridi. Skoraj neobstoječa je na območju Kvarnerja, kjer se masiv Velebita (gorsko – dinarsko
območje) stika z obalo Jadranskega morja, nato se razširi na Ravnih kotarjih in dalje proti južni
Dalmaciji. Modificirani (obmediteranski) klimatsko-ekološki areal sega do visokogorskega
niza Obruč–Snježnik–Viševica–Senjsko bilo–Dinara–Kamešnica. Značilna so vroča poletja
(srednja julijska temperatura 22–25 °C) in mile zime (srednja januarska temperatura 4–9 °C),
na klimo pa vplivata značilna vetrova burja in jugo. Letna količina padavin niha med 500 in
1.200 mm, a je neenakomerno razporejena preko leta – največje količine so na severozahodu
jeseni, na jugovzhodu pozimi. Za poletje so značilne suše, in sicer tudi zaradi kraških tal, ki
onemogočajo zadrževanje vode. Vegetacija je zato kserofilna: značilen gozd je zimzeleni hrast
črnika, ki je zaradi paše, požiganja in naravnih požarov praviloma nižji od potencialne naravne
vegetacije. Uspevajo tudi različne vrste borov in cipres, obsežna območja pa poraščata makija
in gariga. V obmediteranskem pasu zaradi hladnih zim ni zimzelene vegetacije, značilen je
listopadni gozd puhastega hrasta in belega gabra z več zimzelenimi zelišči v podrasti. V
tisočletjih degradacije submediteranskih grmišč so se oblikovala tudi razprostranjena območja
submediteranskih griž z grmičevjem (hrvaško kamenjara), ki se z opuščanjem paše počasi
zaraščajo. V najvišjem submediteranskem pasu na prisojnih pobočjih Dinaridov rastejo
submediteranski bukovi gozdovi (Magaš, 1998).

3.2 Prevladujoči okoljski viri na obravnavanem območju
Okoljski viri so materialni in nematerialni elementi naravnega okolja, ki jih človek obravnava
kot uporabne ali vredne. Zagotavljajo namreč dobrine in storitve za človekovo bivanje in
delovanje – sem se prištevajo tudi možnosti za rekreacijo, občudovanje pejsažnih lepot in
odlaganje odpadkov. Glede na navedeno je okoljske vire mogoče deliti v tri osnovne kategorije:
· surovine in energetski viri – so tradicionalni naravni viri, ki služijo kot vložki v ekonomijo
(npr. mineralne surovine, premog, nafta)
· elementi okolja, ki omogočajo ugodno počutje (npr. rekreacija, občudovanje pejsaža)
· elementi okolja, ki zagotavljajo storitve (npr. proizvodnja kisika, voda, hrana, ponori za
odpadke in ogljikov dioksid) (Chapman, Mather, 1995)
9 Ime »sredozemska regija« je povzeto po Magašu (1998), v drugih virih je isto območje poimenovano tudi
»jadranska regija«.
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Kaj so okoljski viri, je odvisno od spreminjajoče se človekove perspektive – tako so v
tradicionalnih družbah za nepogrešljiv okoljski vir veljale rodovitne prsti na ravninskih
območjih z ugodno klimo, visokogorja ali puščave pa so bili obravnavani kot neprijazno okolje
brez okoljskih virov; nasprotno imajo v postindustrijskih družbah tudi takšna okolja pejsažno
vrednost in pomen okoljskega vira. Konkreten primer je sneg na Jahorini, ki se tam sezonsko
nahaja skozi celotno človekovo zgodovino, a ga človek kot okoljski vir (smučanje in druga
zimska rekreacija) dojema šele zadnjih 50 let. Obratno pa prihaja tudi do destrukcije
okoljskega vira – ta se lahko fizično iztroši, je nadomeščen s primernejšim okoljskim virom ali
se degradira oz. poškoduje (Chapman, Mather, 1995). O takšnem načinu »degradacije« je
mogoče govoriti tudi v primeru miniranih območij.
Po ugotovitvah Mitchellove (2004) obstoj min v BiH in na Hrvaškem nima bistvenega vpliva na
razvoj državnih ekonomij. Vendarle je vsa ekonomija posredno vezana na okoljske vire, še
posebno v tradicionalnih samooskrbnih gospodarstvih (Chapman, Mather, 1995), ki
prevladujejo v podeželskih območjih Balkana. Prav tako ni znana celotna gospodarska škoda,
povzročena zaradi miniranih območij (Turšič, 2012).
Z gospodarskega vidika miniranost območja ne vpliva zgolj na izkoriščanje dejansko
nedostopnih okoljskih virov, pač pa zaradi percepcije človeka zmanjšuje vrednost tudi bližnjim
okoljskim virom. Kot posredna posledica se v bližini miniranih območij zamenjuje tudi raba tal
in s tem – zlasti v kulturni pokrajini – spreminja pokrajinskoekološko stanje (Lewis,
Tietenberg, 2009).

3.2.1 Kmetijska zemljišča
Kopno površje Zemlje je človekov primarni okoljski vir. Biološka produktivnost, ki izhaja iz
součinkovanja rastlin, prsti in sončne energije, zagotavlja večino prehrane, ki jo potroši
človeštvo. Zemljišče je vedno bolj prepoznano tudi zaradi okoljevarstvenih načel. Dva globalna
trenda pri človekovi uporabi zemljišč v zadnjih dveh stoletjih sta intenzifikacija pridelave
hrane na obstoječih kmetijskih površinah in širitev pridelave na nova zemljišča (Chapman,
Mather, 1995).
Standardna klasifikacija FAO (Faostat Glossary, 2013) upošteva naslednje kategorije
kmetijskega zemljišča:
· obdelovalne površine – zemljišče z letnimi posevki, ki vključuje tudi zemljo v
kolobarjenju
· trajni nasadi – zemljišče s stalnimi kulturnimi rastlinami, tj. sadovnjaki, vinogradi,
oljčniki idr.
· stalni pašniki – zemljišče s stalnimi travniškimi vrstami, uporabljeno za pašnjo živine
Kmetijska zemljišča so predvsem njive in travniki ali pašniki. Slednji so v večini pokrajin
antropogenega nastanka, brez človekovih posegov v glavnem ne bi obstajali.
Njive so posebej značilne za panonsko regijo, kjer so poljedelstvu primerni reliefni, klimatski
in pedološki pogoji. Na panonski ravnini je bila naravna vegetacija večinoma odstranjena, na
kmetijstvu in povezanih panogah (industrija kmetijske mehanizacije, živilskopredelovalna
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industrija ipd.) pa temelji tudi gospodarstvo regije. Njive v obdinarski in dinarski regiji so
zaradi reliefnih in drugih geografskih pogojev manjše ter imajo samooskrbni pomen. Njihov
delež v pokrovnosti tal se zmanjšuje z višino in pade pod 10 % v višinskem pasu 1.000–1.100
m10. V sredozemski regiji je delež njiv zaradi reliefa prav tako skromen, edino pomembno
poljedelsko območje so Ravni kotarji. Za kmetijska zemljišča sredozemske regije so bolj
značilni trajni nasadi: oljčniki, vinogradi, sadovnjaki (Rodić, 1986).
Delež travnikov v celotni pokrovnosti tal je največji v panonski regiji obravnavanega območja,
kjer so ti – razen na posameznih območjih mokrišč – antropogenega nastanka. Gre za kmetijske
površine za pašo velike živine (pašniki) in košnjo trave. V obdinarski regiji so travniki
praviloma manjši in prepleteni v pokrajinskem mozaiku njiv, travnikov, sadovnjakov in
gozdov. V dinarski regiji delež travnikov naraste, in sicer tudi na račun visokogorskih travnikov
visokih Dinaridov nad gozdno mejo, kjer je tradicionalno planšarstvo. Za sredozemsko regijo
so značilni kraški travniki z redko vegetacijo, pogosto izkoriščeni za pašo drobnice.
Zaraščanje kmetijskih zemljišč je proces, problematičen v Evropi in specifično v slabše
dostopnih podeželskih območjih jugovzhodne Evrope (Šiljković, 2010). Proces se začne z
opuščanjem kmetijstva, povzroča degradacijo kmetijskega zemljišča kot okoljskega vira in
degradacijo vizualne podobe pokrajine. Stopnjo zaraščanja določa več dejavnikov: predhodna
raba zemljišč, lega zemljišč in okoliška vegetacija. Najhitreje se zaraščajo pašniki, nato travniki,
najpočasneje njive in druga intenzivno obdelana zemljišča (Golob in sod., 1994).

3.2.2 Les
Dojemanje gozda kot okoljskega vira se je spreminjalo glede na stopnje civilizacijskega razvoja.
V predindustrijski zgodovini je bil nepogrešljiv vir hrane (jagodičevje in sadje, med, oreški,
divjačina), zdravilnih zelišč in lesa kot energenta. Tako je posredno in neposredno zagotavljal
vse za dom in delno pokrival potrebe po prehrani v agrarnih skupnostih. V industrijski dobi je
bil vir lesa za gradnjo, kar se je izrazito poznalo na postopnem zmanjševanju gozdnih površin
– na območju današnje BiH in Hrvaške zlasti v obdobju industrijskega razvoja SFRJ, ko je bil les
ena najpomembnejših surovin (Cafuta, 1961). Nov okoljski vir postindustrijske dobe je gozd za
rekreacijo, pa tudi sredstvo zaščite divjih živalskih vrst in splošne biodiverzitete (Chapman,
Mather, 1995). Na območju Balkana je bil gozd pomemben okoljski vir vse od začetka
človekove poselitve, neredko pa je bil tudi zavetje in vir preživetja v družbeno nemirnih
obdobjih človekove zgodovine, zaradi česar ima v kulturi Balkana še poseben pomen
(Mutabdžija, Avdibegović, 2012).
Najpomembnejši okoljski viri gozda v sodobnem času so lesna biomasa (material za gradnjo,
energent), zaščita pred erozijo in poplavami ter sposobnost zadrževanja vode, ponor za
ogljikov dioksid, možnost rekreacije, podpora biodiverziteti in hrana ter zdravilna zelišča
(Chapman, Mather, 1995). Nadaljnje delo se osredotoča na lesno biomaso in druge materialne
vire.
Industrijski les dinarskih gozdov je tradicionalen in pomemben okoljski vir v regiji (Cafuta,
1961). Pokrovnost z gozdom glede na celotno površino BiH in Hrvaške je 48-odstotna. Najbolj
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Izračun je bil opravljen na podlagi podatkov CORINE Land Cover 2006.
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zastopane vrste so bukev, hrast, gaber in jesen, nekoliko manj jelka in smreka (Šumarstvo BiH,
2013; Šume u Hrvatskoj, 2013). Vse navedene vrste imajo ekonomsko vrednost. Glavnina
industrijskega lesa je shranjena v gozdovih, medtem ko je za saomooskrbo (ogrevanje
gospodinjstev) lahko primeren tudi les iz grmičevja (Buzjak, 2012).
Grmičevje je prehodna vegetacijska stopnja med neolesenelim rastjem in drevesi. Pojavlja se
naravno ali kot posledica človekovega vpliva. Kot zrel vegetacijski tip se pojavlja na območjih
naravnih omejitev – vode, toplote, prsti, svetlobe. Na obravnavanem območju se grmičevje kot
stabilna vegetacija pojavlja v sredozemski in dinarski regiji. V sredozemski regiji gre večinoma
za makijo, ki je sekundarna vegetacija s potencialom postopnega zaraščanja v gozd predvsem
tam, kjer tega ne omejuje pomanjkanje prsti ali vode. V dinarski regiji pa se grmičevje pojavlja
nad gozdno mejo. Zaradi človekovega vpliva je grmičevje pogosto v obdinarski in panonski
regiji na tistih območjih, kjer je opuščeno obdelovanje kulturne pokrajine; pa tudi na mokriščih
(Buzjak, 2012).

3.2.3 Ohranjanje biodiverzitete, naravnega ravnovesja in naravne
dediščine
Človekov vpliv na naravno okolje se je eksponentno povečeval, posledice so postajale še
posebno očitne v zadnjih 50 letih: gozdovi so bili izkoriščani preko meja vzdržnosti, kmetijska
zemljišča so se širila, njihovi snovno-energetski tokovi so se večali, število glav živine in pritisk
paše se je povečeval. Upadanje biodiverzitete – tako na nivoju ekosistemov, vrst kot genetskega
materiala – je globalni trend, še posebno pa to velja za ekosisteme, podvržene antropogenim
vplivom (Chapman, Mather, 1995).
V sodobnem času so naravni dejavniki za zaščito divjih območij (težka dostopnost zaradi
naravnogeografskih omejitev) okrnjeni, nadomeščajo jih drugi instrumenti, tj. pravna zaščita
biotsko pomembnih območij. Ti instrumenti so namenjeni tudi zaščiti pejsažnih vrednosti
okolja in ohranjanju prvotnih, naravnih pogojev, ki so vrednota sami po sebi.
Na obravnavanem območju sta v tem smislu pomembna dva ekosistema, ki se pogosto
pojavljata na miniranih območjih. Prvi so mokrišča s funkcijo ohranjanja biotske
raznovrstnosti in kot regulator vodnih razmer. Drugi je sredozemska makija, ki ima funkcijo
zaščite pred erozijo. Zimzeleno grmičevje makije (na obravnavanem območju predvsem hrast
črnika, hrast šiškar, vresje, jagodičevje, žajbelj, brin, krhlika, oljka, mirta) je sekundarni
ekosistem, nastal zaradi paše, sečnje ali požigov prvotnih gozdov. Odsotnost antropogenega
vpliva torej lahko povzroči spremembe v tem ekosistemu.
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4. Okoljski učinki vojne in min
Vojne so tudi po svojem koncu povzročale številne posledice za prebivalstvo, materialne
dobrine, kulturno dediščino in naravno okolje. Iz zgodovine je med drugimi znan primer
rimske vojske, ki je med obleganjem Kartagine 146 pr. n. št. zasoljevala nasprotnikova polja in
jih s tem spreminjala v nerodovitna (Adley, Grant, 2003). Sodobne vojne so zaradi
oborožitvenih kapacitet, tehnologij ter invazivnih taktik še bolj intenzivne – od druge svetovne
vojne dalje oborožene sile namreč razpolagajo s potenciali hitrega in temeljitega uničenja
širokih razmer, pomemben dejavnik pa so tudi dobre telekomunikacije in mobilnost
oboroženih sil (Stanić, Kutleša, 2008).
Lallanilla (2013) poudarja, da nasprotniki v večini sodobnih vojn niso neodvisne države, pač
pa gre za oborožene konflikte političnih sil znotraj države. Te državljanske vojne so bile
tradicionalno izven nadzora mednarodne skupnosti, zato so negativni vplivi na okolje ostajali
enako nezabeleženi kot kršitve človekovih pravic. Vojne razmere pa zaradi svoje izrednosti in
splošnega propada družbeno-ekonomskih struktur že sicer onemogočajo skrb za okolje (War
and the Environment, 2013) – to je zapostavljeno, njegovi viri pa zlorabljeni.

4.1.1 Primer jugoslovanskih vojn
Jugoslovanske vojne, ki so potekale med letoma 1991 in 1999, so bile delno prepletene tako po
vzrokih kot posledicah in nasprotnih si straneh. Pred opredelitvijo problema minskih polj so v
nadaljevanju ocenjene splošne posledice vseh jugoslovanskih vojn na okolje.
Jugoslovanske vojne so bile po mnenju Lisice (2006) po uporabljenih sredstvih, strategijah in
moralnih normah konvencionalne vojne. To so bili dolgotrajni oboroženi konflikti s slabo
izraženo mobilnostjo, kjer so oborožene sile masovno in neprecizno uporabljale artilerijo ter s
tem povzročale nepotrebno opustošenje in trpljenje prebivalstva.
Vojne operacije v BiH in na Hrvaškem niso upoštevale človekovih pravic in vojnih konvencij, ki
naj bi veljale tako za pripadnike oboroženih sil kot civiliste. Potekale so akcije proti civilnim
tarčam, rezultat pa so bili etnično čiščenje, uboji in pregoni. Vojna je povzročila delno porušenje
teritorialne, gospodarske in socialne strukture, gospodarstvo se je glede na BDP skrčilo
nekajkratno. Na demografskem področju so bile najbolj uničujoče notranje selitve prebivalstva
in beg v izgnanstvo. V splošnem pa so bojne operacije in vojaška oprema povzročile izpuste
anorganskih substanc v okolje, te so povzročile kontaminacijo celotnih območij ali vodnih virov
(Gašparović, Simončić, Subašić, 1995). Izhajajoč iz tega je mogoče predpostavljati, da akterji
oboroženega konflikta niso prizanašali niti naravnemu okolju.
Primer okoljske škode je namerna detonacija skladišča s 6 tisoč tonami razstreliva pri naselju
Oštarije v bližini Ogulina, ki je povzročila onesnaženje naravnih in obdelanih ekosistemov na
območju 50 km2. Opazovanja so pokazala do desetkrat povečane vrednosti živega srebra (5,0
µg/g) in kadmija (12,5 µg/g) v prsti in rastlinskih vzorcih, pomembno povišane so bile tudi
vrednosti kroma, svinca, mangana in niklja (Miko in sod., 1995).
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Dobro raziskan je tudi vpliv zračnega posredovanja zveze NATO proti ZRJ (ozemlje
današnjih Srbije, Črne gore in Kosova po resoluciji VS ZN 1244/99) leta 1999. Organizacija
NATO je za posredovanje uporabila 1.200 letal, ta so izvedla 2.300 napadov z eksplozivnimi
sredstvi, ocenjenimi na 22.000-79.000 ton. Poškodovanih je bilo 78 industrijskih in 42
energetskih objektov (očitnejše posledice so bile emisije strupenih snovi iz objektov in
onesnaženje ozračja zaradi požarov), fizično je bilo poškodovano tudi okolje, površinska in
podtalna vodna telesa, z več kot 100 strupenimi snovmi so bile onesnažene prsti in v manjši
meri ozračje. Z nafto in industrijskimi odpadki onesnažena Donava je povzročila okoljsko
degradacijo na čezmejni ravni, prizadeti so bili ekosistemi v 13 zavarovanih območjih
(Environmental Impact of …, 2001). Istega izvora je tudi problem emisij osiromašenega urana,
ki je nevaren predvsem človekovemu zdravju, a se ga zaradi radiacije »iz naravnega okolja«, v
katerem je razpršen po eksploziji, pogosto uvršča med okoljske probleme (Edeko, 2011).
Socialne krize, ki so jih povzročile jugoslovanske vojne, so sprožile tudi številne migracijske
tokove beguncev. Potekale so znotraj države (npr. na nacionalni osnovi znotraj BiH), na
regionalni ravni (npr. z vojnih območij Kosova v Albanijo in Makedonijo) in širše (npr. iz ZRJ v
Kanado in ZDA v času bombardiranja sil NATO), zlasti na lokalnih in regionalnih območjih so
zgostitve beguncev povzročile demografski pritisk na infrastrukturo, okoljske vire in nosilno
sposobnost okolja (Environmental Impact of …, 2001).
Poseben problem predstavljajo številni vojaški objekti (večinoma vojašnice in skladišča JLA),
razporejeni po območju nekdanje Jugoslavije. V izrednih razmerah jugoslovanskih vojn so tam
nastanjene enote nesistematično zapuščale svoje položaje, za seboj pa pustile neoskrbljeno
vojaško opremo ali opustošenje zaradi namenskega uničenja objektov. Primer je podzemni del
vojaškega letališča Željava pri Bihaću, ki ga je umikajoča vojska detonirala leta 1992, s tem pa
iz tunelov sprostila več okolju in človekovemu zdravju nevarnih kemikalij. Zaskrbljujoča je
visoka koncentracija polikloriranih bifenilov (PCB; 164 ppm) in radioaktivnega americija-241
(Grgić, 2008). Zaradi dvojnega lastništva (letališče leži na meji med BiH in Hrvaško) in
miniranih površin (nekdanja frontna linija) je program sanacije degradiranega območja
vprašljiv.
Posamezni primeri »teroriziranja okolja« z namenom vplivanja na nasprotnikovo moralo so
požigi nasadov višenj vrste maraska, surovine za istoimenski liker kot pomembno blagovno
znamko (Jakić, 2011), in poboj črede lipicancev v kobilarni Lipik (Čačić, 2011).
Opisani primeri iz jugoslovanskih vojn na okolje obsegajo tiste vplive, ki imajo neposredne
vplive na naravno in bivalno okolje. Nedostopnost miniranih območij pa je specifična posledica
vojne zaradi dejstva, da »učinkuje« šele takrat, ko so upoštevane človekove potrebe po
okoljskih virih in iz tega izhajajoč odnos z okoljem.
Izrazit problem so tudi neeksplodirana ubojna sredstva – ta poleg min vključujejo še
neeksplodirane izstrelke. Neeksplodirana ubojna sredstva se nahajajo na območju 79 lokalnih
skupnosti v 39 občinah BiH, ki skupno štejejo 226.668 prebivalcev (od tega je ocenjeno 13.020
prebivalcev izpostavljeno vsakodnevnemu tveganju). Kot v primeru miniranih območij obstaja
znaten vpliv neeksplodiranih eksplozivnih sredstev na družbo, ekonomijo in okolje BiH in
Hrvaške (Bajrić, Balić, 2011).
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4.2 Mine in minirana območja
»Vsaka posamezna država podpisnica se zavezuje, da nikoli in pod nobenimi
pogoji ne bo uporabljala pehotnih min.«
Konvencija o prepovedi uporabe, skladiščenja, proizvodnje in prenosa protipehotnih
min in o njihovem uničenju, 1. člen (1997)

V svetu je v približno 84 državah nameščenih 80–120 milijonov min. Letno je zaradi nesreč z
minami ubitih ali poškodovanih 15–20 tisoč ljudi (Lisica, 2006). Največji proizvajalci so ZDA,
Rusija, azijske države (Kitajska, Indija, Iran, Mjanmar, Nepal, Severna Koreja, Pakistan,
Singapur, Južna Koreja, Vietnam) in Kuba. Mine so učinkovita bojna tehnologija po ugodni ceni,
proizvedena v velikih količinah, uporabljena kot obramba pred nasprotnikom, ki ne potrebuje
vzdrževanja in energije. Na drugi strani je odstranjevanje min drag, kompleksen, nevaren in
dolgotrajen postopek – strošek izdelave mine je v povprečju 2,5 EUR, strošek njene odstranitve
250–800 EUR (van Beurden, 2007). Odkrivanje min je težko, saj najbolj razširjeni protipehotni
modeli vsebujejo malo kovine, ki jo je mogoče zaznati z detektorji kovin (Šiljković, Musa, 2013).
Njihova fizična prisotnost v tleh je tudi po preteku oboroženega konflikta dolgotrajna, tudi
odpornost na vremenske in druge naravne dejavnike je visoka (Lisica, 2006). Zgolj že položene
mine po vsem svetu bi ob trenutni hitrosti odstranjevanja v tleh ostale naslednjih 1.000–1.500
let (Van Ort, 2012).
Učinki min in drugih neeksplodiranih ubojnih sredstev imajo globalne razsežnosti. Najbolj so
prizadete nerazvite države in države v razvoju, ki niso zmožne same reševati problemov, učinki
in posledice miniranosti na razvoj teh držav pa niso dovolj raziskani (Berhe, 2007). V zadnjem
desetletju potekajo raziskave v več državah – vključno z BiH in Hrvaško – z namenom
ugotavljanja, kako reševati problem na splošni in praktični ravni (Lisica, 2006).
Učinke minskih polj sta Šiljković in Musa (2013) razdelili na med seboj prepletene okoljske,
gospodarske in socialne.

