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PRIMERJAVA IZBRANIH LASTNOSTI KMETIJSKIH IN NEKMETIJSKIH PRSTI
V KATASTRSKI OBČINI PLISKOVICA
Izvleček
V preteklosti je bilo površje na Krasu podvrženo intenzivnim kraškim agromelioracijam z
namenom širitve kmetijskih površin in izboljšanja pogojev za kmetovanje, ki jih na Krasu
omejuje predvsem plitkost in kamnitost prsti. Tako se je naravnim pridružil antropogeni
pedogenetski dejavnik. Z drobljenjem in odstranjevanjem kamenja v prsti, z nanašanjem
alohtone prsti ter drugimi melioracijskimi ukrepi in kmetijskimi praksami, ki so posegle
globoko v profil prsti, so se na kmetijskih površinah oblikovale antropogenizirane prsti. Na
primeru katastrske občine Pliskovica smo ugotavljali, kako se izbrane lastnosti prsti
razlikujejo v prsteh pod gozdno in kmetijsko rabo tal dveh morfoloških enot; v vrtačah in na
ravniku. Kmetijska raba tal zajema kategorije travnik oz. pašnik, vinograd in njivo. Na 32
vzorcih prsti iz 18 profilov smo analizirali vsebnost prostih karbonatov, reakcijo, vsebnost
organske snovi ter razmerje C/N. Ugotovili smo, da v katastrski občini Pliskovica človek z
obstoječimi kmetijskimi praksami ni poglavitni dejavnik, ki vpliva na izbrane kemijske
parametre prsti.
Ključne besede: pedogeografija, terra rossa, kmetijske prsti, antropogene prsti, raba tal,
kmetijske površine, kras, Kras, Pliskovica.
A COMPARISON OF SELECTED SOIL PROPERTIES IN AGRICULTURAL AND
NON-AGRICULTURAL LAND USE TYPES IN THE CADASTRAL MUNICIPALITY
OF PLISKOVICA
Abstract
In the past, the surface of the Kras plateu was intensively transformed due to the agricultural
improvements of the karstic surface. Their aim was to gain more farming land and to improve
farming conditions on Kras, which are limited mainly by shallow soils and a high rock
content. Consenquently, the human factor has become crucial in the forming of the soil: with
the removal of stones, the addition of allochthonous soils, deep tillage and other farming
practices and agricultural improvements. A comparison between the selected soil properties of
forest and agricultural lands used in the case of the cadastral municipality of Pliskovica on
Kras was carried out. Among different land use types, soils from dolines (chromic cambisols)
and from outside dolines (mostly rendzic leptosols) were distinguished. Agricultural land use
included the following categories of land use: meadows/pastures, vineyards and fields. In 32
samples taken from 18 soil profiles, the content of CaCO3, reaction, soil organic matter and
the C/N ratio were determined. Our researched showed that agricultural practices are not the
most significant influence on the selected chemical soil parameters.
Key words: pedogeography, terra rossa, agricultural soil, antropoghenic soil, land use,
agricultural lands, karst, Kras, Pliskovica.
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1. Uvod
Človek z izkoriščanjem in poseganjem v naravno okolje povzroča hitre in včasih nepovratne
spremembe tudi v pedosferi. Vpliv človeka se kaže v spremenjenih značilnostih prsti, njegovo
delovanje je veliko hitrejše in močnejše kot delovanje ostalih pedogentskih dejavnikov
(Lovrenčak, 1994, str. 60). Osnovno Jennyjevo enačbo (Jenny, 1994) pedogenetskih
dejavnikov so zato razširili tudi z antropogenim vplivom:
P = f (K, O, R, M, Č, H, A).