4.2.1 Neposredni okoljski učinki min
Berhe (2007) v svoji raziskavi učinkov min na okolje piše, da slednji učinkujejo na različnih
ravneh naravnega okolja in odvisno od tega, ali so bile mine detonirane ali ne. Učinke razvršča
v pet širokih kategorij: zmanjšanje biodiverzitete, spremembe prsti, kemijska onesnaženost,
zmanjšanje produktivnosti in nedostopnost območja. Te kategorije so v nadaljnjem besedilu
tega poglavja povzete po istem avtorju, razen kjer je navedeno drugače.
Zmanjševanje biodiverzitete
Poleg nedostopnosti območja so učinki min na različne rastlinske in živalske vrste največje
tveganje. Mine namreč ne razlikujejo med človekom in drugimi živimi bitji, dokler ta na njih
pritisnejo z dovolj veliko silo. Življenje rastlinskih in živalskih vrst je ogroženo v primeru
eksplozij ali razminiranja. Kljub mnenju strokovnjakov, da mine vsako leto ubijejo znatno
število rastlin in živali, izmerjeni podatki o tem v glavnem ne obstajajo, z izjemo poročil o
žrtvah med domačimi živalmi. Nekatere pogoste žrtve min med živalmi so rjavi medvedi v BiH
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in na Hrvaškem (po ocenah je bilo med 1991 in 1994 ubitih 4 % populacije), velike mačke v
Indiji, gazele v Libiji, sloni v Afriki in na Šri Lanki ter leopardi v Afganistanu.
Še manj je raziskan vpliv min na populacije rastlin. Znano je, da šrapnel ob eksploziji lahko
povzroči poškodbe na drevesih in njihovo propadanje. Invazivne so tudi metode razminiranja,
kjer se z namenom aktiviranja nameščenih min uniči skoraj celoten vegetacijski sloj (slika 7).

Slika 6: Sprememba pokrajine zaradi razminiranja na travnikih pri naselju Glavace v Liki (levo; Milan Rapajić, 2010)
in na površinah grmičevja pri naselju Kopanice v Bosanski Posavini (desno; Gašper Šubelj, 2012)

Učinki na prsti
Mina v primeru detonacije lahko povzroči spremembo strukture prsti, lokalno zbitost ali
lokalno erozijo. Detonacija lahko povzroči tudi uničenje rastlin in razgaljenje prsti.
Poslabševanje lastnosti prsti po eksploziji je običajno počasen proces, a kombinacija
poslabšanih lastnosti lahko povzroči dolgotrajne težave z vlago, erozivnostjo in rodovitnostjo.
Učinek eksplozij je večji v sušnih in slabo sprijetih prsteh in manjši v vlažnih prsteh z
rastlinskim slojem. Za erozijo so bolj dovzetne prsti na nagnjenih tleh, medtem ko so prsti na
ravnih tleh z nizkimi možnostmi odtoka bolj ogrožene zaradi morebitne zbitosti. V vlažnih
območjih v kraterjih ravnih tal lahko zastaja voda, primerna za razmnoževanje komarjev.
Kemijsko onesnaženje tal
Ogroženost območja zaradi nevarnih kemijskih snovi v minah je odvisna predvsem od gostote
min in njihovega tipa. Najpogosteje uporabljena eksplozivna sredstva min so 2,4,6trinitrotoluen (TNT), heksahidro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazin (RDX) ali tetril, prisoten je lahko
tudi osiromašeni uran. TNT in RDX sta potencialno karcinogeni kemijski spojini. Druge pogoste
sestavine min so železo, mangan, cink, krom, kadmij, nikelj, baker, svinec in živo srebro.
Previsoke vrednosti omenjenih težkih kovin so škodljive za okolje in zdravje organizmov, v
posameznih primerih pa so bile izmerjene tudi 6 km od mesta eksplozije. Organske in
anorganske spojine eksplozivov in drugih sestavnih delov min so običajno dobro obstojne,
topne v vodi in v nekaterih primerih strupene tudi v majhnih količinah. Onesnaženje se
posredno in neposredno širi v prsti, vodna telesa, mikroorganizme in rastline ter navzgor po
prehranjevalni verigi.
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Nedostopnost območja in zmanjšanje produktivnosti
Tako prisotnost min kot že sum njihove prisotnosti v tleh onemogoča uporabo tamkajšnjih
okoljskih virov. Ker se nadaljnja vsebina diplomskega dela nanaša zgolj na omenjeni učinek
miniranih območij, je ta posebej opredeljen v naslednjem poglavju.

4.2.2 Nedostopnost območja in okoljskih virov
Številne raziskave izpostavljajo nedostopnost miniranih območij in njihovih okoljskih virov
kot največji problem. »Dostopnost« je tu definirana kot možnost koriščenja virov. Vse svetovne
površine, nedostopne zaradi min so ocenjene na 900.000 km2. V to so vključene tudi površine,
kjer obstaja sum prisotnosti min in se zaradi svoje posledične nedostopnosti ravno tako
vključujejo v statistiko (Berhe, 2007).
Gre za površine, ki jih človek ne more izkoriščati za kmetijstvo, oskrbo z vodo, zaščito ali
upravljanje z okoljem. Berhe ugotavlja, da mine omejujejo obsežne poljedelske površine v
Libanonu, Angoli, Mozambiku in Kambodži; pašnike na Sinaju, v Kuvajtu in Iraku; gozdove v
Nikaragvi in demilitariziranem območju med Korejama; obalne ekosisteme v Kuvajtu in
Egiptu; infrastrukturo in bližnja naseljena območja v Vietnamu, Zimbabveju, Eritreji, Etiopiji in
Srbiji11. Posredni učinki nedostopnosti miniranih območij so povečano izkoriščanje dostopnih
okoljskih virov na bližnjih neminiranih območjih (opustitev kolobarjenja, intenzivno
kmetovanje, prekomerna uporaba gnojil), zloraba drugotnih okoljskih virov ali migracije
prebivalstva v begunska taborišča ter urbana središča. Pač pa so se v primeru Nikaragve
razširjene poljedelske in pašne površine zaradi minskih polj zarasle v gozdove visoke
ekosistemske vrednosti (Berhe, 2007). Ironično v tem primeru prav posledice človekove
dejavnosti nenadejano ščitijo okolje pred vplivom njega samega.
Posledica vseh omenjenih učinkov min (zmanjševanje biodiverzitete, sprememba prsti,
kemijsko onesnaženje) in miniranih območij (nedostopnost območja) je zmanjšanje vrednosti
in produktivnosti okolja s stališča človekovih potreb.
Zaradi miniranih območij je globalno omejena kmetijska dejavnost približno 6 % (Berhe, 2007)
od skupno 1.474 milijonov ha globalnih obdelanih površin (FAO, 1997). Mine so sicer le delni
razlog za zmanjšano proizvodnjo hrane in prehrambeno varnost v prizadetih državah.
Vendarle pa naj bi se proizvodnja hrane na območjih, ki so danes minirana, glede na študije po
razminiranju lahko povečala za 88-200 % v Afganistanu, 135 % v Kambodži, 11 % v BiH in 3,6
% v Mozambiku (Berhe, 2007). Po enostavnem izračunu najnižjega hektarskega donosa žita
(10,6 kg/ha/leto, vrednost velja za podsaharsko Afriko za obdobje 1981–1997), ki bi ga bilo
mogoče pridelovati na 900.000 km2 globalnih miniranih območij, in letno porabo žita na osebo
(150 kg za isto regijo za isto obdobje), gre sklepati, da bi bilo s pridelkom mogoče zadostiti
prehrambenim potrebam 6,4 milijona ljudi.

11

Gre za danes skoraj v celoti razminirana območja Kosova.
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4.2.3 Minirana območja BiH in Hrvaške ter njihovi učinki
Oborožene sile so v jugoslovanskih vojnah uporabljale mine vse od leta 1991, sprva
nesistematično z namenom obrambe vojaških objektov na eni strani ter preprečevanja
ozemeljskega napredovanja nasprotnikovih sil na drugi strani. Kasneje so vse strani mine
uporabljale za utrjevanje frontnih linij, njihova uporaba je še zlasti narasla v času diplomatskih
pogajanj za podpis daytonskega sporazuma. Mine so bile skozi celotno obdobje uporabljene
masovno, njihova uporaba priča o teritorialnih ciljih akterjev vojne, saj se večina miniranih
območij nahaja vzdolž etničnih meja. Zaradi slabega načrtovanja in označevanja minskih polj
je prihajalo do številnih žrtev že v času vojne med lastnim vojaškim osebjem. V BiH je bilo med
vojno nameščenih skupno 1,1–2,5 milijona min12 (Žunec, 1997), na Hrvaškem približno 1,5
milijona13 (Halužan, 1999).
Min so se posluževale vse vpletene oborožene sile, obenem pa tudi paravojaške enote in v boje
vpletene samoorganizirane lokalne skupine. Zato je bilo nameščanje min mnogokrat
nenačrtovano, izvedeno brez označevanja na kartah ali drugačnega dokumentiranja14
(Šiljković, Musa, 2013). Kljub humanitarnemu razminiranju, ki v BiH in na Hrvaškem poteka
od leta 1998 dalje, verjetno pa je bila razminiranih več kot polovica nekdanjih minskih polj15,
po mnenju deminerjev BHMAC-a gibanje po območjih nekdanjih frontnih linij ni varno niti na
razminiranih območjih. Položaje aktivnih min namreč spreminjajo poplave, usadi in drugi
premiki tal (Van Ort, 2012). Tveganje predstavljajo tudi znana in označena minirana območja,
na katerih posamezne osebe zavestno tvegajo nesrečo z namenom dostopa do dragocenih
okoljskih virov, ki jih ni mogoče zagotoviti na drugih lokacijah (primer redkih vodnih virov na
kraških območjih Hercegovine). Lisica (2006) v zvezi s tem zaključuje, da podatki o številu min
in miniranih območij, njihovem razporedu in učinkih na prebivalstvo ter celoten družbenogospodarski razvoj niso ne popolni ne zanesljivi.
Minirana območja BiH in Hrvaške imajo dolgotrajen učinek na okrevanje držav, zlasti pa
lokalnih skupnosti v povojnem obdobju. Prisotnost min otežuje svobodno gibanje ljudi, dobrin
in informacij, zadržuje ali popolnoma blokira obnovo in razvoj, izgradnjo novih objektov,
dostop do energentov, kmetijskih zemljišč in drugih okoljskih virov (Lisica, 2006).
Na drugi strani se pojavlja vprašanje, ali in v kakšni meri posledice miniranih območij dejansko
ovirajo okrevanje in razvoj celotnih družbeno-gospodarskih sistemov v državi, ali pa je
minirana območja kot bistven dejavnik razvoja treba omejiti na lokalno raven. Raziskava
ekonomskih vidikov problematike miniranih območij v BiH (Mitchell, 2004) je tako pokazala,
Točni podatki o številu nameščenih min med vojno v BiH ne obstajajo, zato se največkrat navaja ocena glede na
inženirske standarde JLA.
13 Močno izražen je problem min tudi na Kosovu, kjer so se tega načina obrambe prav tako posluževale vse
vpletene strani. Minirana so tudi območja severovzhodne Albanije na meji s Kosovim, kjer so se premikale
oborožene sile Osvobodilne vojske Kosova. V Srbiji in Črni Gori problem nedostopnosti namesto min povzročajo
neeksplodirana sredstva zaradi bombardiranja zveze NATO 1999. Makedonija nima resnega problema zaradi min,
pač pa so nekatera območja nevarna zaradi neeksplodiranih eksplozivnih sredstev iz prve in druge svetovne
vojne. Vsi navedeni primeri predstavljajo glede na svoje posledice predstavljajo podoben problem nedostopnosti
območij na Zahodnem Balkanu.
14 Pričevanja vpletenih v spopade kažejo na nesistematično nameščanje min: Van Ort (2012) piše o primeru
paravojaških enot, ki so svoj položaj preko noči vsakič znova obdajale z varovalnim pasom min in tega običajno
skicirale na zavoj cigaret. Ob jutranjih umikih so bile skice minskih polj izgubljene, mine same pa so ostale v tleh.
15 Delež temelji na podatkih o skupno 5.374 km 2 minskih poljih takoj po vojni in 1.905 km 2 leta 2013. Pri tem je
bila prva povojna ocena (leta 2006) za BiH 4.200 km2, a se je kasneje z izboljševanjem metodologije stalno
zmanjševala (Pamuk, 2012).
12
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da zaradi siceršnje nizke cene miniranih zemljišč ter že zmanjšanega neposrednega tveganja
za življenje in zdravje ljudi (prioritetna območja so že bila razminirana) mine niso neposreden
dejavnik pri makroekonomskem razvoju BiH. To velja še zlasti ob dejstvu, da se povojno
gospodarstvo prizadetih držav zaenkrat spopada z drugimi problemi. Vendar pa minirana
območja lahko pomembneje ovirajo gospodarstvo in razvoj na državni ravni v primeru, ko bi
se to usmerilo v izkoriščanje gozdov, uporabo kmetijskih zemljišč ali razvoj turizma. Za vse tri
panoge namreč obstajajo znatni okoljski potenciali.
4.2.3.1 Prostorske značilnosti in razporeditev miniranih območij
Na območju Hrvaške je bilo 1. januarja 2012 745,5 km2 miniranih površin. Raztezale so se čez
območja 102 občin (24 % vseh občin v državi) v 12 županijah, označene so bile s 15.861
opozorilnimi tablami (Plan humanitarnog razminiravanja …, 2012). Ob primerjavi s prvo oceno
po vojni (1.174 km2) je učinek razminiranja znaten. Na območju BiH je bilo v začetku leta 2012
1.263 km2 miniranih površin16, medtem ko je bila prva uradna ocena BHMAC (leta 2006) 4.200
km2 (Izvještaj o protivminskom djelovanju …, 2012; Pamuk, 2012). Po vojni so mednarodne
stabilizacijske sile ocenjevale, da je v BiH popisanih 50–60 % vseh miniranih območij (Lisica,
2006). Minirane površine BiH v tem času so se nahajale v 128 občinah (86 % vseh občin v
državi) oz. 1.366 naseljih, od katerih je bilo 1.169 (85,5 %) podeželskih (Šiljković, Musa, 2013).

Podatka za BiH in Hrvaško sta povzeta po nacionalnih planih razminiranja 2012, medtem ko skupne površine,
izračunane iz obeh nacionalnih prostorskih evidenc, znašajo 2.034 km 2. Slednji podatek je uporabljen v vseh
nadaljnjih analizah.
16
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Karta 2: Pregled minskih polj

Iz prostorskih podatkov obeh evidenc je bilo izračunano število 6.726 prostorsko ločenih
minskih polj (poligonov v kartografskem sloju) s skupno površino 2.034 km2. Povprečna
površina minskega polja je 0,3 km2. Največje minirano območje znaša 40,8 km2, še 11 drugih
pa je večjih od 10 km2 (preglednica 2). V evidenci je 127 minskih polj, manjših od 1 m2, ki so
bila izločena iz nadaljnjega postopka (vanj je bilo torej vključenih 6.599 minskih polj). Poleg
omenjenih izjemno majhnih površin je še 239 minskih polj manjših od 100 m2.
Preglednica 1: Minirana območja s površino nad 10 km2

Lokacija miniranega območja

Prevladujoča pokrovnost tal

Mala Kapela
Cazinska krajina
Jahorina
Kopački rit
Kosa Janjačka (SZ Lika)

Gozd
Gozd
Gozd
Površine v zaraščanju
Grmičevje
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Površina [km2] Centroid [° s.g.š.; ° v.g.d.]
40,76
29,11
27,79
24,15
23,94

45,055; 15,321
45,08; 16,15
43,681; 18,718
45,581; 18,825
44,674; 15,482

Vlašić (pogorje)
Plješevica

Gozd
Gozd

23,00 44,372; 17,66
20,98 44,733; 15,867

Dinara (pogorje)
Dolina Neretve (V od Konjica)
Dolina Povoče (S od Sarajeva)
Drvenjak (pogorje, JV od Male Kapele)
Živčička planina (J od Zenice)

Travnik
Gozd
Gozd
Gozd
Gozd

19,62
13,26
12,88
12,16
10,57

43,887; 16,588
43,472; 18,241
44,012; 18,406
44,766; 15,478
44,047; 17,851

4.2.3.2 Raba tal na miniranih območjih
Raba tal na opredeljenih miniranih območjih služi kot posredni pokazatelj okoljskih virov, ki
so nedostopni zaradi min.
V splošnem so na Hrvaškem najbolj ogrožene kmetijske površine panonske Hrvaške, gozdovi
in grmičevje dinarskih območij ter pašniki v sredozemskem območju. V BiH, ki glede miniranih
območij sodi med najbolj prizadete države sveta, gre največkrat za gozdove, pašnike in
nekdanje njive v zaraščanju. Minirana območja potekajo vzdolž nekdanjih bojnih linij v
centralnem delu države, kjer so minirana tudi številna naselja in vrtovi. Tretja skupina
prizadetih območij so površine infrastrukture (Šiljković, Musa, 2013).
Pregled prizadetih skupnosti po tipu naselja (preglednica 3) opozori na dejstvo, da je tipična
zaradi min prizadeta skupnost razpršeno podeželsko naselje (vas). Prav v teh so okoljski viri
praviloma bogati, naravni ekosistemi pa se prepletajo s kmetijskimi ter poseljenimi
površinami.
Preglednica 2: Prizadete skupnosti v BiH po tipu naselja (Landmine Impact Survey ..., 2004)

Razpršena vas

798

298.161

Povprečno št. prebivalcev
v prizadetem naselju
374

Gručasta vas

367

236.014

643

Suburbano

111

236.383

2.130

37

598.004

16.162

Sezonsko naseljena vas

2

50

25

Nomadsko naselje

2

8

4

40

896
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9

6.291

699

1.366

1.375.807

1.007

Tip naselja

Št. prizadetih naselij

Št. prebivalstva

Urbano

Drugo
Neznano
Skupaj

Delež prizadetih naselij po tipu
27%

Razpršena vas

3%
8%

Gručasta vas

0%
0%
1%

Suburbano
3%

Urbano
Sezonsko naseljena vas
Nomadsko naselje
Drugo

58%

Neznano
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Ker je opredeljeno območje v dveh državah, je kategorije rabe tal pod miniranimi območji treba
združevati iz dveh različnih uradnih virov. Medsebojna primerjava zaradi različne
kategorizacije je težavna, zato so tu povzeti podatki Šiljkovićeve in Muse iz leta 2009, kjer so
kvantitativni podatki za dve državi združeni v enotne kategorije (preglednica 4).
Preglednica 3: Kategorije pokrovnosti tal na miniranih območjih (Šiljković, Musa, 2009)

Površina [km2]
Kategorija rabe tal

Delež od celote miniranih površin [%]
Hrvaška

BiH

Skupaj

Hrvaška

BiH

Skupaj

Gozd

898

557,8

1455,8

51,2

58,2

53,7

Kmetijsko zemljišče

645

269,2

914,2

36,7

28,2

33,7

Makija in kras

36,7

109,7

146,4

2,1

11,5

5,4

Dvorišče

33,7

4,7

38,4

2,0

0,5

1,4

Infrastruktura

74

0,2

74,2

4,2

0,02

2,7

Drugo

68

12,9

80,9

3,8

1,4

3,0

Skupaj

1755,4

954,5

2709,9

100,0

100,0

100,0

Delež površin po kategorijah (celotno območje)

Delež površin po kategorijah (BiH)

3%
1%3%
5%
Gozd
Kmetijsko zemljišče
Makija in kras
54%
34%

Dvorišče

Delež površin po kategorijah (HR)

Infrastruktura
Drugo

Največji delež miniranih območij obsegajo gozdovi. V dinarskem pasu so gozdovi že sicer
prevladujoča kategorija pokrovnosti tal. Čeprav je izkoriščanje okoljskih virov gozda
regulirano, ocenjena ekonomska vrednost teh virov pa je nizka, se je lokalno prebivalstvo –
povečini podeželske skupnosti z nizkimi dohodki v gospodarsko slabo razviti dinarski regiji –
že tradicionalno zanašalo na okoljske vire gozda. Lov, sečnja lesa (kot energenta in gradbenega
materiala), nabiranje hrane in medicinsko pomembnih rastlin ter oglarjenje so tradicionalno
pomembni za preživetje. Druga pomembna kategorija rabe tal na miniranih območjih so pašne
površine. V neposrednem povojnem obdobju so mine predstavljale veliko oviro turizmu. Zato
so bila za razminiranje v Dalmaciji namenjena znatna sredstva (Pejdo, 2012).
Drug specifičen problem, vezan na minirana območja, je poplavljanje. Ta je najbolj izražen na
območju panonske Hrvaške ob meji z Madžarsko, tj. na ravninskem reliefu z mokrišči. Zaradi
nedostopnosti so nevzdrževani umetni kanali, ki zato ne prepuščajo ustreznih količin vode in
povzročajo poplave. Prav tako so zaraščeni rečni kanali Kolpe, Save in Drave (Nacionalni
program protuminskog …, 2009). Kot problematično poplavno območje z minami je zaradi
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zavarovanega statusa pogosto izpostavljen naravni park Kopački rit, obravnavan v poglavju
6.2.1.
Anketa Landmine Impact Survey (2004) ugotavlja naslednje tipične kombinacije rabe tal na
miniranih območjih:
· gozdovi kot edina nedostopna kategorija rabe tal v 19 % primerov
· gozdovi in pašne površine v 13 % primerov
· gozdovi, pašne površine in nenamakane kmetijske površine v 16 % primerov
· gozdovi in poti v 6 % primerov
4.2.3.3 Žrtve min
Več virov (Lisica, 2006; Mitchell, 2004; Šiljković, Musa, 2013) navaja, da je med naselji,
ogroženimi zaradi minskih polj, 88 % podeželskih. Urbana naselja so manj ogrožena tako
zaradi prioritetnega razminiranja v njihovih bližinah kot zaradi gospodarstva, ki je manj
vezano na dostop do okoljskih virov (Lisica, 2006).
V obdobju 1992–2012 je bilo na miniranih območjih skupno 10.032 žrtev. Od 8.066 žrtev v BiH
je bilo 580 smrtnih (Grbešić, 2012), večina vseh (6.099) pa v času vojne 1992–1996. V letu
2012 je bilo na območju BiH zabeleženih 11 žrtev, od tega 8 smrtnih (uradni podatki BHMAC,
2013). Od 1.966 žrtev na Hrvaškem je bilo 509 smrtnih. V letu 2012 so bile na območju Hrvaške
3 žrtve, od tega 2 smrtni (uradni podatki HCR, 2013). Število žrtev je strmo padalo po koncu
vojne, danes pada počasneje.
Izsledki ankete Landmine Impact Survey (2004) nakazujejo na visoko povezavo med žrtvami
min in izkoriščanjem okoljskih virov (slika 9, zelena skupina kategorij), pa tudi na dejstvo, da
so številni prebivalci manjših podeželskih naselij prisiljeni v tehtanje med nevarnostjo min in
potrebo po virih za preživetje. Primer iz omenjene ankete je naselje Donje Ravno v občini
Kupres (BiH), ki ga je prebivalstvo zapustilo v času vojne. 30 družin, ki so se vrnile po
uveljavitvi mirovnega sporazuma, je ponovno pričelo s kmetovanjem. V sledečem obdobju so
mine v naselju in njegovi okolici zahtevale 7 žrtev, vse med njimi med pasenjem živine. Ker so
bili prebivalci življenjsko odvisni od okoljskih virov, so pričeli s samostojnim razminiranjem
brez ustrezne opreme ali tehničnih načrtov.

Kmetovanje (33 žrtev)

14%

Zbiranje hrane/vode (29 žrtev)

26%

1%
2%
3%
3%

Paša (15 žrtev)
Lov/ribolov (8 žrtev)
Posredno (8 žrtev)
Potovanje (5 žrtev)

4%

Namerno dotikanje min (4 žrtve)

6%

Deminiranje (3 žrtve)
Igranje (3 žrtve)

6%

23%

Gospodinjska opravila (1 žrtev)
Drugo (18 žrtev)

12%

Slika 7: Aktivnost civilnih žrtev v času incidenta (Landmine Impact Survey ..., 2004)
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4.2.3.4 Humanitarno razminiranje
V obdobju vojne so razminiranje pomembnih transportnih poti opravljale inženirske enote
hrvaške vojske in vojske BiH. Humanitarno razminiranje, ki rešuje problematiko civilistom
nevarnih miniranih območij v mirnodobnem času, pa se je začelo leta 1996 v BiH (pod okriljem
UN Mine Action Centre, od leta 1998 pod okriljem BHMAC) in 1998 na Hrvaškem (pod okriljem
HCR) (Lisica, 2006).
Razminiranje poteka počasneje, kot je bilo predvideno po daytonskem sporazumu in načrtih
oblasti na Hrvaškem v devetdesetih letih (Lisica, 2006). Trenutno veljavni načrti Federacije
BiH in Hrvaške narekujejo zaključek deminerskih aktivnosti do 2019 (Prostorni plan
Federacije …, 2012; Nacionalni program protuminskog …, 2009), medtem ko vlada Republike
Srbske v svojem prostorskem planu načrtuje razminiranje 80 % površin do leta 2015
(Prostorni plan Republike …, 2008). Medtem Pamuk (2012) meni, da površine dejansko ne
bodo razminirane do leta 2019, temu v prid pa je tudi dejstvo, da so se roki dokončnega
razminiranja že večkrat premaknili. Zaradi visokih stroškov razminiranja in ekonomske
nestabilnosti od vojne prizadetih držav je pomembno mednarodno financiranje donatorjev.
Kot učinkovit posrednik med financerji in izvršitelji razminiranja se je uveljavila organizacija
International Trust Fund (ITF), ki jo je leta 1998 ustanovila vlada Slovenije.
Prioritete razminiranja glede na namembnost/funkcijo pa so sledeče (Landmine Monitor
Report, 2001):
· lokacije za običajno civilno uporabo, območja repatriacije beguncev in preseljenih oseb,
območja prenove/rekonstrukcije infrastrukture
· območja v neposredni bližini prvih območij in območja za preživljanje ljudi, tj.
kmetijske površine in gozdarstvu pomembne gozdne površine
· vsa preostala območja
Sklepati gre torej, da bodo minirane površine še dalje predstavljale problem predvsem
prizadetim lokalnim skupnostim, prav tako pa se bo zaradi zmanjšanega antropogenega vpliva
spreminjala pokrajinska podoba območij.
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5. Geoinformacijska podpora analizi pokrovnosti tal in
pokrajinskih sprememb
Uporaba geoinformacijskih orodij je bil temeljni način ugotavljanja prostorske razporejenosti
miniranih območij glede na izbrane okoljske vire. Lokacije izbranih okoljskih virov mogoče
identificirati glede na prevladujočo pokrovnost tal, te pa je mogoče prepoznavati z metodami
daljinskega zaznavanja. Podatki, pridobljeni z daljinskim zaznavanjem, so analizirani z
dvema osnovnima namenoma:
· pridobiti rastrski sloj pokrovnosti tal – ta sloj je bil bistven za določanje prevladujočih
okoljskih virov na območju
· prepoznati pokrajinske spremembe v času – primerjava daljinsko zaznanih podatkov,
zajetih v obdobju pred vojno, s podatki iz povojnega obdobja, je omogočila kvantitativno
ugotavljanje učinka nedostopnosti in odsotnosti človekovega vpliva na pokrajino
Z daljinskim zaznavanjem pridobljen sloj pokrovnosti tal je bil le eden od slojev, ki so bili
vključeni v proces digitalnega prekrivanja kart. Drugi uporabljeni sloji so predstavljali
dodatne reliefne, ekosistemske in demografske parametre. S sintezo vseh omenjenih
parametrov je bilo mogoče oceniti prostorske razlike učinkov miniranih območij na okoljske
vire.

5.1 Pokrovnost tal
5.1.1 Izhodišča za daljinsko zaznavanje pokrovnosti tal
Izsledke terenskih raziskav pokrovnosti tal, ekosistemov in pokrajinotvornih procesov v njih
je zaradi prostorskih razsežnosti težko aplicirati na celotno obravnavano pokrajino. Za razliko
od terenskih raziskav pa daljinsko zaznavanje omogoča sočasno obravnavo pokrajinskih in
ekosistemskih značilnosti na velikem območju, tj. v geografskem obsegu, ki je najbolje
primerljiv obsegu človekovega vpliva na pokrovnost tal in pokrajino (Young, 1995).
Young (1995) opisuje tri vire podatkov za prepoznavanje pokrovnosti tal in povezanih
okoljskih virov: aerofotografija, satelitski posnetki in administrativni podatki (pridobljeni s
terenskim delom, statističnimi popisi idr.). Obdelovanje podatkov iz omenjenih virov v GIS
ponuja številne možnosti koristne uporabe, med drugim sledenje spremembam na obsežnih
območjih; prekrivanje slojev, računanje in prikazovanje multivariabilnih spremenljivk;
dostopnost podatkov prek interneta; in obdelavo velike količine podatkov.
Pregled obstoječe prakse identificiranja okoljskih virov z daljinskim zaznavanjem (Ramšak,
2004; Vogelmann in sod., 2012; Landsat’s Critical Role …, 2013; Kerr, Ostrovsky, 2003) pokaže,
da gre največkrat za prostorsko opredeljevanje glede na pokrovnost tal ali prisotnost
rastlinskih vrst. Tako prvo kot drugo je mogoče prepoznavati glede na različne odbojne
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vrednosti svetlobnih žarkov različnih spektrov, ki jih oddaja satelit17. Učinkovito je mogoče
identificirati šest splošnih tipov pokrovnosti tal, ki so bil opredeljeni kot pomembni za
ugotavljanje okoljskih virov in povezanih pokrajinskih sprememb.
Pokrovnost tal v veliki meri odraža razpoložljivost in uporabo okoljskih virov:
· lesno biomaso je mogoče izkoriščati na območjih pokrovnosti tal »gozd« ali »grmičevje«
· kulturne rastline je mogoče pridelovati na območjih pokrovnosti tal »njiva«
· živino je mogoče pasti na območjih pokrovnosti tal »travnik«
Tu je treba podrobneje definirati razliko med terminoma »raba tal« in »pokrovnost tal«. Raba
tal kategorizira človekove aktivnosti, ki so neposredno vezane na zemeljsko površje,
izkoriščanje virov, ki jih območje nudi, in imajo vpliv nanj. Pokrovnost tal na drugi strani
predstavlja vegetacijo (naravno ali nasajeno) ali antropogene zgradbe, ki prekrivajo površje;
je torej opazovano dejstvo, »kaj tam je«: gozd, travnik, obdelovalna površina, urbano območje.
Posamezna kategorija pokrovnosti tal lahko združuje več rab tal: pašnja in rekreacija
(kategoriji rabe tal) na območju travnika (kategorija pokrovnosti tal); izkoriščanje lesa,
poplavna in erozijska zaščita, ohranjanje biotske raznovrstnosti, gojenje plantažnih vrst
(kategorije rabe tal) na območju gozda (kategorija pokrovnosti tal) itd. (Young, 1995).
Daljinsko zaznavanje pokrovnosti tal v večini primerov omogoča prepoznavanje osnovnih
tipov okoljskih virov (npr. les na območju s pokrovnostjo tal »gozd«) na območju.
Razpoložljivost in predvsem dejansko izkoriščanje okoljskih virov pa je odvisno od več
dejavnikov, ki niso zajeti z metodo daljinskega zaznavanja. Takšna metoda je zato lahko le
izhodišče za nadaljnje raziskovanje, ki vključuje preverjanje na terenu in povzemanje drugih
virov informacij. Terenske študije so tako najbolj primerne za pridobivanje podatkov o
lokalnih posebnostih v različnih časovnih obdobjih, medtem ko je daljinsko zaznavanje
primerno za pridobivanje časovno usklajenih podatkov o obsežnejših območjih (Kerr,
Ostrovsky, 2003). Vendar je zaradi vseh omenjenih prednosti daljinskega zaznavanja terensko
opazovanje (v angleščini pogosto imenovano s pomenljivim izrazom »ground truth«) in
pridobivanje informacij od lokalnih skupnosti pogosto zapostavljeno, zaradi česar niso
upoštevani socialni vidiki uporabe okoljskih virov.
5.1.1.1 Uporaba posnetkov Landsat
Projekt satelitskega snemanja zemeljskega površja Landsat poteka od leta 1972. Gre za
neprekinjeno pridobivanje večspektralnih podatkov o celotnem zemeljskem površju, pri
čemer so isti odseki površja zajeti s 16-dnevnimi intervali.
Podatki senzorjev ETM+, TM in MSS, ki so bili uporabljeni na satelitih Landsat, so uporabljeni
za širok razpon potreb od upravljanja z naravnimi viri, kartiranja do opazovanja okolja in
procesov v njem (preglednica 5). Arhivi posnetkov Landsat so obsežni in javno dostopni (Oštir,
2002).

17 Daljinsko zaznavanje kot tehnika pridobivanja informacij brez fizičnega kontakta z objektom je sicer lahko
izvedeno z različnimi snemalnimi orodji. Najpogosteje gre za letalo ali satelit, a se obravnavana raziskava
poslužuje zgolj satelitskih posnetkov.
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Preglednica 4: Spektralni pasovi senzorjev TM in ETM+ na satelitih Landsat (Oštir, 2002)

Kanal

Valovna dolžina [µm]

Barva

TM 1

0,45–0,52

modra

TM 2

0,52–0,60

zelena

TM 3

0,63–0,69

rdeča

TM 4

0,76–0,90

bližnja IR

TM 5

1,55–1,75

bližnja IR

merjenje vlage v prsti in vegetaciji; ločevanje snega in oblakov

TM 6

10,4–12,5

termična IR

termično kartiranje (urbane in vodne površine); stanje vegetacije;
določanje vlažnosti prsti v povezavi s termičnim sevanjem

TM 7

2,08–2,35

bližnja IR

določanje mineralov in tipov kamnin; merjenje vlažnosti vegetacije

PAN

0,52–0,90

pankromatsko

izboljšanje ločljivosti; prepoznavanje vegetacije

Uporaba
ločevanje prsti in vegetacije; merjenje globine voda in kartiranje obal;
prepoznavanje kulturne in urbane krajine
kartiranje zelene vegetacije (meri vrh odboja); prepoznavanje kulturne
in urbane krajine
ločevanje vegetacije in nevegetacije; prepoznavanje posameznih vrst
rastlin (absorpcija klorofila); prepoznavanje kulturne in urbane krajine
določanje vrst rastlin, zdravosti in količine biomase; označevanje
vodnih teles; merjenje vlage

Prostorska ločljivost 30 m (iz česar je izdelan rastrski sloj s celicami 30 m x 30 m oz. 900 m2)
je največja ločljivost, ki je posneta in arhivirana za daljšo časovno serijo. Obenem takšna
resolucija dovolj dobro predstavlja pokrovnost tal, zastopano na miniranih območjih s
povprečno površino 0,3 km2. V raziskavo je vključenih tudi 563 miniranih območij (8,5 % vseh
obravnavanih) s površino, manjšo od 900 m2, kjer je zaradi premalo podrobne resolucije
izračun pokrovnosti v nekaterih primerih lahko napačen18.
Bistvo uporabnosti podatkov Landsat je v prepoznavanju razlikujočih se odbojnih vrednosti
elektromagnetnih valov, ki jih oddaja satelit. Odbojne vrednosti se razlikujejo glede na tip
objekta, od katerega se odbijejo na zemeljskem površju. V primeru pokrovnosti tal gre za
elemente urbaniziranih, njivskih, gozdnih in drugih površin, katerih odbojne vrednosti se ne
razlikujejo nujno na posamezni valovni dolžini, pač pa se bolj značilno razlikujejo ob primerjavi
serije različnih valovnih dolžin, ki jih je oddal satelit. Omenjene serije značilnih odbojnih
vrednosti se imenujejo »spektralni podpisi« (Oštir, 2002). Uporabo spektralnih podpisov za
neposredno izdelavo kart pokrovnosti tal ali ekosistemov opisuje tudi Bailey (1996), ki
opozarja, da takšna metoda pogosto potrebuje popravke, saj se celice z različnimi spektralnimi
podpisi lahko pojavljajo v istem tipu pokrovnosti in obratno – celice s podobnimi spektralnimi
podpisi v različnem tipu pokrovnosti tal. Zaradi tega je bilo pri izdelavi karte pokrovnosti
potrebno večkratno preverjanje kvalitete in ustrezno popravljanje modela.
Večspektralni daljinsko zajeti podatki zemeljskega površja se klasificirajo s pomočjo
programskih orodij. Postopki, izvedeni v omenjenih orodjih, so različni glede na uporabljene
metode, a nobena od metod ni univerzalno učinkovita za vse rezultate, ki jih je mogoče
pridobiti iz daljinsko zaznanih podatkov. Zato je bistvenega pomena subjektivna interpretacija
podatkov pred in po računalniško podprti klasifikaciji (karta 5) (Classifying Multispectral
Imagery, 2013).
Najpogosteje uporabljeni programski paketi za klasifikacijo večspektralnih rastrskih
posnetkov so ENVI, Ecognition in GRASS GIS. Orodja za klasifikacijo večspektralnih rastrskih
To so npr. ozki, 2 m široki pasovi mejic ali zarasti ob njivah. Zaradi premalo podrobne resolucije, kjer ima
prekrivajoča se celica spektralni podpis njive, bo pokrovnost tal določena kot »njiva«. Po drugi strani se številna
mala minska polja nahajajo znotraj ustreznih kategorij – npr. širšega območja gozda – in jim je tako določena
ustrezna kategorija pokrovnosti tal.
18
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posnetkov so vgrajena tudi v novejših različicah paketov ArcGIS (Which Methods Are …, 2013)
in obenem nudijo že pripravljene sloje posnetkov GLS Landsat. Ti podatki so predhodno
obdelani, združeni v večspektralne sloje, izbrani glede na tehnično kvaliteto (napake
mehanizma na satelitu Landsat 5, oblačnost nad zemeljskim površjem idr.) in pripravljeni na
takojšnjo obdelavo (Feurstein, 2011). Zaradi navedenih razlogov, pa tudi zaradi lažje
povezljivosti s preostalimi kartografskimi sloji, vključenimi v obravnavo, je bila klasifikacija
izvedena izključno z orodji ArcGIS.

5.1.2 Kategorije pokrovnosti tal
Prva faza računanja pokrovnosti tal je opredelitev kategorij pokrovnosti tal, ki so kasneje
definirane v vzorčnih poligonih. Relevantnost kategorij in dejanske možnosti njihovega
prepoznavanja iz posnetkov Landsat je mogoče ugotavljati s pregledom različnih kombinacij
spektralnih posnetkov (slika 10).