Prst je torej rezultat prepletenega delovanja klime (K), organizmov (O), reliefa (R), matične
podlage (M), časa (Č), vode (H) in človeka (A). Pedogenetski dejavniki sicer delujejo skupno,
vendar lahko en prevlada (Stritar, 1991, str. 2; Lovrenčak, 1992, str. 47). Če je to delovanje
človeka, pride do nastanka antropogenih prsti. Človek s svojim delovanjem vpliva na enega
ali več pedogenetskih dejavnikov in tako spremeni smer pedogeneze. Že pri vsaki spremembi
v rabi tal, ki je drugačna od naravne, pride do modifikacije vsaj enega od pedogenetskih
dejavnikov, to je vegetacije in posledično ostalih. Slovenska klasifikacija prsti definira
antropogene prsti kot prsti, kjer »je jasno izraženo delovanje človeka« in sem uvršča
kmetijske prsti (Repe, 2010), predvsem zaradi tega, ker se zaradi obdelovanja premešajo
horizonti v antropogeni P horizont. Nasprotno imajo naravne prsti ohranjeno naravno
zaporedje horizontov kot posledica pedogeneze (Urbančič in sod., 2005). Kmetovanje
povzroča dosti večje spremembe v odeji prsti kot le spreminjanje morfologije profila. Zaradi
globalnih klimatskih sprememb se danes namenja posebno pozornost proučevanju vpliva
sprememb rabe tal na kroženje ogljika, saj prst predstavlja pomemben vir in ponor tega.
Kmetijska dejavnost in namenjanje gozdnih zemljišč za poljedelstvo je pospešilo sproščanje
ogljika iz prsti v atmosfero. Z agrotehničnimi (mehanskimi in kemičnimi) ukrepi v prsti se
spreminjajo fizikalno-kemijske lastnosti prsti, ki so lahko zelo drugačne od naravnega stanja.
V pričujočem delu nas je zanimalo, kako različna kmetijska raba tal vpliva na različne
lastnosti prsti v primerjavi s prstmi, ki so pod gozdno vegetacijo.
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1.1. Namen in cilji diplomskega dela
Namen diplomskega dela je ugotoviti, ali obstajajo razlike v izbranih lastnostih med
kmetijskimi in nekmetijskimi prstmi na različnih morfoloških oblikah in kakšne so. Nadalje še
raziskati, na kakšen način te razlike povzroča človek. Razlike med kmetijskimi in
nekmetijskimi prstmi smo preučevali na primeru vzorcev prsti iz katastrske občine Pliskovica.
Cilji diplomskega dela so:
- pregledati vire in literaturo o dosedanjih raziskavah vpliva kmetijske rabe tal na prsti na
Krasu;
- s pomočjo literature opisati, kako kmetovanje vpliva na spreminjanje naravnega stanja
prsti;
- izbor reprezentativnih lokacij in vzorčenje;
- primerjava vrednosti izbranih kemijskih parametrov med kmetijskimi in nekmetijskimi
prstmi na različnih morfoloških oblikah;
- skušati ugotoviti, ali se obravnavane prsti lahko definirajo kot antropogene oziroma
antropogenizirane.

1.2. Delovne hipoteze diplomskega dela
Pri raziskovalnem delu smo postavili dve delovni hipotezi, druga vsebuje podhipoteze.
1. Na obdelovalnih površinah antropogeni pedogenetski dejavnik prevladuje nad naravnimi
pedogenetskimi dejavniki.
2. Kemijski parametri in pedogenetski procesi se na kmetijskih prsteh razlikujejo od tistih
pod gozdnim rastjem:
a) vsebnost CaCO3 v prsti: v prsteh pod gozdno rabo tal vsebnost CaCO3 ne bo
presegala 10 g/kg, medtem ko bo količina CaCO3 v kmetijskih prsteh višja,
b) reakcija prsti: vrednosti reakcije kmetijskih prsti bodo višje kot vrednosti reakcije
prsti pod gozdnim rastjem,
c) organska snov v prsti: količina organske snovi bo v nekmetijskih prsteh večja
kakor v kmetijskih prsteh,
d) razmerje C/N: razmerje C/N bo v prsteh pod gozdno rabo tal širše kot v kmetijskih
prsteh.