Slika 8: Primer satelitskih posnetkov Osijeka z okolico iz podatkovne baze Landsat GLS 2010. Zgoraj so prikazani
spektralni posnetki sedmih valovnih dolžin, od katerih je vsaka primerna za prepoznavanje določenih parametrov.
V primeru posnetka TM 4 je tako dobro prepoznava vodna površina, slabše pa se ločita kmetijska površina in gozd. V
RGB barvni lestvici je mogoče prikazati največ tri spektralne posnetke naenkrat. Kombinacija spektrov 5, 4, 1 (spodaj
desno) je primerna za študije kmetijskih površin; kombinacija 4, 3, 2 (spodaj desno) je primerna za študije urbanih
površin.
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Vizualni prikaz večspektralnega sloja je mogoč samo v 3 spektrih, kolikor je barvnih kanalov
na računalniškem zaslonu (Red, Green, Blue). V samem postopku klasifikacije pa algoritem
upošteva odbojne vrednosti vseh vključenih spektrov. To izboljša možnost identifikacije
različnih kategorij pokrovnosti, ki na trispektralnem grafičnem prikazu izgledajo enako (npr.
grmičevje panonskega območja ima drugačen spektralni podpis kot grmičevje – makija v
sredozemskem območju, medtem ko sta kategoriji težko ločljivi ob ogledu grafičnega
trispektralnega posnetka). Zato je s pomožnimi metodami – poznavanje območja, pregled
visokoresolucijskih posnetkov DOF, pregled fotografij Google Maps – treba ugotoviti dejansko
pokrovnost območja in jo kot tako vključiti med vzorčne poligone.
Glede na poznavanje glavnih in problematičnih kategorij pokrovnosti na miniranih zemljiščih
in prej opredeljene okoljske vire, katerih nedostopnost je preučevana, so definirane kategorije
pokrovnosti tal grmičevje, gozd, njiva, travnik, površina v zaraščanju in gola površina. Zaradi
oblakov, voda in urbanih površin, ki se prav tako nahajajo na posnetkih miniranih območij, so
bile začasno definirane tudi te kategorije, a zgolj zaradi lažjega izločanja iz kasnejše obravnave.
5.1.2.1 Grmičevje
V kategorijo grmičevja so (v primeru popolne klasifikacije) zajete vse površine olesenelega
rastja, ki ga je mogoče definirati kot grmičevje (rastline z več olesenelimi stebli, običajno ne
višje od 4 m (Kuhns, 2013)). Grmiščne združbe, zajete v kategorijo, so si različne glede na
vegetacijsko sestavo in razvojno fazo: v sredozemski regiji je to predvsem makija, ki se zaradi
klimatskih in pedoloških omejitev v glavnem ne zarašča v gozd, v njej pa prevladujejo
kserofilne sredozemske grmovnice; v dinarskem območju gre za raznolike združbe grmišč, v
višjem pasu rastno omejene s klimo; v panonskem območju so grmišča prehodna faza
zaraščanja v gozd, prevladujejo pa vlagoljubne vrste z veliko gostoto zarasti.

Slika 9: Grmičevje (makija) Imotskega polja pri naselju Bartulovići19 (Gašper Šubelj, 2012)

5.1.2.2 Gozd
Kot gozd so opredeljena vsa rastišča dreves. Čeprav so se listnati, mešani in iglasti gozdovi v
postopku klasifikacije sprva delili v tri kategorije, so bili kasneje združeni zaradi dveh razlogov:

19 Na Imotskem polju ni miniranih površin, območje je prikazano kot primer obsežnih in homogenih površin
grmičevja
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·

·

metodološki – kategorija pokrovnosti gozd bo določala območja okoljskih virov
»industrijski les« in »les za samooskrbo«; oboje se nahaja v vseh treh kategorijah gozda,
zato je skupino mogoče posplošiti
tehnični – zaradi tehničnih značilnosti satelitskih posnetkov, predvsem t. i. topografskih
efektov, zaradi katerih so spektralni podpisi listnatega gozda na osojnih pobočjih z
večjimi nakloni podobni spektralnim podpisom iglastega gozda na prisojnih pobočjih20,
je potrebna dodatna predobdelava posnetkov (z metodo topografske normalizacije), ki
presega okvire tega diplomskega dela

Slika 10: Gozd na miniranih severnih pobočjih Plješevice pri letališču Željava (Gašper Šubelj, 2011)

5.1.2.3 Njiva
V kategorijo njiv so vključene vse njive in tudi tisti trajni nasadi, ki niso povsem porasli z
vegetacijo, npr. vinogradi Panonske nižine. Po pričakovanju bi bilo njive mogoče najti zgolj na
satelitskih posnetkih iz predvojnega obdobja (Landsat GLS 1990), a so manjše površine njiv
prisotne tudi na povojnih posnetkih (Landsat GLS 2010) površin, ki so v uradnih evidencah
zabeležene kot minirana območja21. Spektralni podpisi njiv so podobni spektralnim podpisom
nekaterih urbanih območij in golih površin, zaradi česar je potrebna pozornost pri klasifikaciji
teh treh kategorij.

Problem je posebej očiten na tipičnih območjih listnatega gozda z dovolj velikimi nakloni, kakršni sta pogorje
Psunja in Majevice, kjer sestoji iglavcev ne obstajajo.
21 Več o tem v poglavju 6.1.

20
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Slika 11: Njiva v bližini naselja Grobnik v Kordunu, ob njenem robu minirane površine v zaraščanju (Gašper Šubelj,
2012)

5.1.2.4 Travnik
Travniške površine so območja s travno vegetacijo, ki se ne zarašča v grmičevje ali gozd bodisi
zaradi človekovega vpliva (paša in košnja) bodisi zaradi fizičnogeografskih pogojev. Tako v
sredozemski kot dinarski regiji zlasti pedološke razmere omejujejo rast trav – te so redkejše in
se pogosto razraščajo med kamenjem, zaradi česar imajo sredozemska in dinarska travišča
podobne spektralne podpise kot gole površine kraških kamnišč. Obstoj travnikov v panonski
regiji je bolj odvisen od vpliva človeka, zato gre na tamkajšnjih miniranih območjih pričakovati
zaraščanje.

Slika 12: Travniki na pogorju Vučevo se prepletajo s kraškimi kamnišči (kategorija gola površina) (Gašper Šubelj,
2012)22

Na pogorju Vučevo ni miniranih površin, območje je prikazano kot primer prepletanja travnikov in golih
površin.
22
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5.1.2.5 Površina v zaraščanju
Zarast v literaturi ni definirana kot značilen ekosistem, pač pa gre – odvisno od razvojne
stopnje in geografskih pogojev – za travniški ali grmiščni ekosistem. V procesu izdelave karte
pokrovnosti je bila opredeljena kot samostojna kategorija zaradi dveh razlogov:
· zarast na posnetkih Landsat ima značilen spektralni podpis, ki ga je mogoče ločiti od
grmičevja ali travnikov; to omogoča visoka pionirska vegetacija, ki ni olesenela, a ima
več klorofila od travniških združb
· več kot 80 % današnjih površin zarasti so leta 1990 predstavljale njive ali travniki; s
posnetkov enostavno prepoznavne površine zarasti je zato mogoče obravnavati kot
površine nedostopnih (tj. miniranih) kmetijskih zemljišč

Slika 13: Minirane površine v zaraščanju na Bihačkem polju (Gašper Šubelj, 2012)

5.1.2.6 Gola površina
Gola površina (v nekaterih virih imenovana tudi odprta površina ali odprto zemljišče) je
površina brez ali z nepomembnim rastlinskim pokrovom, predvsem gre za kraška kamnišča
sredozemskega območja ali gole površine nad vegetacijsko mejo v visokogorju. Podoben
spektralni podpis imajo tudi površine, ki jih je zajel požar, in gole površine antropogenega
nastanka – rudniški dnevni kopi, peskokopi in kamnolomi. Ker omenjene površine
predstavljajo zanemarljiv delež vseh golih površin, niso bile izločene iz nadaljnjih izračunov.
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Slika 14: Gole površine v kanjonu Zrmanje (Gašper Šubelj, 2012)

5.1.3 Klasifikacija pokrovnosti tal
Pokrovnost tal je temeljni podatek za opredelitev izbranih okoljskih virov. Dostopen sloj
pokrovnosti tal CORINE Land Cover je pripravljen za celotno Evropsko unijo in ostale članice
Evropske okoljske agencije. Njegova resolucija 100 m pa je za potrebe obravnavane tematike
premajhna, območja pa pogosto posplošena glede na prevladujočo pokrovnost tal. Drugi vir
podatkov o rabi tal je uradna evidenca miniranih površin BHMAC, a primerjava z dejanskim
stanjem na aktualnih posnetkih DOF pokaže na nekonsistenco podatkov. Poleg tega je za
sledenje pokrajinskim spremembam potrebna primerjava prostorsko istih, a kronološko
različnih podatkov o pokrovnosti tal, za kar se izkaže primerna lahko dostopna podatkovna
baza posnetkov Landsat.
Rastrski sloj je zato izdelan na podlagi posnetkov Landsat, ki so v okviru programa GLS
predpripravljeni za uporabo – vključno z izbiro posnetkov z najmanj oblačnosti in
odpravljanjem linij brez podatkov, posledice okvare instrumenta SLC na satelitu Landsat 7.
Landsatovi posnetki z resolucijo 30 x 30 m so izrezani glede na sloj miniranih površin23. Ta je
bil sestavljen iz treh slojev miniranih površin iz uradne evidence BHMAC in HCR in projiciran
v enotno projekcijo ETRS8924. Pri izrezu posnetkov Landsat na območja minskih polj so bile
tiste celice, katerih centroid leži izven sloja miniranih območij, izključene iz postopka. Obratno
so tiste manjše površine, katerih centroidi ležijo znotraj miniranih območij, del kvadrata pa
izven njih, vseeno vključene v izbiro.
Klasifikacija pokrovnosti tal je izvedena na dveh slojih satelitskih posnetkov (Landsat GLS
1990 in Landsat GLS 2010), kar kasneje služi za ugotavljanje sprememb pokrovnosti med
obdobjema pred in po namestitvi min. Izhodiščni sloj je Landsat GLS 1990, tj. 7-spektralni
rastrski sloj posnetkov, zajetih okoli leta 199025 (karta 3), sloj s podatki o aktualnem stanju pa
23

Zaradi napake v programskem paketu ArcGIS je pri izrezovanju rastrskih slojev (funkcija Extract by Mask)
možen premik sloja za 10 in več metrov; problem je mogoče rešiti z vključitvijo parametra »Snap to original
raster«.
24 Pri reprojekciji pride do zamika podatkov za približno 0,1 m, kar je ocenjeno kot sprejemljiva napaka.
25 V programu GLS so bili zaradi izbiranja najboljših zajetih posnetkov (najmanjša oblačnost, jasne razlike med
pokrovnostjo tal med različnimi kategorijami idr.) vključeni posnetki več let. GLS 1990 tako vsebuje posnetke
1987-1992, GLS 2010 pa 2008-2011.
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je Landsat GLS 2010 s posnetki, zajetimi okoli leta 2010. Dejansko gre za stanje, ki je nekaj let
starejše od uporabljenega sloja miniranih območij, a je uporabljeno zaradi predpripravljenosti
podatkov. Za leto 2012 je namreč mogoče pridobiti zgolj surove, neurejene podatke, ki so se po
testiranju izkazali za manj primerne za ugotavljanje pokrovnosti tal, razen tega so spremembe
na miniranih površinah v zadnjih dveh letih glede na 15 let poprejšnjih pokrajinskih procesov
(obdobje 1995–2010) na večini površin zanemarljive.

Karta 3: Območja posnetkov Landsat GLS 1990, uporabljenih za izračun pokrovnosti, in datumi zajemanja
posameznega območja

Vzporedno s klasifikacijo pokrovnosti tal na miniranih območjih je bila narejena klasifikacija
tal tudi na celotnem obravnavanem območju – v postopek je bilo vključeno celotno območje
BiH in tiste županije Hrvaške, v katerem se nahajajo minirane površine (karta 6). Vse od teh
županij so obenem tudi t. i. ruralna območja (Strategija ruralnog razvoja …, 2008), v teh pa so
depopulacija in z njo povezane pokrajinske spremembe izrazitejše. Klasifikacija pokrovnosti
tal na celotnem obravnavanem območju je bila izvedena po isti metodi, a z ločenimi vzorčnimi
poligoni. Njen namen je primerjava sprememb pokrovnosti tal na miniranih in neminiranih
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površinah. Razlog za ločeno klasifikacijo celotnega obravnavanega območja je v kvaliteti
klasifikacije – zaradi manjših površin miniranih območij je tam mogoč natančnejši zajem
vzorčnih poligonov in s tem večja verodostojnost klasifikacije za minirana območja26.
5.1.3.1 Metoda nenadzorovane klasifikacije
Zaradi boljše predstave o mejah kategorij je sprva izvedena nenadzorovana klasifikacija, ki
deluje po načelu cluster analize. To je skupek algoritmov multivariatne analize, ki glede na
variance spektralnih podpisov postavijo meje med različnimi spektralnimi podpisi tako, da
rastrske celice razdelijo na vnaprej izbrano število kategorij (Oštir, 2006).
S subjektivnim pogledom na satelitski posnetek pokrajine je bilo ocenjeno, da bi bilo pokrajino
mogoče razdeliti na 6–8 osnovnih kategorij pokrovnosti. Izbira kategorij je bila približno
podvojena (določena na 15), s čimer je mogoče prepoznati več meja znotraj na videz enakih
kategorij. Uporabljeni so bili Landsatovi spektri 1, 2, 3, 4, 5 in 7, medtem ko je bil spekter 6
izpuščen zaradi drugačne resolucije senzorja. Izračun želenih kategorij z nenadzorovano
klasifikacijo pokaže, katere pokrovnosti tal so problematične glede klasifikacije. Tako so v isto
kategorijo uvrščeni vlažni travniki Kopačkega rita in manjše razdrobljene njive obdinarskega
območja. Potrebno je torej posebej natančno označevanje vzorčnih poligonov na teh območjih
pri kasnejšem postopku nadzorovane klasifikacije, s čimer je dosežena zamejitev med sicer
podobnimi spektralnimi podpisi. Zaradi spektralnih podpisov, ki se med
pokrajinskoekološkimi tipi razlikujejo tudi na enakih pokrovnostih tal (npr. travniki v
sredozemskem, dinarskem in panonskem območju imajo tri različne spektralne podpise), je
bilo obravnavano območje razdeljeno na tri manjša območja (karta 4). V njih so nato za vsako
območje posebej zajeti vzorčni poligoni, na njihovi podlagi pa za vsako območje posebej
izvedena nadzorovana klasifikacija.

26

Ocena kvalitete podatkov je vključena v poglavje 5.1.3.2.
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Karta 4: Območja klasifikacije

Delitev površin v tri območja je potekala izključno po hipsografskem kriteriju. V prvo
območje, ki se večinoma sklada s panonsko regijo, so bile vključene površine, ki ležijo severno
od neprekinjene izohipse 500 m po severnem robu Dinarskega gorovja – torej tudi osamelec
Psunj, ki dosega višino 984 m. Kot drugo območje, ki se večinoma sklada z dinarsko regijo, je
bilo opredeljeno območje večjih nadmorskih višin južno od izohipse 500 m. V tretje območje,
ki se večinoma sklada s sredozemsko regijo, so bile vključene površine, ki ležijo južno od
neprekinjene izohipse 500 m po južnem robu Dinarskega gorovja, po tem kriteriju izključujoč
gorski verigi Velebita in Biokova. Tako razdeljene površine so imele boljše rezultate pri
ponovni nenadzorovani klasifikaciji pokrovnosti tal.
5.1.3.2 Metoda nadzorovane klasifikacije
Prvi korak izvedbe nadzorovane klasifikacije je priprava vzorčnih poligonov. To so s
programskim orodjem označena območja, ki preverjeno – na podlagi poznavanja in ogleda
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območja, primerjave z DOF ali drugimi podatkovnimi viri – predstavljajo izbrano kategorijo
pokrovnosti. Za dobre rezultate je treba izbrati optimalno »čiste« vzorce – tiste, ki z vrednostmi
svojih celic najbolje predstavljajo posamezno kategorijo. Z definicijo vzorčnih območij in
njihovim poimenovanjem se tako določi, kako naj računalniški algoritem označi vsa druga
območja s podobnim spektralnim podpisom.
Nadzorovana klasifikacija je potekala ločeno za tri prej definirana območja in za dve časovni
obdobji: 2010 in 1990. V prvem koraku so bili zajeti vzorčni poligoni posnetkov 2010, ki
omogočajo primerjave z grafičnimi posnetki dejanskega stanja (DOF). Vzorčni poligoni za
prostorski sloj 2010 so bili zajeti na 74,8 km2 površin (3,7 % celotnega poligona danes
miniranih območij).
Pri zajemanju vzorčnih površin na prvem (panonskem) območju je bilo vzorčenih deset
kategorij: grmičevje, njiva, listnati gozd, mešani gozd, iglasti gozd 27, travnik, urbano, gola
površina, oblaki. Po izvedbi klasifikacije in preverjanju dobljenih kategorij so imeli v
panonskem območju najmanjšo verodostojnost klasifikacije travniki in njive, saj sta prav ti
kategoriji zaradi spremenljivosti v pokrovnosti njiv (gola njiva v zimskem in pomladnem
obdobju ter njiva z bujno vegetacijo v poletnem in jesenskem obdobju) na satelitskih posnetkih
najtežje razločljivi. Klasifikacija je pokazala tudi na več obdelovanih njivskih površin, potrjenih
z DOF in terenskim preverjanjem (vprašanje obdelovanih njiv, označenih kot minirana
površina v uradnih evidencah, je obravnavano v poglavju 5.2.1).
Pri zajemanju vzorčnih površin na drugem (dinarskem) območju so bile vzorčene kategorije
grmičevje, njiva, listnati gozd, mešani gozd, iglasti gozd, travnik, oblaki, urbano, gola površina.
Najmanjšo verodostojnost klasifikacije ima kategorija grmičevja, ki je težko razločljiva od
kategorije gozd.
Na tretjem (sredozemskem) območju so bile vzorčene kategorije grmičevje, listnati gozd,
mešani gozd, iglasti gozd, njiva, travnik, urbano, gola površina, voda. Kategorija njiv je v
sredozemskem območju zastopana skromno. Njivske površine so si po spektralnih podpisih
namreč podobne kraškim traviščem Sredozemlja, ki so značilno redko porasla s travno
vegetacijo in zato pogosto podobna njivam v zgodnji fazi rasti posevkov. Razmeroma majhno
verodostojnost klasifikacije imajo zato njive, travniki in gole površine. Pri slednjih gre za
površine golega krasa, ki se prepletajo z redko poraslimi kraškimi travišči.
Vzorčni poligoni za sloj 1990 so bili zajeti na 162,5 km2 površin (8,0 % celotnega poligona).
Za razliko od zajemanja poligonov na posnetkih 2010, ko je stanje mogoče preverjati na
aktualnih grafičnih posnetkih, je verodostojnost poligonov 1990 manjša. Pri zajemu
pomembno pomaga primerjava s preverjenimi spektralnimi podpisi 2010. Zraven tega so bili
v pomoč prostorski podatki CORINE Land Cover, iz katerih je ne glede na nizko resolucijo
mogoče prepoznavati dominantne pokrovnosti tal na posameznem območju – med drugim
tudi, ali gre za območje njiv, pri čemer se njivo z vegetacijskim pokrovom uvrsti v kategorijo
»njive« z večjo verodostojnostjo.
Pri zajemanju vzorčnih površin na prvem (panonskem) območju je bilo vzorčenih sedem
kategorij: grmičevje, njiva, listnati gozd, mešani gozd, iglasti gozd28, travnik, oblaki. V
27
28

Zaradi razlogov, opisanih v poglavju 5.1.1.2, so bile tri kategorije gozdov združene v enotno kategorijo »gozd«.
Zaradi razlogov, opisanih v poglavju 5.1.1.2, so bile tri kategorije gozdov združene v enotno kategorijo »gozd«.

41

primerjavi s prvim območjem 2010 ni bila vključena kategorija »površina v zaraščanju«. Dovolj
verodostojna klasifikacija te kategorije namreč vključuje preverjanje na grafičnem sloju, ki kot
omenjeno ne obstaja za obdobje pred 23 leti. Razen tega so spektralni podpisi površin v
zaraščanju 1990 preveč podobni spektralnim podpisom travnikov in grmičevja, da bi jih bilo
mogoče ločiti zgolj na podlagi spektralnega podpisa. Tretji razlog za opustitev kategorije so
skromne površine, ki so na posnetku 1990 bile prepoznane kot potencialne površine zarasti.
Pri zajemanju vzorčnih površin 1990 na drugem (dinarskem) območju so bile vzorčene
kategorije grmičevje, listnati gozd, mešani gozd, iglasti gozd, travnik, oblaki.
Na tretjem (sredozemskem) območju so bile vzorčene kategorije grmičevje, listnati gozd,
mešani gozd, iglasti gozd, njiva, travnik, odprto zemljišče, voda. Že prva primerjava sprememb
pokrovnosti tal na sredozemskem območju pokaže na presenetljivo redčenje vegetacije. Za
primer, večje površine gozda na Svilaji nad Peručkim jezerom so v tem obdobju prešle v
kategoriji travnikov ali grmičevja; znatne prej travnate površine Ravnih kotarjev so danes
ogolele.
Sledili so popravki nadzorovane klasifikacije. Prvi korak je bila združitev treh ločeno
klasificiranih območij v enoten sloj pokrovnosti tal 1990 oz. pokrovnosti tal 2010.
Po izvedbi klasifikacije so bile pridobljene kategorije preverjene na podlagi DOF, vključenih v
aplikacije Google Maps, Bing Maps in ARKOD; fotografij, vključenih v Google Maps; in lastne
fotodokumentacije ter pregleda terena (karta 5). Klasifikacija vsakega od treh območij je
praviloma terjala več ponovitev, pri čemer so bili glede na ugotovljene napake ustrezno
drugače zajeti vzorčni poligoni.
Iz sloja pokrovnosti so bile nato izvzete površine, klasificirane kot »urbano« (16,74 km2),
»oblaki« (6,88 km2) in »voda« (0,03 km2).