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1.3. Pregled dosedanjih objav o vplivu človeka na prsti na Krasu
Človekov vpliv na prsti skozi kmetovanje se v pedoloških, pedogeografskih in krasoslovnih
člankih in prispevkih, ki smo jih pregledali, omenja le sporadično. Hrovat (1953) je v delu
Kraška ilovica: njene značilnosti in vpliv na zgradbe (1953) opisal rdečo kraško ilovico na
Dolenjskem. V tem delu omenja tudi človekov vpliv na prst, in sicer erozijsko-denudacijske
procese na njivah in vinogradih zaradi obdelovanja (str. 49–56). Gams se je v vrsti člankov,
zbornikov, prispevkov na konferencah in monografijah kot krasoslovec dotaknil človekovega
oblikovanja kraške pokrajine in prilagoditve človeka na življenjske razmere na Krasu (Gams,
1973; Gams, 1974; Gams, 1987a; Gams, 1987b; Gams 1989; Gams, 1992; Gams, 2004). S
sodelavci je proučeval človekov vpliv na pokrajino na območju Dinarskega in sredozemskega
krasa (Gams, Gabrovec, 1999; Gams in sod. 1993). Tudi Radinja (1987) je pisal o
človekovem oblikovanju kraške pokrajine. Lovrenčak je s sodelavci preučeval prsti v k. o.
Krajna vas (Gams, Lovrenčak, Ingolič, 1971). Rezultat krasoslovne konference, ki jo je leta
1987 organizirala Mednarodna geografska zveza (International Geographical Union), ta se je
ukvarjala z vplivom človeka na Kras, je tudi zbornik oziroma vodič: Man's impact in Dinaric
Karst (Gams, Habič, 1987), kjer Gams opisuje kraške agromelioracije v k. o. Pliskovica.
Geografi so se bolj ukvarjali s spremembami kraške morfologije zaradi človekovih dejavnosti
in z oblikovanjem tipične »kraške« kulturne pokrajine kot posledica prilagajanja človeka in
njegovih (primarnih) dejavnosti na življenjske pogoje. Med tujo krasoslovno literaturo je izšlo
nekaj zbornikov, kjer so se avtorji ukvarjali s človekovim vplivom na kras in na kraške prsti,
med njimi je zbornik Karst terrains: environmental changes and human impact (1993), kjer je
o vplivu človeka na kraške prsti na primeru japonskega krasa pisala Urushibara (1993).
Obdelane prsti sodijo že na agronomsko področje, zato se s kmetijskimi prstmi ukvarjajo
večinoma pedologi. S prstmi na Krasu se veliko ukvarja gozdarska stroka. Gozdarski inštitut
Slovenije in Zavod za gozdove Slovenije sta leta 1998 izvedla delavnico javne gozdarske
službe, po kateri so izdali separat z naslovom Gozdna rastišča in razvoj sestojev na SežanskoKomenskem Krasu, kjer so vključeni tudi prispevki o prsteh. Urbančič (2002) je na Krasu
preučeval spremembe talnih razmer po požaru v gozdovih črnega bora na štirih raziskovalnih
ploskvah: na Sežanskem Krasu, na Dutoveljsko-Tomajskem Krasu, na Vremščici ter na
Kojniku (Podgorski kras). S sodelavci je proučeval tudi pestrost in rodovitnost gozdnih rastišč
na Sežansko-Komenskem krasu (Urbančič, Ferlin, Kutnar, 1999). Mihelič in Kobal (2007) sta
se ukvarjala z organsko snovjo in humusno bilanco na njivah Slovenije (prispevek na
konferenci ob svetovnem dnevu tal leta 2007). Kobal s sodelavci (2008) je na konferenci
Eurosoil predstavil prispevek o organskemu ogljiku na gozdnih in kmetijskih tleh v Sloveniji.
Omenjena dela (razen zadnjih prispevkov s konferenc) pa obravnavajo samo gozdne prsti in
se ne dotikajo spreminjanja lastnosti prsti s spreminjanjem rabe tal.