Karta 5: Natančnost klasifikacije pokrovnosti tal glede na DOF. V primeru velikih kmetijskih površin Panonske nižine
(leva karta, okolica Vinkovcev) je klasifikacija natančnejša kot v primeru obdinarske mozaične pokrajine njiv,
travnikov in gozdov (desna karta, Cazinska krajina), kjer so površine posamezne pokrovnosti manjše.
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Kvaliteta klasificiranih podatkov je bila s pomočjo pomožnih podatkov (predvsem DOF)
vzorčena na 50 lokacijah, ki so geografsko enakomerno razporejene po miniranih območjih.
Natančnost je največja na velikih in homogenih površinah Panonske regije (pravilno
klasificiranih 89 % celic), najmanjša pa na površinah z razdrobljeno pokrovnostjo tal v
obpanonskem oz. obdinarskem pasu (pravilno klasificiranih 74 % celic). Prav tako je
verodostojnost klasifikacije manjša na območjih prehodov med dinarskimi grmišči in gozdovi,
kjer je natančno mejo med grmičevjem in gozdom težko določiti tudi z ogledom na terenu.
Skupna statistična natančnost klasifikacije na podlagi 50 pregledanih lokacij je 84 %.
Natančnost je zaradi večje pestrosti in površine območja manjša pri izračunu pokrovnosti tal
za celotno obravnavano območje (karta 6). Tudi v tem primeru je bilo vzorčenih 50 lokacij, kjer
je natančnost padala od panonske proti dinarski in sredozemski regiji. Najmanj natančna je
klasifikacija površin v zaraščanju; številčno pogosta, a površinsko skromna napaka je tudi
zamenjava njivskih in urbanih površin, zlasti na robovih njiv in v primestnih urbanih območjih.
Skupna statistična natančnost je 78 %. Zaradi nizke verodostojnosti so bili v nadaljnjo analizo
vključeni podatki le za tiste pokrajinskoekološke tipe, katerih podatki imajo verodostojnost
višjo od 80 %:
· mokrišče (celotno območje)
· redko poseljen nižinski pas (celotno območje)
· srednje gosto poseljen nižinski pas (celotno območje)
· gosto poseljen nižinski pas (celotno območje)
· redko poseljen hribski pas (celotno območje)
· gosto poseljen hribski pas (celotno območje)
· srednje gosto poseljen gorski pas z zmernimi nakloni (celotno območje)
5.1.3.3 Rezultati klasifikacije
Končna rastrska sloja pokrovnosti tal 2010 in 1990 obsegata 1956,49 km2 površin. Negativna
razlika 77 km2 glede na izhodiščni sloj miniranih območij (2033,8 km2) izhaja iz upoštevanja
rastrskih celic 30 x 30 m, katerih centroidi se morajo nahajati znotraj poligona miniranih
površin. Površine in deleži posameznih pokrovnosti tal so prikazani v preglednici 6.
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Preglednica 5: Pokrovnost tal na miniranih območjih 2010 in 1990

Kategorija
pokrovnosti tal
Grmičevje

Površina leta
2010 [km2]
476,73

Gozd

Delež od celotne
površine leta 2010 [%]

24,37%
58,89%
0,39%
4,15%
4,14%
8,06%

1152,21

Njiva

7,68

Travnik

81,20

Gola površina

81,01

Površina v zaraščanju

157,66

Pokrovnost tal leta 2010 na miniranih
območjih [km2]
81,01
81,2

Površina leta
1990 [km2]
370,35

Delež od celotne
površine leta 1990 [%]

18,93%
47,72%
7,05%
22,41%
3,89%

933,70
137,95
438,47
76,01

Pokrovnost tal leta 1990 na miniranih
območjih [km2]

157,66

76,01
Grmičevje

7,68
476,73

370,35

Gozd

Gozd

438,47

Njiva

Grmičevje

Njiva
Travnik
1152,21

Travnik

Odprto zemljišče
137,95

Zarast

933,7

Odprto zemljišče

Obenem je nastala karta pokrovnosti tal za celotno območje za obdobji 2010 in 1990 (karta 6),
katere podatki so bili uporabljeni za primerjavo miniranih in neminiranih območij.
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Karta 6: Pokrovnost tal 2010

5.2 Pokrajinske spremembe
Novejše raziskave vedno bolj zahtevajo podatke o prostorskih procesih skozi čas in na velikih
območjih, prav te zahteve pa zadovoljivo izpolnjuje metoda daljinskega zaznavanja. Podatki
Landsat so najdaljša časovna serija tovrstnih podatkov, ki s svojo razmeroma visoko resolucijo
beležijo tudi podrobnejše okoljske spremembe (Kerr, Ostrovsky, 2003). Primerjane so bile
razlike med pridobljenima slojema pokrovnosti tal 2010 in 1990.
Od pet izbranih pokrovnosti tal sta le dve pretežno antropogenega nastanka: njive in travniki.
Na njih je primerjava časovnih serij opozorila na fiziognomske spremembe ob odsotnosti
človekovega vpliva, merljive z daljinskim zaznavanjem. Spremembe na območjih gozdov,
grmičevja in golih površin bi bilo mogoče spremljati predvsem z daljinskim zaznavanjem
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spreminjanja rastlinskih vrst (Vogelmann in sod., 2012), kar pa presega namene diplomskega
dela.

Karta 7: Vizualna primerjava pokrovnosti tal 2010 in 1990 pri naselju Marinbrod

Primerjava pokrovnosti tal 2010 in 1990 (primer na karti 7) je bila izvedena s postopkom
digitalnega prekrivanja rastrskih celic. Na ta način je bil pridobljen podatkovni sloj z vsemi
kombinacijami mogočih sprememb.

5.2.1 Njive
Uradna evidenca miniranih območij vsebuje tudi obdelovane njivske površine. Gre za 9,9 km2
površin, ki kažejo na nekonsistenco bodisi v metodologiji pridobivanja podatkov o pokrovnosti
tal bodisi v uradni evidenci miniranih območij. Po pregledu značilnejših primerov v izdelanem
sloju pokrovnosti je mogoče zaključiti, da gre za dejanska območja njiv, ki ostajajo v uradni
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evidenci miniranih območij. Te površine so v večini primerov zaradi potrebe po preživetju
samoiniciativno in neprofesionalno razminirali lastniki sami.

Slika 15: Njiva koruze pri Brčkem se nahaja na površini, evidentirani kot minirano območje (Gašper Šubelj, 2012)

Zaradi dejanske razminiranosti ni mogoče govoriti o odsotnosti človekovega vpliva na
pokrovnost tal ali o nedostopnosti okoljskega vira. Velika večina njiv, ki so v evidenci miniranih
območij, leži na površinah, na katerih so se leta 1990 njive (48 %) ali travniki (41 %) (slika 18).
Okoli 48 % vseh nekdanjih njiv na aktualnih miniranih območjih danes prekriva zarast. Sledita
kategoriji gozda (31 %) in grmičevja (15 %), ki sta skozi proces sukcesije nastala na nekdanjih
njivah.
Pokrovnost tal leta 1990 na površinah, na katerih
so leta 2010 njive [km2]

Pokrovnost tal leta 2010 na površinah, na katerih
so bile leta 1990 njive [km2]
3,6; 3%

4,5; 3%

0,0; 0%

0,2; 2%
0,6; 9%

3,0; 41%

41,9; 31%
65,4; 48%

3,6; 48%
20,0; 15%

Grmičevje

Gozd

Njiva
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Površina v zaraščanju

Grmičevje

Gozd

Njiva

Travnik
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Slika 16: Pokrovnost tal na nekdanjih in današnjih njivah

Njive na površinah, evidentiranih kot minirana območja, se kot pričakovano nahajajo v največji
meri (40 % vseh njivskih površin »na miniranih območjih«) na nizkih nadmorskih višinah z
majhnimi nakloni in srednjo gostoto prebivalstva. Geografsko gre za dve regiji:
· vzhodna Slavonija med Osijekom in Vinkovci oz. porečja Drave, Vuke in Bosuta
· ravnice panonske Bosne v Semberiji oz. okolica Brčkega v porečju Save – edino območje
BiH s prevladujočim intenzivnim poljedelstvom
Geografska razporeditev površin v zaraščanju je podobna razporeditvi njivskih površin (slika
19). Glede na njihovo lokacijo in rabo tal na bližnjih neminiranih površinah je mogoče sklepati,
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kakšna bi bila raba tal na miniranih površinah. Na območju kulturne pokrajine med Osijekom
in Vinkovci, kjer je poljedelstvo prevladujoča dejavnost, so na podobnih neminiranih območjih
tako pogosti posevki žita. Predvsem v severnem delu pasu se njivske površine prepletajo z
mokrišči ob Dravi, kjer na obdelovanih njivah neminiranih območij večinoma raste koruza.
Južneje, na melioriranih območjih južno od Drave, so pogoji ustreznejši za gojenje pšenice.
Pokrovnost tal leta 1990 na površinah, ki se leta 2010 zaraščajo [km2]
0,4; 0%
13,7; 9%
13,7; 9%
62,5; 40%

65,4; 42%
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Njiva

Odprto zemljišče
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Slika 17: Pokrovnost tal na današnjih površinah v zaraščanju

Drugo značilno skupino pa predstavljajo razdrobljene površine v zaraščanju v srednjem
višinskem pasu, ki se geografsko razteza vzdolž celotnega obpanonskega območja BiH in
Hrvaške med Kordunom na zahodu in Podrinjem na vzhodu. Večinoma gre za ravninska
območja, kjer prevladuje samooskrbno poljedelstvo.

5.2.2 Grmičevje
Površine grmičevja obsegajo 477 km2 ali 23 % vseh miniranih površin. Grmičevje je v
primerjavi z njivami bolj razprostranjeno, le delno odvisno od človekovega vpliva in se glede
na vegetacijsko sestavo ter nastanek (antropogeni ali naravni) deli na značilna območja.
Pokrovnost tal leta 1990 na površinah, na katerih
je leta 2010 grmičevje [km2]

Pokrovnost tal leta 2010 na površinah, na katerih
je bilo leta 1990 grmičevje [km2]
13,8; 4%
11,7; 3% 4,2; 1%

22,4; 5%

0,2; 0%
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20,0; 4%
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Grmičevje

Slika 18: Pokrovnost tal na nekdanjih in današnjih površinah grmičevja
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Le približno tretjino (37 %) današnjih območij grmičevja je imelo enak vegetacijski pokrov tudi
pred vojno. Druga tretjina so nekdanji travniki in njive, kar 23 % današnjih pa gozd. Razlog je
v tem, da imajo nekateri gozdovi – posebno tisti v sredogorskem in visokogorskem dinarskem
območju – prehoden značaj ter so tako po vegetacijskih značilnostih kot spektralnem podpisu
prehodno stanje med »izrazitimi« gozdovi in grmišči.
Primerjava sprememb pokrovnosti na miniranih območjih, kjer je bilo leta 1990 grmičevje,
pokaže pričakovane razmere: grmičevje ostaja na 47 % območij, na 45 % območij pa je doseglo
razvojno fazo gozda.

Karta 8: Grmičevje na miniranih območjih

Najobsežnejše površine grmičevja so na kraškem polju Like, v zgornji dolini Neretve, v
mokriščih vzdolž Drave in na Ravnih kotarjih (karta 8).

5.2.3 Travniki
Površine travnikov obsegajo 81 km2 ali 4 % vseh miniranih površin. Glede na druge kategorije,
razen njiv, travniki in pašniki obsegajo skromen delež miniranih območij, kar je pričakovano
glede na to, da so številni travniki antropogenega nastanka. Pričakovati je namreč, da so se
travniški ekosistemi ohranili zgolj tam, kjer sukcesijo omejujejo fizičnogeografski pogoji. To je
klima v visokih Dinaridih in pomanjkanje prsti v sredozemskem območju krasa in fliša.
Panonsko območje proti vzhodu sicer pridobiva stepske značilnosti, a te niso dovolj izrazite za
omejevanje zaraščanja travnikov in pašnikov.
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Večina današnjih travnikov (65 %) obsega že poprejšnje travniške površine. 15 % današnjih
travnikov in pašnikov je nasledilo območja grmičevja – to je zlasti značilno za splete kraških
travišč in grmišč, kjer se pokrovnost tal spreminja glede na fizičnogeografske dejavnike in
izjemne dogodke, kakršni so požari v naravnem okolju. 12 % današnjih travnikov se je
oblikovalo na območjih nekdanjih odprtih zemljišč, zlasti v visokogorju. 6 % so v predvojnem
obdobju obsegale njive, 3 % gozdovi. Preverjanje slednjih primerov na terenu je pokazalo na
ravno tako različne dejavnike, med njimi požare.
Pokrovnost tal leta 1990 na površinah, na katerih
so leta 2010 travniki [km2]

Pokrovnost tal leta 2010 na površinah, na katerih
so bili leta 1990 travniki [km2]
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Pregled sprememb na območjih predvojnih travnikov in pašnikov pričakovano pokaže na
zaraščanje površin. 35 % površin je prekrilo grmičevje, 29 % gozdni ekosistemi, 14 %
neolesenela zarast. 12 % izhodiščnih travniških površin ostaja travnik tudi danes, 9 % pa se je
spremenilo v gole površine. Obe zadnji kategoriji prevladujeta v dinarskem visokogorju.
Prehod iz nekdanjih travnikov v njivske površine predstavlja skupino dejansko razminiranih
njivskih površin, ki so še vedno vključene v uradno evidenco miniranih območij.
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Karta 10: Travniki na miniranih območjih

Travniki na miniranih površinah nastopajo v znatnih deležih v vseh treh višinskih kategorijah,
najbolj značilni pa so za srednje visoka območja 150–1.000 m. Največje površine travnikov na
miniranih območjih so v Liki, ob reki Krki v Ravnih kotarjih in na Treskavici.

5.2.4 Gozdovi
Gozdovi zavzemajo največji delež miniranih površin (1.152 km2 oz. 56 % vseh površin). Razlog
za velik delež gozdov je v prioritetah načrtov razminiranja, ki gozd obravnavajo kot najmanj
problematično kategorijo minskega polja.
Večino površin današnjih gozdov na aktualnih miniranih območjih so gozdovi prekrivali tudi
pred vojno (70 %). 15 % površin so v izhodiščnem obdobju prekrivali grmiščni ekosistemi,
gozdovi pa so se oblikovali s procesom sukcesije. 15 % predstavlja mladičevje na nekdanjih
travnikih in njivah.
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Pokrovnost tal leta 1990 na površinah, na katerih
je leta 2010 gozd [km2]

Pokrovnost tal leta 2010 na površinah, na katerih
je bil leta 1990 gozd [km2]
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2,4; 0%
800,1; 87%
106,4; 12%

Grmičevje

Gozd

Njiva

125,7; 11%

1,7; 0%

Travnik

Odprto zemljišče

6,4; 0%

800,1; 70%

13,7; 1%

166,9; 15%

Zarast

Grmičevje

Gozd

Njiva

Travnik

Odprto zemljišče

Slika 20: Pokrovnost tal na nekdanjih in današnjih površinah gozdov

Velika večina današnjih miniranih površin, ki jih je leta 1990 prekrival gozd, so površine gozda
tudi danes (87 %). 12 % površin se je do danes spremenilo v grmičevje, kar je značilno
predvsem za območja, kjer so grmovni in pravi gozdni ekosistemi v prehodni fazi med obema
kategorijama. Spremembe gozdnih površin v njive in zarast, travniške ekosisteme ali kamnišča
so zanemarljive in so med pridobljenimi podatki skoraj v celoti zaradi odstopanja pri izdelavi
karte pokrovnosti (npr. klasifikacija pokrovnosti tal na gozdnem robu ob travniku).

Karta 11: Gozdovi na miniranih območjih

Pomembne površine gozdov se nahajajo v vseh regijah obravnavanega območja.
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6. Pokrajinskoekološka tipologija miniranih območij
Na podlagi digitalnega prekrivanja kart je bila narejena pokrajinskoekološka tipologija
celotnega obravnavanega območja, s katero je bilo mogoče primerjati iste tipe pokrovnosti tal
v različnih regijah. Glede na fizično- in družbenogeografske značilnosti se posamezna območja
razlikujejo tudi po izkoriščanju okoljskih virov. Za primer, izkoriščanje travnikov v panonskem
območju se razlikuje od izkoriščanja travnikov v dinarskem območju, zato ima nedostopnost
enega in drugega različne posledice za lokalne skupnosti.

6.1 Izhodišča za pokrajinskoekološko tipologijo
Iz pokrovnosti tal, kot je bila ugotovljena na podlagi podatkov Landsat, je mogoče opredeliti
območja glede na prevladujoče okoljske vire. Vendarle so okoljski viri, ki jih človek dejansko
izkorišča, odvisni tudi od drugih geografskih dejavnikov. Na primeru gozdov to pomeni, da so
ti na nižinskih območjih s podeželsko poselitvijo predvsem vir lesne biomase za samooskrbo
(ogrevanje) podeželskega prebivalstva, medtem ko so bukovi gozdovi v višjih legah in na večjih
naklonih, kjer je prebivalstvo redko, bolj primerni za izkoriščanje industrijskega lesa. V tem
smislu je bila v naslednjem koraku izvedena tipologija, ki na podlagi osnovnih fizično- in
družbenogeografskih dejavnikov razdeli območja glede na njihov pomen za človeka oz.
njegovo izkoriščanje okoljskih virov. Omenjeni dejavniki so nadmorska višina, naklon in
gostota prebivalstva.
Tipologija ekosistemov je bila izvedena s pokrajinskoekološko metodo digitalnega prekrivanja
kart, povzeto po Baileyju (1996). Postopek je vključeval prekritje štirih rastrskih slojev in
pridobitev kombinacij prekrivanja celic.
Nadmorska višina je na obravnavanem območju dominanten dejavnik, ki zaznamuje tudi
skupino ostalih pokrajinotvornih dejavnikov. Tako vpliva na geografijo klime, vegetacije,
pokrovnosti in rabe tal, gostote poselitve, na demografsko in gospodarsko podobo pokrajine.
Je temelj za regionalizacijo zahodnega Balkana na tri različna območja Panonske nižine,
Dinarskega gorovja in Sredozemlja. S pomočjo podatkov o topografiji je torej mogoče grobo
opredeliti nižinske ravnice in reliefno razčlenjena gorska območja, kjer so okoljski viri bistveno
drugačni.
Podatki o reliefu so bili pridobljeni iz rastrskega sloja ASTER GDEM resolucije 25 x 25 m. Cilj je
bila klasifikacija nadmorskih višin v višinske pasove, ki bi kar najbolje predstavljali
topografske regije obravnavanega območja. Prvi višinski pas vključuje (pretežno ravne) nižine,
kjer so predvideni primarni okoljski vir poljedelske površine. Rob Panonske nižine ob prehodu
v Dinarsko gorovje je pri okoli 150 m nadmorske višine, prav tako pod to višino ležijo
razmeroma ravninska obalna območja s sredozemsko klimo. Nad 150 m se začenja
obpanonsko območje: pretežno gričevnata in hribovita pokrajina z mešano pokrovnostjo
(preplet travnikov, njiv, sadovnjakov in gozdov) in rabo tal, kjer prevladujejo manjše kmetije z
razdrobljenimi parcelami. Zgornji rob obpanonskega območja je določen glede na spremembe
v pokrovnosti tal in tipu poselitve. Pregled pokrovnosti tal po višinskih pasovih pokaže, da se
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delež njiv zmanjša pod 10 % v pasu 1.000–1.100 m (Slika 21), prav tako pa nad 1.000 m višine
v glavnem ni najti urbanih naselij29.