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Predstavitev izbranih kemijskih parametrov prsti

2.1 CaCO3 (»prosti karbonati«)
Matična kamnina s svojo kemično sestavo vpliva na osnovno kemično sestavo prsti
(Lovrenčak, 1994, str. 48). Vsebnost kalcijevega ali magnezijevega karbonata v matični
podlagi vpliva na količino prostih karbonatnih ionov v prsti. Kot ugotavljajo različni avtorji,
je količina prostih karbonatov v prsti na Krasu kljub karbonatni matični podlagi zelo majhna
ali celo nična, saj so zaradi vlažne klime ti izprani. Na vsebnost kalcijevega in magnezijevega
karbonata v prsti je vezana vrednost reakcije, saj imajo kalcijevi ioni sposobnost nevtralizacije
H+ ionov, ki v prsti delujejo kislo. Zaradi vlažnega podnebja in gnojenja s fiziološko kislimi
gnojili se sčasoma pH prsti zniža, zato je treba za optimalne kmetijske donose praviloma na
vsakih pet let dodajati apno (Prus, 2004, str. 25). Na podlagi zgornjega sklepamo, da se bodo
med gozdnimi in kmetijskimi prstmi pokazale razlike v vsebnosti prostih karbonatov kot
posledica apnenja kmetijskih površin. Na podlagi literature (Sušin, 1968; Gams, Lovrenčak,
Ingolič, 1971) vemo, da imajo (gozdne) prsti na Krasu zelo malo ali nič prostih karbonatov.
Zaradi tega smo pri delovni hipotezi postavili relativno nizko mejo (10 g/kg) vsebnosti teh, ki
naj bi razlikovala gozdne in kmetijske prsti.

2.2 Reakcija (pH)
»Najpomembnejši dejavnik, ki vpliva na reakcijo prsti, je vsebnost bazičnih kationov v
matični podlagi in njihova prisotnost v procesu pedogeneze. Na karbonatnih kamninah se
razvijajo prsti s slabo kislo do nevtralno reakcijo. Nižji pH imajo starejša in sprana tla, ki se
pojavljajo v humidni klimi« (Prus in sod., 2004, str. 24). Na Krasu je reakcija prsti pod
gozdnim rastjem kljub karbonatni matični podlagi kisla, saj se zaradi humidne klime vrši
zakisljevanje prsti, to je izpiranje bazičnih kationov. Na izmenjevalec pa se vežejo vodikovi
ioni, ki povzročajo kislo reakcijo. Tako se je s tekom pedogeneze pH na Krasu znižal do kisle
vrednosti. Izjema so plitke, skeletene prsti (Poročilo o stanju ..., 2002, str. 4). Na obdelovalnih
površinah na reakcijo prsti vplivajo tudi kulturne rastline, saj ob sprejemanju hranil v prst
oddajajo vodikove katione. Na zniževanje pH-ja se v kmetijstvu vpliva tudi s pobiranjem
pridelka, saj se tako odvzemata iz prsti magnezij in kalcij. Na reakcijo prsti vpliva tudi
organska snov; ko se ta razkraja, se v prst sproščajo različne organske in anorganske kisline.
Za vzdrževanje optimalne pH vrednosti prsti za kulturne rastline se obdelovalnim površinam
zato dodaja apno (Prus in sod., 2004, str. 24). V gozdnih prsteh je zagotovljeno kroženje
organskega ogljika, saj se vsa proizvedena organska snov vrača nazaj v prst. Zaradi načeloma
večje vsebnosti organske snovi v prsteh pod gozdno rabo tal sklepamo, da bo v gozdnih prsteh
reakcija nižja kot v kmetijskih prsteh.

2.3 Organska snov
»Organsko snov v prsti tvorijo živi organizmi (rastline in živali) in njihovi različno razkrojeni
in preoblikovani odmrli ostanki« (Lovrenčak, 1994, str. 25). »Na delež organske snovi v tleh
vplivajo predvsem klimatski dejavniki (temperatura in vlažnost), matična podlaga, relief,
rastlinstvo, značilnosti prsti (tekstura, reakcija prsti, vsebnost hranil) in raba tal (Prus in sod.,
2004 str. 31; Lovrenčak, 1994). V prsteh zmernega klimatskega pasu predstavlja organska
snov 1–3 % teže prsti (De Nobili, Maggioni, 1993, str. 43). »V Sloveniji je zaradi vlažne in
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relativno tople klime razgradnja organske snovi razmeroma hitra. Čedalje izrazitejši je vpliv
človeka (raba tal, slaba kmetijska praksa idr.), ki povzroča degradacijske procese /…/. Po
podatkih Evropskega biroja za tla (European Soil Bureau) se delež organske snovi v
evropskih tleh zmanjšuje« (Poročilo o stanju ..., 2002, str. 5). Organska snov v prsti je
velikega pomena ne samo za rastline, temveč tudi za preprečevanje degradacijskih procesov
prsti.
»Zaloge organske snovi v prsti so rezultat ravnovesja med njenimi vnosi, večinoma preko
rastlinskih ostankov, in izgubami z razkrojem in mineralizacijo« (Prus in sod., 2000). Pri
mineralizaciji se metaboliziran organski ogljik kot CO2 vrača nazaj v atmosfero. Večja
vsebnost organske snovi v prsti lahko pomeni večji vnos ali zmanjšano mineralizacijo
organske snovi (Giordano, Nannipieri, 1993, str. 153). Na razkroj (mineralizacijo in
humifikacijo) vpliva več okoljskih dejavnikov in same lastnosti prsti. Okoljski dejavniki
vplivajo na aktivnost mikroflore, mikro in makrofavne v prsti ter s tem na hitrost
mineralizacije in humifikacije organske snovi. Pomembno vlogo pri dokončni mineralizaciji
organske snovi in sintetizaciji humusa imajo zlasti mikroorganizmi (Lovrenčak, 1994, str. 58).
Dejavniki, ki vplivajo na mineralizacijo organske snovi, so:
- vrsta in številčnost populacije mikro in makro favne in flore v prsti;
- temperatura in vodno-zračne lastnosti prsti: višja, kot je temperatura, hitrejša bo mikrobna
metabolizacija in s tem mineralizacija organskega ogljika. Najhitrejši razkroj poteka med
30 in 40 °C, to je najbolj optimalen temperaturni razpon za aktivnost mikroorganizmov.
Visoka zračna in talna vlažnost mikroorganizmom oteži dostop do kisika in posledično se
mineralizacija zmanjša. Večja, kot je razpoložljivost kisika za mikroorganizme, večja bo
mineralizacija organske snovi;
- reakcija: za reakcijo v prsti so dovzetni predvsem mikroorganizmi. Ti hitreje razkrajajo
organsko snov v nevtralnem okolju kot v kislem. Apnenje prsti bo posledično pripomoglo
tudi k hitrejši razgradnji organske snovi;
- vsebnost hranil v prsti: pomembna je zlasti vsebnost dušika v prsti, ki je ključen hranilni
element mikroorganizmov. Pri zadostni vsebnosti dušika v prsti bo tudi aktivnost
mikroorganizmov večja in s tem bo hitrejša mineralizacija. Tako dušikova gnojila
pospešujejo mineralizacijo organske snov;
- razmerje C/N v odmrli organski snovi: manjši, kot bo delež dušika, oziroma širše, kot bo
C/N razmerje v organskih tkivih, počasnejša bo mineralizacija;
- odpornost odmrle organske snovi proti mineralizaciji: sladkorji, škrob in beljakovine so
najmanj odporni, medtem ko je lignin najbolj odporna snov proti razkrajanju. Tudi mlajše
rastline bodo hitreje mineralizirane. Glede na odpornost proti razkrajanju delimo organsko
snov v prsti na inertno frakcijo, ki je podvržena procesom humifikacije, in na razgradljivo
frakcijo, ki je podvržena procesom mineralizacije;
- tekstura – delež in tip mineralov glin: tekstura vpliva na razkroj organske snovi posredno
in neposredno. Posredno preko vpliva na vodno zadrževalne lastnosti prsti, posledično na
vodno-zračne razmere. Neposredno vpliva z nastajanjem organsko-mineralnih
kompleksov med minerali glin in organskimi delci. Slednji postanejo tako manj dovzetni
za mineralizacijo s strani mikroorganizmov (Dell'Agnola, Nannipieri, Nardi 1993, str. 22;
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Lovrenčak, 1994, str. 26; Stritar, 1991, str. 33–34; Casella, 1993, str. 129–133; Prus in
sod., 2004, str. 30).
Na vnos organske snovi v prst vplivajo mnogi dejavniki, med njimi pa najbolj tip rastlinske
odeje, rastlinske vrste, ki jo sestavljajo, in njihova starost. Rastlinska odeja ponovno zavisi od
okoljskih dejavnikov (Lovrenčak, 1994, str. 25).