Delež celotne površinie [%]
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Slika 21: Pokrovnost in raba tal po višinskih pasovih (povzeto po CORINE Land Cover, 2006)

Nad to višino je torej pričakovati zmanjšan vpliv človeka, pa tudi fizičnogeografske okoliščine,
značilne za gorski svet. Sloj nadmorskih višin je bil tako klasificiran v tri razrede30:
· nižinski pas (ravnine, široke doline in kotline, kraška polja, nižje gričevje) do 150 m
· hribski pas (hribovje, višje gričevje, višja kraška polja) do 1.000 m
· gorski pas (sredo in visokogorja, planote, visoka kraška polja) nad 1.000 m

Sarajevo kot najvišje ležeč urbani center regije leži na višini 518 m, Gospić pa na 550 m. Nekatera večja
podeželska naselja na kraških planotah (Kalinovik na 1.070 m, Nevesinje na 900 m) in visokih kraških poljih
(Kupres na 1.170 m, Tomislavgrad na 880 m, Livno na 720 m) le izjemoma presegajo višino 1.000 m.
30 Poimenovanja razredov so povzeta po Gamsu (1986).
29
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Karta 12: Razredi nadmorskih višin

Nakloni so dejavnik pri poljedelski, pa tudi drugih človekovih dejavnostih, kjer gre za
izkoriščanje okoljskih virov. Zgornja meja naklonov, na katerih lahko poteka sodobno
kmetijstvo zgolj z manjšimi omejitvami, je 12° (Špes in sod., 2002). Sloj naklonov, izveden iz
modela višin ASTER GDEM, je bil tako klasificiran v dva razreda:
· zmerni nakloni (0–12°)
· veliki nakloni (nad 12°)

Karta 13: Razredi naklonov

Gostota prebivalstva je družbenogeografski dejavnik izkoriščanja okoljskih virov, kar še
posebej velja za tradicionalno, razvijajočo se ekonomijo zahodnega Balkana z velikim
pomenom samooskrbnosti prebivalstva. Nedostopnost okoljskih virov v neposredni bližini
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velike gostote prebivalstva je za lokalne pogoje človekovega bivanja bolj problematična kot
nedostopnost oddaljenih, slabo dostopnih okoljskih virov. Razen tega minsko polje v bližini
gosto poseljenega območja pomeni večjo verjetnost nesreče v primerjavi z minskimi polji, ki
so oddaljena od človekovih naselij in aktivnosti.
Prostorski podatki o gostoti prebivalstva so bili pridobljeni iz rastrskega sloja Landscan z
resolucijo 1.000 x 1.000 m. Kljub temu da je resolucija v primerjavi s sloji pokrovnosti tal,
nadmorskih višin in naklonov občutno nižja, je ocenjeno, da dovolj dobro predstavlja osnovne
vzorce razporeditve prebivalstva v regiji. Kot območja, kjer je kakršnokoli prebivalstvo
»zanemarljivo«, so bila definirana tista z največ 2 prebivalcema na km2. Meja med slednjimi,
izrazito redko poseljenimi ali sploh neposeljenimi območji je bila postavljena nizko, saj so tudi
na območjih redke poselitve (nad 2 preb./km2) okoljski viri redno uporabljani. To so namreč
podeželska območja, kjer kmetijska dejavnost izkorišča številne razpoložljive vire okolja.
Srednja poselitev je bila tako določena s spodnjo mejo 3 preb./km2 in zgornjo mejo 50
preb./km2. Območja, poseljena z več kot 50 preb./km2, je mogoče obravnavati kot gosto
poseljena urbana območja z večjimi pritiski na okoljske vire. Izvedeni so bili torej trije razredi
gostote poselitve31:
· redko poseljeno (0–2 preb./km2)
· srednje gosto poseljeno (3–50 preb./km2)
· gosto poseljeno (nad 50 preb./km2)

Karta 14: Razredi gostote prebivalstva

Mokrišče je območje, poplavljeno ali prepojeno s površinsko ali podtalno vodo. Zaloge vode v
mokriščnem ekosistemu so dovolj velike, da omogočajo obstoj vodnih vrst. Osnovni dejavnik,
ki loči mokrišče od podobnih ekosistemov, so torej vodne razmere in značilna vegetacija,
prilagojena vlažnim prstem (Environmental Terminology and …, 2013). Mokrišča opravljajo
31 Pri

tej klasifikaciji bi bila sicer smiselna uporaba mehkih množic, saj bi bilo primerno zaključiti, da minsko polje
na redko poseljenem območju, ki pa se nahaja v neposredni bližini gosto poseljenega območja (npr. strmo gozdno
pobočje nad urbanim naseljem), še vedno predstavlja velik problem za bližnje prebivalstvo.

56

številne vloge v okolju, med pomembnejšimi filtracija vode, omejevanje poplav, stabilizacija
rečnih in morskih obal ter skladišče biotske raznovrstnosti (Wetland Ecosystem Services,
2011). Ker na območju mokrišč leži pomemben delež minskih polj, ga je mogoče opisati kot
značilno minirano pokrajino, zato je tudi eden od kriterijev pokrajinskoekološke tipologije.

Karta 15: Razred mokrišč

Resolucija štirih uporabljenih slojev je bila pred izvedbo prekrivanja standardizirana na 30 x
30 m, tj. originalno resolucijo temeljnih slojev Landsat. Rezultat prekrivanja (funkcija Combine
v orodju ArcGIS) je 25 kategorij, predstavljenih v pregledni tabeli v prilogi 1.

6.2 Tipični pokrajinski tipi na miniranih območjih
Od pridobljenih 25 kategorij pokrajinskih tipov (priloga 1) je bilo deset kategorij izločenih po
kriteriju površine manj od 5 km2, saj kot take ne predstavljajo značilnih pokrajin z miniranimi
površinami:
· redko poseljen nižinski pas z velikimi nakloni (0,48 km2)
· srednje gosto poseljen nižinski pas z velikimi nakloni (2,76 km2)
· gosto poseljen nižinski pas z velikimi nakloni (0,07 km2)
· mokrišče v gosto poseljenem nižinskem pasu z zmernimi nakloni (0,74 km2)
· mokrišče v redko poseljenem hribskem pasu z zmernimi nakloni (0,01 km2)
· mokrišče v srednje gosto poseljenem hribskem pasu z zmernimi nakloni (0,52 km2)
· mokrišče v srednje gosto poseljenem hribskem pasu z velikimi nakloni (0,05 km2)
· mokrišče v gosto poseljenem hribskem pasu z velikimi nakloni (0,01 km2)
· gosto poseljen gorski pas z zmernimi nakloni (0,37 km2)
· gosto poseljen gorski pas z velikimi nakloni (0,48 km2)
Preostanek kategorij je bil združen po naslednjih kriterijih:
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·

mokrišče – pokrajinotvorni dejavnik, ki prevlada nad vsemi ostalimi vključenimi
dejavniki; združijo se vse kategorije mokrišč:
o mokrišče v redko poseljenem nižinskem pasu z zmernimi nakloni (51 km2)
o mokrišče v srednje poseljenem nižinskem pasu z zmernimi nakloni (75 km2)

·

gosta poselitev – pokrajinotvorni dejavnik, ki prevlada nad nakloni; združijo se vse
kategorije z gosto poselitvijo, istimi razredi višin ter različnimi razredi naklonov32:
o gosto poseljen hribski pas z zmernimi nakloni (14,2 km2)
o gosto poseljen hribski pas z velikimi nakloni (9,6 km2)

Tako je bilo pridobljenih 13 končnih tipov z značilnimi pokrovnostmi tal, katerih površine so
prikazane na sliki 22. Najznačilnejše minirane pokrajine so redko do srednje gosto poseljeni
hribski pasovi, ki skupaj zavzemajo 1181,06 km2 (60 %) miniranih površin, pri čemer se v vsaki
od teh pokrajin nahaja več kot 10 % miniranih površin. Pokrajine z najmanjšimi deleži min so
redko poseljen nižinski pas (0,78 % vseh miniranih površin), gosto poseljen hribski pas (1,22
%) ter gosto poseljen nižinski pas (1,71 %).
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Slika 22: Površine miniranih območij po pokrajinskih tipih

32 Kriterij prevlade dejavnika goste poselitve nad dejavnikom naklonov se dejansko uporabi le pri gosto poseljenih

hribskih pasovih, medtem ko so bila gosto poseljeni nižinski in gorski pasovi z velikimi nakloni izločeni že v
prejšnjem koraku.
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Slika 23: Površine pokrovnosti tal po pokrajinskih tipih

59
Njiva
Travnik
Površina v zaraščanju

Srednje gosto poseljen gorski pas z
velikimi nakloni

Srednje gosto poseljen gorski pas z
zmernimi nakloni

Redko poseljen gorski pas z velikimi
nakloni

Redko poseljen gorski pas z zmernimi
nakloni

Gosto poseljen hribski pas

Srednje gosto poseljen hribski pas z
velikimi nakloni

Srednje gosto poseljen hribski pas z
zmernimi nakloni

Redko poseljen hribski pas z velikimi
nakloni

Redko poseljen hribski pas z zmernimi
nakloni

Gosto poseljen nižinski pas

Srednje gosto poseljen nižinski pas

Redko poseljen nižinski pas

Mokrišče

Površina v pokrajinskem tipu [%]
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Karta 16: Pokrajinski tipi brez kriterija naklonov

Karta 16 prikazuje celotna območja posameznih pokrajinskih tipov. Zaradi preglednosti v
karto ni vključen kriterij naklonov.

6.2.1 Mokrišče
Minirana območja v mokriščih zavzemajo 126,0 km2. Nahajajo se izključno v panonski regiji,
pretežno na poplavnih območjih Drave in Save (karta 17). Vsa večja območja min se nahajajo
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znotraj zavarovanih območij narave Sunjsko polje, Jelas polje (kategorija značilna pokrajina),
Lonjsko polje, Kopački rit (kategorija naravni park), Kopački rit – rezervat (kategorija posebni
rezervat) in Mura–Drava (kategorija regijski park). Poselitev v pokrajini je zaradi vodnih
razmer redka, a se v neposredni bližini nahajajo tudi večja naselja, kakršno je Osijek.

Karta 17: Minirane površine na mokriščih

Skoraj polovico miniranih površin v mokriščih prekrivajo gozdovi, petino grmičevje in
približno tretjino površine v zaraščanju (slika 24). Travniki in njive predstavljajo po manj kot
odstotek površin.
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Slika 24: Deleži pokrovnosti tal leta 1990 glede na današnjo pokrovnost tal (2010) na miniranih površinah mokrišč
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Gozdne sestoje na miniranih območjih v mokriščih večinoma sestavljajo poplavni gozdovi
hrasta doba; poplavni gozdovi vrbe in topola; in poplavni gozdovi črne jelše in jesena (Buzjak,
2012; Jagodnjačke šume, 2011). Les, pridobljen predvsem iz gozdov hrasta doba, predstavlja
tradicionalni okoljski vir za gospodarsko dejavnost. Iz pregleda pretekle pokrovnosti tal (leta
1990, slika 24) pa gre sklepati, da je blizu polovico današnjih površin gozda nekoč prekrivalo
grmičevje. Ti s sukcesijo nastali gozdovi vsebujejo gospodarsko manj kvalitetne drevesne vrste
(Buzjak, 2012).
Današnja območja zaraščanja in grmičevja so na približno polovici svojih površin nasledila
nekdanje njive in travnike. Njive so se nahajale na hidromelioriranih površinah in bile zaradi
svoje kisle prsti primerne zgolj za nekatere poljščine, medtem ko so bili travniki vzdrževani s
pašo velike živine in košnjo. Tisti travniki, ki zaradi pogoste poplavljenosti za svoj obstoj ne
potrebujejo antropogenega vpliva, so se tudi danes ohranili na miniranih površinah (Vlahović,
2012). Gre za različne tipe vlažnih travnikov srednje Evrope, med njimi sestoje stožke.
Površine v zaraščanju pa danes prekriva predvsem trstičje, ostrice in šaši.
Na podlagi podatkov o pokrovnosti tal pa ni mogoče oceniti prisotnosti kopenskih divjih živali
in rib kot okoljskega vira za lov in prehrano. Te so zaradi omejenega antropogenega vpliva,
goste vegetacije in obilice vode namreč dobro zastopane v pokrajini, predvsem nekatere vrste
(divje svinje in srnjad) pa so se zaradi odsotnosti človeka dodatno razmnožile (Vlahović, 2012).
Velik delež miniranih območij v mokriščih se nahaja znotraj zaščitenih mokrišč. S tem je na
delu zaščitenih območij onemogočena možnost turističnega obiska in rekreacije, prav tako pa
tudi človekovo upravljanje z okoljem v smislu nadzora vodnih razmer idr.
(Vodnogospodarstveni sustav kao …, 2001). To je predvsem pomembno v naravnih parkih
Lonjsko polje in Kopački rit, medtem ko so človekovi posegi – vključno z vodnogospodarskimi
– v posebnem rezervatu Kopački rit že sicer izrazito omejeni.
V primerjavi s pokrovnostjo tal na neminiranih površinah mokrišč je na miniranih površinah
mokrišč bistveno večji delež površin v zaraščanju.

6.2.2 Redko poseljen nižinski pas
Minirana območja v redko poseljenem nižinskem pasu so s 15,4 km2 ena od najmanjših
miniranih pokrajin. Nahajajo se v treh geografsko oddaljenih regijah: Pokolpje pri Sisku,
Podravje in Podonavje v Baranji (oboje v panonskem območju) ter Ravni kotarji v Dalmaciji
(sredozemsko območje) (karta 18).
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Karta 18: Minirane površine v redko poseljenem nižinskem pasu

Glede na oddaljenost od človekove poselitve je bilo izkoriščanje okoljskih virov za kmetijstvo
omejeno tudi v obdobju pred vojno, nekdanje njivske površine pa danes v približno
sorazmernih deležih prekrivajo grmičevje, gozd in zarast. Podobno je s travniki, ki so nekoč
zavzemali nekaj manj kot tretjino današnjih miniranih površin, a jih danes prekriva grmičevje,
gozd in zarast (slika 25).
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Slika 25: Deleži pokrovnosti tal leta 1990 glede na današnjo pokrovnost tal (2010) na miniranih površinah redko
poseljenega nižinskega pasu

Čeprav gre za redko poseljena območja, je terenski ogled pokazal na manjša podeželska
naselja, ki ležijo v bližini in katerih prebivalstvo je v predvojnem obdobju prav tako izkoriščalo
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okoljske vire teh redko poseljenih površin. Primer je naselje Slatina Pokupska s 130 prebivalci
(Popis stanovništva 2011, 2011), ki ga od Kolpe ločuje približno 3 km dolg in več kot 500 m
širok pas miniranih površin, danes prekrit s prepletenimi sestoji grmičevja in hrastovogabrovega gozda. V sredozemskem območju pa minirane površine redko poseljenega
nižinskega pasu Ravnih kotarjev prekriva sredozemsko grmičevje – makija ali pa je površje
sploh brez vegetacije (kraška kamnišča). Pokrovnost tal se tu v primerjavi s predvojnim
obdobjem ni bistveno spreminjala, pač pa se območja ravno tako nahajajo v neposredni bližini
manjših podeželskih naselij, npr. Sonković s 336 prebivalci (Popis stanovništva 2011, 2011).
Glede izkoriščanja okoljskih virov gre torej za pokrajino, ki je predvsem z vidika kmetijstva
manj izkoriščana, a ni mogoče trditi, da so okoljski viri v njej nepomembni. Njihov pomen je
odvisen predvsem od lokalnih naravno- in fizičnogeografskih razmer.

6.2.3 Srednje gosto poseljen nižinski pas
Minirane površine v srednje gosto poseljenem nižinskem pasu znašajo 168,8 km2 in so v
primerjavi z redko poseljenim nižinskim pasom pokrajina z več kot desetkratno površino.
Nahajajo se v Banovini, vzhodni Slavoniji v okolici Vinkovcev in zahodno od Brčkega ter v
Ravnih kotarjih v Dalmaciji (karta 19).

Karta 19: Minirane površine v srednje gosto poseljenega nižinskega pasu

To so značilna območja intenzivnega kmetijstva, kjer naravna vegetacija pred vojno v glavnem
ni obstajala. Medtem ko so za neminirana območja v okolici minskih polj tudi danes značilne
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kmetijske površine, je pokrovnost tal na minskih poljih podobna pokrovnosti minskih polj v
redko poseljenih nižavjih: nekaj manj kot polovica gozdov, okoli petina grmičevja in okoli
petina površin v zaraščanju (slika 26). Nekoliko več (7 %) pa je travniških površin. Pregled
pokrovnosti tal pred vojno pa pokaže, da so njive in travniki nekoč obsegali več kot polovico
današnjih miniranih površin. Do danes jih je nadomestila zarast in gozd, v manjši meri
grmičevje. Zaradi pomena kmetijskih zemljišč v pokrajini so številna od njih očistili tudi sami
prebivalci, kar dokazuje velika površina (12,5 km2) njivskih površin v uradni evidenci
miniranih območij.
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Slika 26: Deleži pokrovnosti tal leta 1990 glede na današnjo pokrovnost tal (2010) na miniranih površinah srednje
gosto poseljenega nižinskega pasu

V srednje gosto poseljenem nižinskem pasu v Banovini in Slavoniji so se minirane njive in
travniki zarasli v glavnem z različnimi vrstami trav, v ugodnih rastiščnih pogojih tudi s
pionirskimi drevesnimi vrstami (navadna robinija). Na površinah, ki jih je pred vojno prekrival
gozd, je pokrovnost ostala v glavnem ista. Značilni so hrastovo-gabrovi in čisti gabrovi sestoji
z zgoščeno olesenelo podrastjo, ki je bila pred vojno izkoriščana za les za ogrevanje
podeželskih domov (Buzjak, 2012).
V primeru Ravnih kotarjev je nekdanje pašnike prerasla makija ali gozdni sestoji akacije, njive
pa zarast. Severno od naselja Smoković so večje površine posameznih razminiranih in
obdelanih njiv, pa tudi oljčnikov in sadovnjakov. Med njimi se prepletajo območja zarasti na
nekdanjih njivah.

6.2.4 Gosto poseljen nižinski pas
Minirana območja gosto poseljenega nižinskega pasu obsegajo 33,4 km2. To so območja v
bližini Siska, Osijeka in Vinkovcev ter območja v bosanski Posavini med Bosanskim Brodom in
Brčkim (karta 20). Na vseh od teh območij se je prebivalstvo zgoščevalo zaradi rodovitne prsti
in ugodne prometne lege ter povezanega gospodarskega razvoja. Ta temelji na intenzivnem
kmetijstvu in z njim povezani industriji (kmetijska mehanizacija, živilsko-predelovalna
industrija), zato imajo kmetijska zemljišča velik pomen.
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Karta 20: Minirane površine v gosto poseljenih nižavjih

Danes gozd prekriva skoraj polovico miniranih območij, 38 % so površine v zaraščanju,
medtem ko je grmičevja zgolj 8 % (slika 27). Razmeroma velik delež zavzemajo travniki (4 %
ali 1,3 km2) in obdelovane njive (2 % ali 0,7 km2). Njive so bile prevladujoča pokrovnost tal
tudi v predvojnem obdobju, takrat so obsegale večino današnjih površin v zaraščanju,
grmičevja in približno polovico površin današnjih gozdov.
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Slika 27: Deleži pokrovnosti tal leta 1990 glede na današnjo pokrovnost tal (2010) na miniranih površinah gosto
poseljenega nižinskega pasu

Minirane površine v gosto poseljenih nižavjih so še posebej problematične v bosanski Posavini,
ki je eno redkih za intenzivno kmetijstvo primernih območij BiH (poleg Semberije in Vrbasa
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dolvodno od Banja Luke). Tu so gosto razmeščena kmetijska naselja, pritisk na okoljske vire za
potrebe kmetijstva pa je velik.

6.2.5 Redko poseljen hribski pas
Ob primerjavi pokrajin »redko poseljen hribski pas z zmernimi nakloni« in »redko poseljen
hribski pas z velikimi nakloni« se izkaže, da se noben od deležev pokrovnosti tal ne razlikuje
za več kot 3 % od iste pokrovnosti v drugi kategoriji33. Pokrovnost tal na miniranih površinah
pokrajine torej ni odvisna od naklonov, zato sta bili pokrajini združeni in sta v nadaljevanju
predstavljeni s seštetimi vrednostmi površin.
Minirana območja v redko poseljenem hribskem pasu obsegajo 585,8 km2 (30 % vseh
izračunanih miniranih površin). To so reliefno razčlenjena območja, ki se raztezajo predvsem
v obdinarskem (Majevica idr.) in dinarskem (Mala Kapela) območju, pa tudi na kraških poljih
(Lika) in redkih dolinah Dinaridov (Neretva) ter na panonskem pogorju Psunj (karta 21).

Karta 21: Minirane površine v redko poseljenem hribskem pasu

73 % miniranih območij v redko poseljenem hribskem pasu se nahaja v gozdu, še dodatnih 21
% pa v grmičevju (slika 28). Minirane površine v zaraščanju zavzemajo zgolj 3 % vseh
miniranih površin, še manj travniki (2 %). Pač pa so slednji imeli znatno večji delež pokrovnosti
v predvojnem obdobju; te površine danes večinoma prekriva grmičevje, nekaj manj pa jih je v
Deleži pokrovnosti tal v redko poseljenem hribskem pasu z zmernimi/velikimi nakloni: grmičevje 20 %/23 %;
gozd 73 %/73 %; njiva 0 %/0 %; travnik 2 %/1 %; gola površina 1 %/1 %; površina v zaraščanju 4 %/2 %.
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zaraščanju. Današnje gozdne površine minskih polj so bile z gozdom večinoma prekrite že pred
vojno.
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Slika 28: Deleži pokrovnosti tal leta 1990 glede na današnjo pokrovnost tal (2010) na miniranih površinah redko
poseljenega hribskega pasu

Najznačilnejša pokrovnost tal v tej pokrajini je gozd. Na reliefno razčlenjenih, od človekove
poselitve odmaknjenih okoljih se namreč nahaja več kot tretjina miniranih gozdov. Večinoma
so to dinarski gozdovi bukve, ki z večjimi nadmorskimi višinami prehajajo v dinarske bukovojelove združbe (Buzjak, 2012). Najpomembnejši okoljski vir teh gozdov je industrijski les, ki
ima ekonomsko in ne samooskrbne vrednosti. Kategorija je zastopana v vseh regijah
dinarskega območja, največje sklenjene površine pa so na severnih pobočjih Male kapele ter v
hribovju Čorkovače.
Druga pomembna kategorija je grmičevje, ki se je delno razvilo na nekdanjih travnikih. Primer
so severna pobočja Liškega polja, ki je slabo poseljeno zakraselo območje, tradicionalno
poznano po paši drobnice, o čemer priča tudi ledinsko ime bližnjega ruralnega naselja Kosa
Janjačka. Kraško grmičevje je tako v celotni Liki – kot tudi drugih kraških poljih Dinaridov –
tradicionalni element pokrajine, ki pa se je zaradi min razširil na antropogeno spremenjene
površine in s tem poudaril socialno-ekonomsko problematiko regije.
Zaradi redke poselitve so bile kmetijske površine tudi pred vojno razmeroma majhne, šlo je
predvsem za ekstenzivne travnike, vzdrževane z letno košnjo ali občasno pašo (Ihtarević,
2012). Tudi v tej pokrajini pa velja dejstvo, da kljub redki poselitvi v sami pokrajini minirane
površine mejijo na posamezna predvsem kmetijska naselja (primer zaselkov Praščijak, Kula,
Spahići ob gozdnem robu vzhodno od Bihaća). Po trditvah lokalnega prebivalstva (Ihtarević,
2012) se je tudi v gozdovih teh pokrajin zgostila gozdna podrast predvsem v okolici naselij,
kjer je lesno biomaso človek nekoč uporabljal za ogrevanje.

6.2.6 Srednje gosto poseljen hribski pas z zmernimi nakloni
Minirane površine v srednje gosto poseljenem hribskem pasu z zmernimi nakloni zavzemajo
381,7 km2 ali 20 % vseh izračunanih miniranih površin. So razpršene in dobro zastopane v
panonskem (Psunj, Zrinska gora), obdinarskem in dinarskem (Majevica, Ozren, Lika, dolina
reke Bosne) ter sredozemskem območju (Ravni kotarji, dolina Krke) (karta 22). Skupna
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značilnost pokrajine je ekstenzivna kmetijska dejavnost in razpršenost manjših, a gosto
razmeščenih kmetijskih naselij.

Karta 22: Minirane površine v srednje gosto poseljenem hribskem pasu z zmernimi nakloni

V primerjavi z redko poseljenim hribskim pasom je delež gozda na miniranih površinah manjši,
in sicer na račun vseh ostalih kategorij pokrovnosti tal. Znatno obsežnejši so travniki in
površine v zaraščanju, terenski pregled je pokazal tudi, da se je več (nekdanjih) sadovnjakov
na miniranih površinah uvrstilo v kategorijo grmičevja (predvsem na območju Majevice in
Tuzlanske kotline). Nekdanje velike površine travnikov sta večinoma nasledila grmičevje in
gozd, delno so te površine v procesu zaraščanja. Le majhen del nekdanjih travnikov se je
ohranil do danes.
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Slika 29: Deleži pokrovnosti tal leta 1990 glede na današnjo pokrovnost tal (2010) na miniranih površinah srednje
gosto poseljenega hribskega pasu z zmernimi nakloni

Kljub večjemu deležu antropogeno spremenjenih pokrovnosti tal je tudi v tej pokrajini
prevladujoča kategorija gozd. To so površine, ki človeku zaradi bližine ruralnih naselij
predstavljajo zlasti vir biomase za ogrevanje, pa tudi območje lova divjadi, gobarjenja in
nabiranja drugih gozdnih sadežev (Ihtarević, 2012).
V Ravnih kotarjih velik del miniranih območij te pokrajine prekriva makija (kategorija
grmičevje). Na teh območjih ni prihajalo do pomembnih pokrajinskih sprememb.
Problem miniranih površin je posebno pereč na nekdanjih kmetijskih površinah v Liki. Na
območjih nekdanjih travnikov, ki jih danes zaraščajo praproti in druga kisloljubna vegetacija,
namreč ni mogoča za Liko značilna paša velike živine (primer območij južno od Ličkega
Ribnika). Že siceršnji pospešitveni dejavnik zaraščanja je socialno-ekonomsko stanje, saj Lika
sodi med najmanj razvite podeželske regije Hrvaške in je tudi županija z najnižjo gostoto
prebivalstva (Pejnović, Lukić, 2010). Površine grmičevja, ki so se oblikovale zlasti na nekdanjih
travniško-pašnih površinah, danes z vidika okoljskih virov nimajo pomena za lokalno
prebivalstvo, pač pa pomenijo omejitveni dejavnik za pašne dejavnosti, ki so tradicionalna
oblika živinoreje v Liki (primer naselja Lički Ribnik). Na miniranih površinah Like se nahaja
tudi velik del travniških površin. V glavnem gre za travnike kraškega polja, ki niso zarasli zaradi
sezonskega zastajanja vode in so kljub nekdanji uporabi za pašo za ta namen danes neuporabni
(Pejdo, 2012).
Živinoreja vključno s pašo je pomembna kmetijska tudi na obdinarskih območjih severne
Bosne. Za kmetijsko dejavnost v pokrajini so pomembni travniki, manjše njive in sadovnjaki, ki
se prepletajo v pokrajinskem mozaiku. Vsi trije tipi kmetijskih površin so podvrženi
spremembam pokrovnosti zaradi nedostopnosti.

6.2.7 Srednje gosto poseljen hribski pas z velikimi nakloni
V srednje gosto poseljenem hribskem pasu z velikimi nakloni je 213,6 km2 miniranih površin
ali 11 % vseh izračunanih. Razporeditev preko obravnavanega območja je podobna
razporeditvi površin v prejšnji kategoriji, z izjemo kraških polj (Lika) (karta 23).
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Karta 23: Minirane površine v srednje gosto poseljenem hribskem pasu z velikimi nakloni

Glede na podobno pokrajino z zmernimi nakloni (pokrajina iz prejšnjega poglavja) tu večji
delež na račun vseh ostalih kategorij zavzemajo gozdovi (slika 30), velik del preostanka pa
grmičevje. V eno od obeh kategorij so večinoma prešle tudi površine nekdanjih travnikov.
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Slika 30: Deleži pokrovnosti tal leta 1990 glede na današnjo pokrovnost tal (2010) na miniranih površinah srednje
gosto poseljenega hribskega pasu z velikimi nakloni

Večinoma gre za pobočja v neposredni bližini kmetijskih in manjših urbanih naselij, kakršni sta
Visoko in Podlugovi. V tem pasu miniranih površin med Sarajevom in Visokim so se prepletene
površine gozda in grmičevja na istem mestu nahajale že pred vojno, do bistvenih pokrajinskih
sprememb zato ni prišlo. Ne glede na to pa so površine grmičevja lokalnemu prebivalstvu
predstavljale prostor, prepreden s potmi, ki so služile tako za rekreacijo kot dostop do gozdnih
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površin (rekreacija, nabiranje gozdnih sadežev, pridobivanje lesa za ogrevanje). Problem je še
posebno pereč na območju t. i. »Visoških piramid«, ki so temelj lokalnega, pa tudi vedno
pomembnejši dejavnik regionalnega turizma (Trako, 2011).

6.2.8 Gosto poseljen hribski pas
Minirane površine v gosto poseljenih gričevjih in hribovjih zavzemajo 23,8 km2 oz. 1 % vseh
izračunanih miniranih površin. To skupaj z veliko razpršenostjo po vseh regijah (predvsem pa
dinarski) pomeni, da gre za majhne sklenjene površine.

Karta 24: Minirane površine v gosto poseljenem hribskem pasu

V primerjavi z ostalimi pokrajinami hribskega pasu je tu delež gozda zaradi človekovega vpliva
najmanjši. Velik je delež golih površin, ki so dejansko antropogeno spremenjene – območja
rudnikov, peskokopov in drugih človekovih posegov brez pozidave. Pomemben je tudi velik
delež travnikov, katerih del pa se je v povojnem obdobju zarasel z grmičevjem in v manjši meri
z gozdom.
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Slika 31: Deleži pokrovnosti tal leta 1990 glede na današnjo pokrovnost tal (2010) na miniranih površinah gosto
poseljenega hribskega pasu

Primer miniranih površin v pokrajini so površine ob vzhodnem robu Sarajeva in vzhodnem
robu Goražda vzdolž Drine. Kljub neposredni bližini večjih urbanih naselij prevladuje naravna
grmovna in gozdna vegetacija, nedostopnost gozdov pa je problematična zlasti zaradi potrebe
po rekreaciji za gosto naseljeno prebivalstvo in pešpoti, ki potekajo skozi gozdove (Trako,
2011).

6.2.9 Redko poseljen gorski pas
Ob primerjavi pokrajin »redko poseljen gorski pas z zmernimi nakloni« in »redko poseljen
gorski pas z velikimi nakloni« se izkaže, da se noben od deležev pokrovnosti tal ne razlikuje
bistveno od iste pokrovnosti v drugi kategoriji34. Pokrovnost tal na miniranih površinah
pokrajine torej ni odvisna od naklonov, zato sta bili pokrajini združeni in sta v nadaljevanju
predstavljeni s seštetimi vrednostmi površin.
Minirana območja v redko poseljenem gorskem pasu zavzemajo 281,9 km2 ali 14 % vseh
izračunanih miniranih površin. Gre za območja izključno v dinarski regiji, v glavnem vrhove
grebenov (južni Velebit, Mala Kapela, Plješevica, Dinara, Jadovnik, Raduša, Vlašić, Čvrsnica,
Prenj, Treskavica, Jahorina) (karta 25). Sredogorske in visokogorske pokrajine so tu
odmaknjene od človekove poselitve.

Deleži pokrovnosti tal v redko poseljenem gorskem pasu z zmernimi/velikimi nakloni: grmičevje 25 %/22 %;
gozd 66 %/72 %; njiva 0 %/0 %; travnik 5 %/2 %; gola površina 4 %/4 %; površina v zaraščanju 0 %/0 %.
34
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Karta 25: Minirane površine v redko poseljenem gorskem pasu

Več kot dve tretjini miniranih površin v pokrajini prekriva gozd, še dodatnih 23 % pa
grmičevje. Preostanek prekrivajo visokogorski travniki in goli vrhovi gora. Večji del nekdanjih
travnikov se je zarasel in ga danes prekriva predvsem grmičevje.
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Slika 32: Deleži pokrovnosti tal leta 1990 glede na današnjo pokrovnost tal (2010) na miniranih površinah redko
poseljenega gorskega pasu

Za gozdove teh pokrajin so značilni tako bukovo-jelovi (termofilni gozd s specifično vegetacijo
na Velebitu) kot iglasti, predvsem smrekovi sestoji, ki so pomembni za gospodarsko
izkoriščanje industrijskega lesa. V človeku odmaknjenih gozdovih dinarskih pogorij živi tudi
številčna populacija divjadi.
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Vse gorske pokrajine imajo zaradi svojih pejsažnih vrednosti pomemben rekreacijskoturistični potencial. Ta je že izkoriščen na Velebitu (naravni park Velebit) in Jahorini (zimski
športni center), povsod pa so v neposredni bližini pešpoti in smučarskih prog območja min.
Druga minirana gorovja ne izkoriščajo turističnih potencialov, pač pa se to utegne razviti v
prihodnosti. Tu so omejitveni dejavnik minirana območja, ki tudi zaradi preteklih incidentov
odvračajo turiste od obiska območij. Dodaten problem je slaba označenost minskih polj v slabo
dostopnih gorskih območjih, zaradi česar je za nepoznavalce nedostopno širše ozemlje od
dejansko miniranega.
Druga človekova dejavnost v redko poseljenih gorskih območjih je planšarstvo. Pašnja ovac in
koz je značilna za večino naštetih pogorij, še posebno za Vlašić, katerega zadruge iz Travnika
tržijo tamkajšnji sir po celotni državi in širše.

6.2.10 Srednje gosto poseljen gorski pas z zmernimi nakloni
Minirane površine v srednje gosto poseljenem gorskem pasu z zmernimi nakloni prekrivajo
68,6 km2 ali 4 % vseh izračunanih miniranih površin. To so predvsem območja v bližini manjših
urbanih naselij na visokih kraških planotah (npr. Kupres) (karta 26).

Karta 26: Minirane površine v srednje gosto poseljenem gorskem pasu z zmernimi nakloni

Gozd v primerjavi z redko poseljenimi gorskimi pokrajinami zaseda manjši delež, predvsem na
račun golih površin in visokogorskih travnikov (slika 33). Travniki so v preteklosti zasedali
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tudi znatne površine današnjega grmičevja, a so se zarasli tam, kjer so bili vzdrževani s
človekovimi posegi (klimatski in prstni pogoji, ki omogočajo rast višje vegetacije).
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Slika 33: Deleži pokrovnosti tal leta 1990 glede na današnjo pokrovnost tal (2010) na miniranih površinah srednje
gosto poseljenega gorskega pasu z zmernimi nakloni

Za te pokrajine je značilna ekstenzivna poljedelska (sicer omejena s klimatskimi dejavniki na
velikih nadmorskih višinah) in živinorejska (pašna) dejavnost, kakršna je razvita na
Kupreškem polju. Največje sklenjene minirane površine pa se sicer nahajajo na močno
zakraselem območju vrtač, nekoliko oddaljene od osrednjih kmetijskih površin Kupreškega
polja. Problematične so manjše minirane površine pri naselju Mrđanovci severno od Kupresa.

6.2.11 Srednje gosto poseljeno višavje z velikimi nakloni
Minirana območja v srednje gosto poseljenih višavjih z velikimi nakloni prekrivajo 51,9 km2 ali
3 % vseh izračunanih miniranih površin. Gre za manjša minska polja na pobočjih Plješevice,
Kupreškega polja, Prenja in Treskavice.
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Karta 27: Minirane površine v srednje gosto poseljenem gorskem pasu z velikimi nakloni

V pokrovnosti tal tu prevladuje gozd, v primerjavi s pokrajino z zmernimi nakloni (prejšnja
kategorija) je njegov delež povečan na račun travnikov (slika 34). Večino nekdanjih travnikov
je nasledilo grmičevje.
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Slika 34: Deleži pokrovnosti tal leta 1990 glede na današnjo pokrovnost tal (2010) na miniranih površinah srednje
gosto poseljenega gorskega pasu z velikimi nakloni

Značilna poselitev so osamljene kmetije, katerih dejavnost je razširjena na veliko območje
(primer Vrhovine pod Treskavico). Zaradi omejenih površin za poljedelstvo je pomembna
dejavnost gozdarstvo, ki ga omejujejo minirana območja v neposredni okolici. Tudi te omejitve
so dejavnik opuščanja kmetovanja v sredo- in visokogorju Dinaridov (Vuković, 2012).
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7. Sklep
V diplomskem delu so bili ocenjeni učinki prisotnosti minskih polj BiH in Hrvaške na človekovo
izkoriščanje okoljskih virov, podobo pokrajine in procese v njej. Na podlagi daljinskega
zaznavanja je bila analizirana pokrovnost tal na obstoječih miniranih površinah pred in po
jugoslovanskih vojnah, tj. primerjava »obdobja dostopnosti območij« z »obdobjem
nedostopnosti območij«. Učinki na človeka in pokrajino so bili obravnavani glede na
pokrajinskoekološke tipe, ki se na obravnavanem območju menjajo tudi na majhnih razdaljah.
Za minirana območja v nižinskem pasu so značilna nedostopna nekdanja kmetijska zemljišča
– njive in travniki. Njihov delež glede na ostale kategorije pokrovnosti tal pred vojno narašča
glede na gostoto poselitve, z njo prav tako narašča delež njiv, ki so obdelovane (in torej
dejansko razminirane) tudi danes, a kljub temu vključene v uradno evidenco miniranih
območij. Minirana območja v nižinskem pasu se nahajajo v treh regijah: Banovina; vzhodna
Slavonija in bosanska Posavina; ter Ravni kotarji. Med njimi je razlika predvsem v vegetaciji, ki
je nasledila prej antropogeno spremenjeno pokrovnost tal. Pokrajinske spremembe na
miniranih območjih nižavij so izrazite v primerjavi z neminiranimi območji nižavij. Sklepati
torej gre, da je nedostopnost miniranih površin tu dejanska ovira za človekovo izkoriščanje
okoljskih virov.
Minirana območja v hribskem pasu se nahajajo predvsem v obdinarski in dinarski regiji. Na
njih je velik delež gozdov in grmičevja, zaraščene kmetijske površine pa so nekoč pripadale
različnim rabam tal – poleg njiv in travnikov tudi sadovnjakom. Minirana območja gričevij in
hribovij vplivajo predvsem na izkoriščanje bogatih virov industrijskega lesa, z zgoščevanjem
prebivalstva in manjšanjem naklonov pa raste delež nedostopnih kmetijskih površin. Nekatere
regije teh pokrajin so zaradi gospodarske zaostalosti že sicer podvržene depopulaciji, kar se
pozna tudi na zaraščanju (neminiranih) nekoč obdelovanih površin. V teh pokrajinah so razlike
med spremembami pokrovnosti tal na miniranih in neminiranih površinah najmanjše,
prevladujoč proces je zaraščanje njiv in travnikov. To pomeni, da je pokrajinske spremembe
na miniranih območjih hribskega pasu mogoče le delno pripisati nedostopnosti zaradi min,
delno pa je to posledica kompleksnejših družbenogeografskih procesov.
Na miniranih območjih gorskega pasu ravno tako prevladuje gozd, a so obsežna ter človeku
pomembna tudi območja visokogorskih travnikov. Edino v teh pokrajinah je v gozdovih dobro
zastopana smreka kot vir dragocenega industrijskega lesa. Minirani visokogorski travniki
pomenijo oviro za tradicionalno planšarstvo na številnih območjih Dinarskega gorstva, kar
samo še pospešuje siceršnji zaton dejavnosti. Na drugi strani je pričakovati, da se bo turizem v
Dinarskem gorstvu šele pričel razvijati, minirana območja pa bodo tu predstavljala velik
omejitveni dejavnik. Pokrajinske spremembe na miniranih površinah so tu v primerjavi z
nižinskim in hribskim pasom najmanjše, saj je bil vpliv človeka na pokrajinsko podobo
skromnejši tudi že pred vojno. Pokrajinske spremembe miniranih površin so manj intenzivne
kot v drugih omenjenih pokrajinskoekoloških tipih, podobne so tistim na neminiranih
območjih iste pokrajine, razen na nekaterih antropogeno vzdrževanih travnikih. Kljub
odmaknjenosti pokrajine od poselitve minirana območja tudi v višavju ovirajo posamezne
pomembne tipe gospodarstva oz. človekove dejavnosti.
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S tem je potrjena hipoteza, da prisotnost min vpliva na izkoriščanje okoljskih virov, posledice
nedostopnosti za človeka pa se razlikujejo med pokrajinskimi tipi. Na pokrajinskoekološko
pestrem območju, kakršno je obravnavano, je namreč prav od pokrajinskega tipa odvisno,
kateri okoljski viri so na razpolago in pomembni za človeka. Zaradi površinske omejenosti
miniranih površin (zasedajo »zgolj« 1,8 % skupne površine obeh prizadetih držav) ni mogoče
trditi, da mine v splošnem vplivajo na izkoriščanje okoljskih virov v obeh državah. Dejanski
problemi pa prizadenejo podeželske lokalne skupnosti, a so razlike tudi na tej ravni velike.
Kljub temu da so v raziskavi za posamezne pokrajinskoekološke tipe ugotovljeni značilni
okoljski viri, katerih nedostopnost prizadene človeka, bi bilo dejansko stanje namreč treba
ugotavljati na ravni posameznega naselja.
Hipoteza, da so pokrajinske spremembe posledica miniranosti območij in se dogajajo zlasti v
kulturni pokrajini, drži le v nekaterih primerih in je zopet odvisna od pokrajinskoekološkega
tipa. Poglavitni vzrok zaraščanja kulturne pokrajine v gospodarsko manj razvitih regijah, za
katere so značilne zlasti gričevnate in hribovite pokrajine, je namreč depopulacija in z njo
opuščanje kmetijstva.
Uporaba geoinformacijskih orodij omogoča številne ugotovitve, še zlasti ugotavljanje
sprememb v pokrajini. Vendarle je geoinformacijske metode treba dopolnjevati z drugimi
metodami, še zlasti s terenskim preverjanjem rezultatov, s čimer je sploh mogoče oceniti
stopnjo napake, ki v vsakem primeru spremlja rezultate daljinskega zaznavanja. Zraven tega
ugotavljanje pokrovnosti tal ne omogoča tudi ugotavljanja rabe tal, zaradi česar z daljinskim
zaznavanjem ni mogoče prepoznati vseh okoljskih virov, nedostopnih zaradi min. Hipotezo o
dovolj veliki natančnosti raziskav z geoinformacijskimi orodji je torej mogoče potrditi le delno.