2.3.1 Vpliv obdelovanja na organsko snov v kmetijski prsti
Poseganje v kroženje organske snovi v prsti, spreminjanje kvalitete in količine le-te,
spreminja fizikalne, kemijske in biološke lastnosti prsti. Organska snov vpliva med drugim na
mehansko odpornost, vodno zadrževalne lastnosti, termično kapaciteto in barvo prsti. Edina
fizikalna lastnost, pri kateri je ta vpliv zanemarljiv, je tekstura (De Nobili, Maggioni, 1993,
str. 43). V neobdelanih prsteh je organska snov rezultat ravnovesja med okoljskimi dejavniki,
medtem ko je v kmetijski prsti zaradi obdelovanja, gnojenja, kolobarjenja itd. to ravnotežje
porušeno. Organsko snov v kmetijski prsti uravnavamo z agrotehničnimi ukrepi, ki bodisi
pospešujejo humifikacijo bodisi zmanjšujejo, zato je lahko količina humusa večja ali manjša
kot v neobdelani, »naravni« prsti (Stritar, 1991). V kmetijskih prsteh je poleg predhodno
naštetih dejavnikov razkroj organske snovi povezan še z rabo tal ter načinom obdelave, na
vnos pa vpliva vrsta ostankov kulturnih rastlin in agrotehnični ukrepi, ki se izvajajo na
določeni kmetijski površini. Organsko snov dodajamo z organskimi gnojili, s katerimi se v
prst vnaša hranila za kulturne rastline. Ohranjanje organske snovi je pomembno za ohranjanje
mikrobiološke aktivnosti v prsti in ugodne (mrvičaste) strukture, ki omogoča dober vodnozračni režim prsti (Prus in sod., 2004 str. 22). Obdelovanje prsti povzroča zmanjšanje
vsebnosti organske snovi, ki je najhitrejše v prvih letih po odstranitvi gozdnega pokrova,
kasneje se hitrost izgube organske snovi zmanjša (Casella, 1993, str. 130). Na podlagi
zgornjih utemeljitev smo postavili delovno hipotezo, ki predvideva, da bodo imele gozdne
prsti več organske snovi kot kmetijske, ne glede na kmetijsko kategorijo rabe tal. Pri tem smo
zavestno zanemarili vpliv gnojenja kmetijskih površin z organskimi gnojili.
2.4 Razmerje C/N
»C/N razmerje je merilo za ocenjevanje stopnje razgradnje organske snovi v tleh. Če je
razmerje C/N širše od 25:1 v splošnem pomeni, da je mikrobiološko delovanje zaradi
pomanjkanja N ovirano, ter s tem tudi razgradnja in mineralizacija organske snovi. C/N
razmerje ožje od 25:1 smatramo kot ugodno za razgradnjo organske snovi« (Prus in sod.,
2004, str. 31). Hitrost mineralizacije organskega odpada je v prvi vrsti pogojena z vrsto
frakcij, ki ga sestavljajo, in sposobnostjo mineralizacije (inertna ali razgradljiva frakcija)
(Prus in sod., 2004 str. 31). »Na hitrost razgradnje organske snovi vpliva vsebnost hranil
(predvsem N) in razmerje ogljika in dušika v prsti« (Prus in sod., 2004, str. 31). »Obdelava tal
pripomore k večjemu zračenju, posledično hitrejši razgradnji organske snovi, izgubi
»avtohtonega« ogljika in mineralizaciji dušika, fosforja in žvepla, s posledično ožjimi
razmerji C/N, C/P in C/S« (Caporali, 1993, str. 167). K hitrejši mineralizaciji organske snovi
pripomore tudi višji pH (apnenje) ter gnojenje z dušikovimi gnojili, saj dušik pospešuje
mikrobiološko aktivnost in razkroj organske snovi (Casella, 1993, str. 130). Stopnja razkroja
je pogojena s količino organskega dušika v rastlinskih ostankih, torej od kulturne rastline, ki
jo gojimo. Z razgradnjo organske snovi se v raztopino prsti sprošča dušik, ki ga porabljajo
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mikroorganizmi in (kulturne) rastline, z razgradnjo rastlinskih ostankov pa se preko dihanja
mikroorganizmov sprošča CO2, posledično se z razgradnjo razmerje C/N začne zoževati
(Casella, 1993, str. 131; Prus in sod., 2004, str. 31). Sušin (1968, str. 72) za ilovko in
kremenico Slovenskega primorja ugotavlja, da široke vrednosti C/N razmerja niso v povezavi
z večjo količino organske snovi, saj je razmerje C/N pri rendzinah, ki vsebujejo od 8 do 18,1
% organske snovi, celo ožje kot pri terra rossi. To ugotovitev pojasnjuje po Stevensonu (1959;
cv: Sušin, 1968), po katerem je zoževanje C/N razmerja z globino profila povezano s
povečevanjem relativne količine dušika, ki je fiksiran v fulvo kislinah. V kmetijskih sistemih
prevladuje mineralizacija organske snovi, saj prihaja do manjše akumulacije organskega
odpada in humifikacije. Zaradi tega pri delovnih hipotezah predpostavljamo, da bo C/N
razmerje v kmetijskih prsteh ožje kot v gozdnih prsteh.
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3

Naravne in antropogene prsti

3.1 Naravne prsti
V Sloveniji so naravne prsti ohranjene na bolj ali manj naravnih gozdnih rastiščih. Za njih je
značilno, da imajo ohranjeno naravno zaporedje in število horizontov, medtem ko so ti pri
kmetijskih prsteh lahko premešani in poenoteni v en orni horizont, zaradi česar je za gozdna
rastišča značilna večja pestrost talnih razmer. Gozdne prsti ne vsebujejo večjih količin
umetnih snovi, npr. gnojil. V gozdnih prsteh je vzpostavljen sklenjen krogotok organskega
ogljika. Zaporedje horizontov v gozdnih prsteh je sledeča: organski O horizont, ki vsebuje nad
35 % organske snovi, pod njim pa je humusno-akumulativen A horizont, ki mu pri razvitejših
prsteh sledi kambičen Bw horizont. Nato sledi matična podlaga (horizont C ali R) (Urbančič in
sod., 2005, str. 2).

3.2 Antropogenizirane in antropogene prsti
»Slovenska klasifikacija prsti, ki sicer (še) ni uradno sprejeta, je pa dogovorjena znotraj
stroke, loči znotraj oddelka avtomorfnih prsti razred antropogenih, za katere je značilen profil
P-C. Definira jih kot »prsti, kjer je jasno izraženo delovanje človeka /…/, v katerih so odsotni
ali premešani horizonti, ki imajo nadpovprečno količino organske snovi, prekomerno
založenost s hranili ali vodo in v katerih se pojavljajo naravi tuje snovi in predmeti« (Repe,
2010, str. 152). Obsega dva podtipa:
- rigolane prsti: to so vinogradniške prsti, kjer so bili horizonti zaradi globokega oranja
premešani ter
- vrtne prsti: te vsebujejo nadpovprečen delež organskih snovi (Repe, 2010, str. 152).
V drugem oddelku slovenske klasifikacije, to je oddelek hidromorfnih prsti, se posebej loči
tudi razred antropogenih hidromorfnih prsti z edinim tipom hidromelioriranih prsti. »Gre za
katerikoli tip prsti ali razred hidromorfnega oddelka, ki je nastal z različnimi tehničnimi,
predvsem hidromelioracijskimi ukrepi, kot so osuševanja ali odvajanja vode« (Repe, 2010,
str. 156). Atlas gozdnih tal Slovenije (Urbančič in sod., 2005) medtem loči:
- v oddelku avtomorfnih tal antropogena tla, ki imajo »zaradi človekovega obdelovanja
(rigolanja, gnojenja) v zgornjem delu profila horizont premešane in homogenizirane v en
sam antropogen horizont P« (Urbančič in sod., 2005, str. 5);
- v oddelku hidromorfnih tal razlikuje razred antropogenih hidromorfnih tal, ki jih opisuje
kot »tla, ki imajo antropogen horizont P, kot so obdelana tla nasadov črne jelše, vrb,
topolov, doba idr.« (Urbančič in sod., 2005, str. 5). V hidromorfne antropogene prsti pa se
uvrščajo globoko obdelane (rigolane) šotne prsti ter hidromeliorirane prsti (prsti, ki imajo
zaradi osuševanja ali namakanja močno spremenjene značilnosti) (Urbančič in sod., 2005,
str. 65).