7.1 Temeljni problemi pri raziskovanju
Postopek ugotavljanja pokrovnosti tal in pokrajinskih sprememb z geoinformacijskimi
metodami je pokazal na nekatere vsebinske in metodološke probleme pri ugotavljanju
resničnosti postavljenih hipotez. Vendarle se je izkazal za primerno metodo ugotavljanja
okoljskih virov in pokrajinskih sprememb na širšem območju.
Problem, značilen za obravnavano območje, je slaba dostopnost podatkov. Območje se namreč
nahaja v več državah, katerih meje so se v obravnavanem časovnem obdobju spreminjale. To
pomeni razpršenost podatkovnih virov, zaradi družbenopolitičnih razmer v obravnavanem
obdobju pa tudi pomanjkanje teh. Zato so bili uporabljeni viri iz globalnih podatkovnih baz,
lokalni (razen podatkov o minskih poljih iz uradnih evidenc BiH in Hrvaške) pa so bili
uporabljeni kot dopolnitev.
Pri postopku ugotavljanja pokrovnosti tal bi bilo za natančnejše rezultate smiselno uporabiti
satelitske posnetke iz različnih sezon in združiti njihove (razlikujoče se) rezultate. Tako so npr.
njive dobro razločljive od travnikov na posnetkih iz zimskega ali zgodnje-pomladnega obdobja,
medtem ko je v teh istih obdobjih težko razločevati grmičevje od dreves.
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7.2 Izhodišča za nadaljnje raziskave
Ugotovitve služijo predvsem kot splošni pokrajinskoekološki pregled miniranih območij.
Pokrajinske spremembe kot tudi učinek nedostopnosti posameznih okoljskih virov na človeka
pa bi bilo smiselno obravnavati posamezno, na ravni lokalnih naselij. Postopek ugotavljanja
splošnih pokrajinskih značilnosti miniranih območij je namreč pokazal na pomanjkljivosti
posploševanja. Primer za to je uporaba prostorskih podatkov o gostoti poselitve, ki se v
nasprotju s pričakovanji izkaže za nemerodajno pri ocenjevanju pomena okoljskih virov za
človeka – redko poseljena območja se namreč pogosto nahajajo v neposredni soseščini
posameznih manjših naselij. V tem primeru bi bila koristna uporaba metode, ki ne uporablja
nezveznih (»ostrih«) meja med kategorijami (mehke množice idr.).
Raziskavo o pokrajinskih učinkih obstoja min bi pomembno dopolnila družbenogeografska
raziskava o socialnih učinkih nedostopnosti okolja zaradi min. Na območjih, ki jih je najbolj
prizadela prisotnost minskih polj, so zaradi prevladujočega kmetijskega, pogosto izrazito
samooskrbnega gospodarstva tudi družbenogeografski procesi tesno navezani na naravno
okolje in njegove vire. Z veliko gotovostjo je mogoče zaključiti tudi, da so okoljski učinki
minskih polj najočitnejša in najdlje trajajoča okoljska posledica jugoslovanskih vojn.
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8. Summary
The purpose of the thesis was an evaluation of the impact of minefields in Bosnia-Herzegovina
and Croatia on environmental resources, their use and environmental processes due to access
denial. The land cover analysis was made for periods before (1990) and after (2010) the war
in both countries affected. The impact on human societies was assessed with landscape ecology
method, thus focusing each landscape type separately.
The characteristic land cover type blocked by minefields in lowlands is agricultural land, both
arable land and pastures. Their share is increasing in comparison with other land cover
categories when moving towards more densely populated areas of lowlands. There is a
substantial area of arable lands included in the official minefield database, but de facto used
for farming. This is partly due to inconsistencies in the evidence and partly due to demining
performed by land owners themselves. Lowland minefields are typical for the regions of
Banovina; Eastern Slavonia and Bosnian Posavina; and Ravni kotarji. The ecosystem processes
on lowland minefields are substantial, since these landscapes have mostly been altered by
human influence before the war. Regarding that a large portion of arable land not impacted by
minefields in this landscape is cultivated, it can be concluded that minefields are detrimental
for use of environmental resources by local population.
The minefields in hilly landscapes are typical for semi-Dinaric and Dinaric region. These
minefields are characterized by a large share of forest and shrubland, while afforestation is
affecting various land cover categories: arable land, pastures and fruit plantations. Besides
these agricultural environmental resources, minefields are also blocking valuable beech
forests. However, depopulation and afforestation of agricultural areas is a prevalent problem
within agricultural regions of Bosnia-Herzegovina and Croatia. Thus, ecosystem changes are
not minefield-specific and can be largely attributed to a wider socio-geographic processes
ongoing in this type of landscape.
The forest is also a typical land cover type of minefields in mountainous areas. This is the only
landscape in the region where valuable stocks of pine and spruce tree timber are available,
where not inaccessible due to minefields. Another land cover type which has a large share
compared to lowland and hilly landscapes is mountain meadow and pasture land. The latter
were traditionally used for seasonal small cattle breeding – a type of agriculture which has
seen a decrease in the past decades due to socio-economic changes in the region. An access
denial to extensive mountain pasture areas is thus promoting pasture abandonment only
further. The ecosystem changes on minefields due to access denial are modest due to low
impact of human on mountainous environment of Dinaric Alps even before the conflict and
introduction of minefields.
The hypothesis that landscape and ecosystem changes are a direct consequence of access
denial due to minefields can only be confirmed partially, since landscape changes are a more
complex process (dependent on land abandonment and depopulation of rural areas) in some
landscapes.
The use of geospatial informatics tools, especially remote sensing, is valuable for detecting
landscape processes through land cover changes. However, these methods need to be
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complemented with fieldwork in order to assess level of error, inevitable in remote sensing
application, as well as to make use of another information sources, such as local population –
the actual people involved in environmental resources use. Moreover, in contrast with land
cover, actual land use cannot be remotely sensed, therefore not all environmental resources
can be identified without using additional information.
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10. Seznam slik, kart in preglednic
Slike
Slika 1: Možnost prikazovanja minskih polj na različnih pokrovnostih tal v Afganistanu (Geodatabase Technology
Guides …, 2011)
Slika 2: Prikazovanje minskih polj na GIS portalih HCR in BHMAC (Mine Action Information System, 2013; MIS
portal, 2013)
Slika 3: Shema postopka dela
Slika 4: Primer evidence miniranega območja, skladnega s pokrovnostjo tal, razvidno iz DOF (minirane površine
v gozdu), in miniranega območja, neskladnega s stanjem na DOF (minirane površine na pozidanem
območju)
Slika 5: Digitalizirana in georeferencirana topografska karta JLA v aplikaciji PDFMaps za iOS omogoča enostavno
lociranje želenih značilnosti s terenskim delom, tj. v dejanskem prostoru; prikazano je pregledovanje
miniranih površin (rdeče) ob Dravi pri Osijeku
Slika 6: Sprememba pokrajine zaradi razminiranja na travnikih pri naselju Glavace v Liki (levo; Milan Rapajić,
2010) in na površinah grmičevja pri naselju Kopanice v Bosanski Posavini (desno; Gašper Šubelj, 2012)
Slika 7: Aktivnost civilnih žrtev v času incidenta (Landmine Impact Survey ..., 2004)
Slika 8: Primer satelitskih posnetkov Osijeka z okolico iz podatkovne baze Landsat GLS 2010. Zgoraj so prikazani
spektralni posnetki sedmih valovnih dolžin, od katerih je vsaka primerna za prepoznavanje določenih
parametrov. V primeru posnetka TM 4 je tako dobro prepoznava vodna površina, slabše pa se ločita
kmetijska površina in gozd. V RGB barvni lestvici je mogoče prikazati največ tri spektralne posnetke
naenkrat. Kombinacija spektrov 5, 4, 1 (spodaj desno) je primerna za študije kmetijskih površin;
kombinacija 4, 3, 2 (spodaj desno) je primerna za študije urbanih površin.
Slika 9: Grmičevje (makija) Imotskega polja pri naselju Bartulovići (Gašper Šubelj, 2012)
Slika 10: Gozd na miniranih severnih pobočjih Plješevice pri letališču Željava (Gašper Šubelj, 2011)
Slika 11: Njiva v bližini naselja Grobnik v Kordunu, ob njenem robu minirane površine v zaraščanju (Gašper Šubelj,
2012)
Slika 12: Travniki na pogorju Vučevo se prepletajo s kraškimi kamnišči (kategorija gola površina) (Gašper Šubelj,
2012)
Slika 13: Minirane površine v zaraščanju na Bihačkem polju (Gašper Šubelj, 2012)
Slika 14: Gole površine v kanjonu Zrmanje (Gašper Šubelj, 2012)
Slika 15: Njiva koruze pri Brčkem se nahaja na površini, evidentirani kot minirano območje (Gašper Šubelj, 2012)
Slika 16: Pokrovnost tal na nekdanjih in današnjih njivah
Slika 17: Pokrovnost tal na današnjih površinah v zaraščanju
Slika 18: Pokrovnost tal na nekdanjih in današnjih površinah grmičevja
Slika 19: Pokrovnost tal na nekdanjih in današnjih travnikih
Slika 20: Pokrovnost tal na nekdanjih in današnjih površinah gozdov
Slika 21: Pokrovnost in raba tal po višinskih pasovih (povzeto po CORINE Land Cover, 2006)
Slika 22: Površine miniranih območij po pokrajinskih tipih
Slika 23: Površine pokrovnosti tal po pokrajinskih tipih
Slika 24: Deleži pokrovnosti tal leta 1990 glede na današnjo pokrovnost tal (2010) na miniranih površinah
mokrišč
Slika 25: Deleži pokrovnosti tal leta 1990 glede na današnjo pokrovnost tal (2010) na miniranih površinah redko
poseljenega nižinskega pasu
Slika 26: Deleži pokrovnosti tal leta 1990 glede na današnjo pokrovnost tal (2010) na miniranih površinah srednje
gosto poseljenega nižinskega pasu
Slika 27: Deleži pokrovnosti tal leta 1990 glede na današnjo pokrovnost tal (2010) na miniranih površinah gosto
poseljenega nižinskega pasu
Slika 28: Deleži pokrovnosti tal leta 1990 glede na današnjo pokrovnost tal (2010) na miniranih površinah redko
poseljenega hribskega pasu
Slika 29: Deleži pokrovnosti tal leta 1990 glede na današnjo pokrovnost tal (2010) na miniranih površinah srednje
gosto poseljenega hribskega pasu z zmernimi nakloni
Slika 30: Deleži pokrovnosti tal leta 1990 glede na današnjo pokrovnost tal (2010) na miniranih površinah srednje
gosto poseljenega hribskega pasu z velikimi nakloni
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Slika 31: Deleži pokrovnosti tal leta 1990 glede na današnjo pokrovnost tal (2010) na miniranih površinah gosto
poseljenega hribskega pasu
Slika 32: Deleži pokrovnosti tal leta 1990 glede na današnjo pokrovnost tal (2010) na miniranih površinah redko
poseljenega gorskega pasu
Slika 33: Deleži pokrovnosti tal leta 1990 glede na današnjo pokrovnost tal (2010) na miniranih površinah srednje
gosto poseljenega gorskega pasu z zmernimi nakloni
Slika 34: Deleži pokrovnosti tal leta 1990 glede na današnjo pokrovnost tal (2010) na miniranih površinah srednje
gosto poseljenega gorskega pasu z velikimi nakloni
Slika 35: Primerjava pokrovnosti tal 2010 in 1990 na celotnem neminiranem območju mokrišč

Karte
Karta 1: Pregledna karta obravnavanega območja
Karta 2: Pregled minskih polj
Karta 3: Območja posnetkov Landsat GLS 1990, uporabljenih za izračun pokrovnosti, in datumi zajemanja
posameznega območja
Karta 4: Območja klasifikacije
Karta 5: Natančnost klasifikacije pokrovnosti tal glede na DOF. V primeru velikih kmetijskih površin Panonske
nižine (leva karta, okolica Vinkovcev) je klasifikacija natančnejša kot v primeru obdinarske mozaične
pokrajine njiv, travnikov in gozdov (desna karta, Cazinska krajina), kjer so površine posamezne
pokrovnosti manjše.
Karta 6: Pokrovnost tal 2010
Karta 7: Vizualna primerjava pokrovnosti tal 2010 in 1990 pri naselju Marinbrod
Karta 8: Grmičevje na miniranih območjih
Karta 9: Pokrovnost tal na nekdanjih in današnjih travnikih
Karta 10: Travniki na miniranih območjih
Karta 11: Gozdovi na miniranih območjih
Karta 12: Razredi nadmorskih višin
Karta 13: Razredi naklonov
Karta 14: Razredi gostote prebivalstva
Karta 15: Razred mokrišč
Karta 16: Pokrajinski tipi brez kriterija naklonov
Karta 17: Minirane površine na mokriščih
Karta 18: Minirane površine v redko poseljenem nižinskem pasu
Karta 19: Minirane površine v srednje gosto poseljenega nižinskega pasu
Karta 20: Minirane površine v gosto poseljenih nižavjih
Karta 21: Minirane površine v redko poseljenem hribskem pasu
Karta 22: Minirane površine v srednje gosto poseljenem hribskem pasu z zmernimi nakloni
Karta 23: Minirane površine v srednje gosto poseljenem hribskem pasu z velikimi nakloni
Karta 24: Minirane površine v gosto poseljenem hribskem pasu
Karta 25: Minirane površine v redko poseljenem gorskem pasu
Karta 26: Minirane površine v srednje gosto poseljenem gorskem pasu z zmernimi nakloni
Karta 27: Minirane površine v srednje gosto poseljenem gorskem pasu z velikimi nakloni

Preglednice
Preglednica 2: Minirana območja s površino nad 10 km2
Preglednica 3: Prizadete skupnosti v BiH po tipu naselja (Landmine Impact Survey ..., 2004)
Preglednica 4: Kategorije pokrovnosti tal na miniranih območjih (Šiljković, Musa, 2009)
Preglednica 5: Spektralni pasovi senzorjev TM in ETM+ na satelitih Landsat (Oštir, 2002)
Preglednica 6: Pokrovnost tal na miniranih območjih 2010 in 1990
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11. Priloge
11.1 Priloga 1: Preglednica pokrajinskoekoloških tipov na
miniranih površinah
Tabela prikazuje 25 pokrajinskoekoloških tipov na miniranih površinah, pridobljenih z metodo
digitalnega prekrivanja kart. Za vsak pokrajinskoekološki tip so izračunane tudi površine
posamezne pokrovnosti tal za leto 2010. Izmed vseh kategorij so pomembnejše opisane v
poglavju 6.2.
Višinski pas

0-150 m

Gostota
prebivalstva

0-2 preb./km2

Naklon

0-12°

Mokrišče

Površina
[km2]

ne-mokrišče

15,35

Delež od vseh
miniranih
površin [%]

Pokrovnost tal

0-150 m

0-150 m

0-2 preb./km2

0-2 preb./km2

3-50 preb./km2

0-12°

nad 12°

0-12°

51

mokrišče

ne-mokrišče

ne-mokrišče

0,48

168,81

0,51

3,34%

gozd

6,67

43,45%

grmičevje

3,93

25,62%

njiva

0,03

0,21%

travnik

0,63

4,10%

zarast

3,57

23,28%

gozd

20,35

39,90%

9,89

19,40%

0,11

0,21%

travnik

0,26

0,51%

zarast

0,78%

2,61% njiva

20,39

39,98%

gola površina

0,15

32,20%

gozd

0,08

16,95%

grmičevje

0,17

35,97%

njiva

0,00

0,75%

travnik

0,04

7,53%

zarast

0,03

6,59%

gola površina

5,98

3,54%

gozd

79,27

46,96%

grmičevje

29,90

17,71%

2,70

1,60%

0,02%

8,63%
njiva

0-150 m

0-150 m

0-150 m

3-50 preb./km2

3-50 preb./km2

nad 50 preb./km2

0-12°

nad 12°

0-12°

75

mokrišče

ne-mokrišče

2,76

ne-mokrišče

33,38
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Delež
površin v PE
tipu [%]

gola površina

grmičevje
0-150 m

Površina
[km2]

travnik

12,68

7,51%

zarast

38,28

22,68%

gozd

38,20

50,94%

grmičevje

15,29

20,39%

3,83% njiva

0,40

0,53%

travnik

0,77

1,02%

zarast

20,34

27,12%

gola površina

0,51

18,52%

gozd

0,86

31,30%

grmičevje

0,86

31,20%

njiva

0,00

0,10%

travnik

0,42

15,06%

zarast

0,11

3,81%

1,71% gola površina

0,04

0,12%

0,14%

gozd

0-150 m

0-150 m

nad 50 preb./km2

nad 50 preb./km2

0-12°

nad 12°

0,74

mokrišče

ne-mokrišče

0,07

15,89

47,61%

grmičevje

2,59

7,75%

njiva

0,67

2,01%

travnik

1,27

3,81%

zarast

12,92

38,69%

gozd

0,25

33,90%

grmičevje

0,12

16,28%

0,04% njiva

0,02

2,07%

travnik

0,01

0,85%

zarast

0,35

46,90%

gozd

0,05

63,41%

0,01

10,98%

travnik

0,02

25,61%

gola površina

1,76

0,65%

196,49

73,30%

52,34

19,52%

0,81

0,30%

travnik

5,36

2,00%

zarast

11,31

4,22%

gozd

0,00

50,00%

grmičevje

0,00

50,00%

0,00% grmičevje

gozd
grmičevje
nad 150-1000 m

0-2 preb./km2

0-12°

ne-mokrišče

268,07

13,70%
njiva

nad 150-1000 m

0-2 preb./km2

0-12°

0,01

mokrišče

0,00%
2,30

0,72%

233,48

73,50%

72,46

22,81%

njiva

0,15

0,05%

travnik

4,10

1,29%

zarast

5,18

1,63%

24,76

6,49%

gozd

180,07

47,18%

grmičevje

113,43

29,72%

2,26

0,59%

travnik

25,60

6,71%

zarast

35,58

9,32%

gozd

0,47

89,79%

0,03

5,71%

0,02

4,50%

gola površina
gozd
grmičevje
nad 150-1000 m

0-2 preb./km2

nad 12°

ne-mokrišče

317,67

16,24%

gola površina

nad 150-1000 m

3-50 preb./km2

0-12°

ne-mokrišče

381,69

19,51%
njiva

nad 150-1000 m

3-50 preb./km2

0-12°

0,52

mokrišče

0,03% grmičevje
zarast

7,34

3,44%

129,00

60,38%

62,34

29,18%

njiva

0,38

0,18%

travnik

6,84

3,20%

zarast

7,74

3,62%

gozd

0,05

91,53%

grmičevje

0,00

8,47%

gola površina

3,08

21,68%

gozd

3,44

24,19%

4,90

34,53%

njiva

0,15

1,03%

travnik

1,10

7,71%

gola površina
gozd
grmičevje
nad 150-1000 m

nad 150-1000 m

nad 150-1000 m

3-50 preb./km2

3-50 preb./km2

nad 50 preb./km2

nad 12°

nad 12°

0-12°

ne-mokrišče

213,63

0,05

mokrišče

ne-mokrišče

14,2
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10,92%

0,00%

0,73% grmičevje

nad 150-1000 m

nad 150-1000 m

nad 50 preb./km2

nad 50 preb./km2

0-12°

nad 12°

0,01

mokrišče

ne-mokrišče

9,6

zarast

1,54

10,86%

gozd

0,00

6,25%

0,01

56,25%

zarast

0,01

37,50%

gola površina

0,49

5,12%

gozd

4,70

49,02%

grmičevje

3,52

36,72%

njiva

0,01

0,13%

travnik

0,57

5,92%

zarast

0,30

3,09%

0,00% grmičevje

0,49%

4,40

4,22%

gozd

68,60

65,86%

grmičevje

25,95

24,91%

5,22

5,01%

gola površina
nad 1000 m

0-2 preb./km2

0-12°

ne-mokrišče

104,17

5,32%
travnik
gola površina
gozd

nad 1000 m

0-2 preb./km2

nad 12°

ne-mokrišče

177,74

travnik

nad 1000 m

nad 1000 m

nad 1000 m

3-50 preb./km2

3-50 preb./km2

nad 50 preb./km2

nad 50 preb./km2

0-12°

nad 12°

0-12°

nad 12°

ne-mokrišče

68,55

ne-mokrišče

51,94

ne-mokrišče

0,37

ne-mokrišče

0,48

38,79

21,83%

3,98

2,24%

gola površina

13,20

19,26%

gozd

23,85

34,79%

grmičevje

22,22

32,41%

travnik

9,28

13,54%

gola površina

8,93

17,18%

gozd

22,56

43,44%

grmičevje

17,49

33,67%

3,50%

2,66%
travnik

2,96

5,71%

gozd

0,11

28,67%

0,22

57,59%

travnik

0,05

13,73%

gozd

0,33

68,28%

0,14

30,04%

0,01

1,68%

0,02% grmičevje

0,02% grmičevje
travnik
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4,24%
71,69%

9,09%
grmičevje

nad 1000 m

7,54
127,43

11.2 Priloga 2: Preglednica pokrovnosti tal na celotnih območjih
pokrajinskoekoloških tipov
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