V Atlasu gozdnih tal Slovenije avtorji razlikujejo med antropogeniziranimi in antropogenimi
prstmi. Antropogenizirane prsti so »zaradi človekovih posegov spremenjene le v gornjem
delu, do globine 35 (ali 50) cm, tako da imajo antropogeno spremenjen predvsem humusno
akumulativni horizont« (Urbančič in sod., 2005, str. 64). V to skupino se uvrščajo prsti,
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katerih prvotno skupino lahko še prepoznamo. Antropogeno spremenjen vrhnji horizont ima
oznako Ap. V to skupino se uvrščajo travniške, pašniške, plitveje obdelane njivske prsti, prsti
že zaraščenih ali zaraščajočih se kmetijskih zemljišč, prsti gozdnih drevesnic, od antropogenih
požarov poškodovane prsti, zaradi človekovih aktivnosti zbite prsti, onesnažene prsti idr..
Antropogene prsti pa imajo »zaradi človekove dejavnosti močno ali popolnoma spremenjen
ali na novo nastali antropogeni P horizont, debelejši od 35 (50) cm« (Urbančič in sod., 2005,
str. 64). Novo nastali P horizont je intenzivno gnojen ali apnen (Prus, 2000). Avtorji ločijo
naslednje tipe avtomorfnih antropogenih prsti:
- rigolane prsti (rigosoli): prsti njivskih površin, obdelane globlje od 50 cm in kjer sta v P
horizontu premešana dva ali več horizontov. Rigolana tla se imenujejo vitisoli, če gre za
vinogradniške površine ali za intenzivne plantaže sadnega in drugega drevja;
- hortisoli: z organskimi in mineralnimi gnojili bogate vrtne prsti s P horizontom;
- prsti deponij (deposoli): te so nastale na odlagališčih različnih odpadkov (jalovine,
komunalni odpadki, …) (Urbančič in sod., 2005, str. 64-65).
FAO WRB klasifikacija iz leta 2006 (World reference …, 2006) vsebuje niz prsti, pri katerih
je delovanje človeka poglaviten pedogenetski dejavnik. V nizu se ločita dve referenčni
skupini:
- antrosoli: to so prsti »ki so bile močno preoblikovane zaradi človekovih dejavnosti, kot je
dodajanje organske snovi ali gospodinjskih odpadkov, namakanja in obdelovanja« (World
reference …, 2006, str. 71). Pri antrosolih so človekovi vplivi omejeni na globino
obdelovanja, pod to so lahko naravni horizonti nedotaknjeni. Pojavljajo se na območjih z
zelo dolgo agrarno tradicijo;
- tehnosoli: prsti, ki vsebujejo antropogene predmete (World reference …, 2006, str. 71).
V Sloveniji so po pedološki karti Ministrstva za kmetijstvo in okolje prisotni naslednji podtipi
antropogenih prsti: rigolane prsti sadovnjakov, rigolane prsti vinogradov, prsti deponij jalovin
ter urbanih deponij (gl. Karto 1). Med njimi so najbolj razširjene rigolane prsti vinogradov
(prvotno evtrične rjave prsti) s površino 16870,9 ha (0,832 % vsega ozemlja), sledijo jim
rigolane prsti sadovnjakov s skupno površino 2411,8 ha (0,119 %), prsti deponij jalovin s
275,5 ha (0,014 %), najmanj pa je prsti urbanih deponij 8,5 ha (0,0004 %). Po omenjeni
pedološki karti lahko torej ugotovimo, da se na Krasu antropogene prsti ne pojavljajo
(Pedološka karta …, 2013).
Po pregledu klasifikacij antropogenih prsti oziroma prsti, ki nastajajo pod vplivom človeka,
ugotovimo, da nobena klasifikacija ne podaja natančnejše kvantitativne definicije, temveč
samo kvalitativni opis. Po FAO WRB klasifikaciji (World reference …, 2006) so vse
kmetijske prsti antropogene, medtem ko slovenska klasifikacija prsti in Atlas gozdnih tal
Slovenije poudarjata dovolj globoko obdelavo, pri kateri se poruši naravna zgradba profila. Za
nadpovprečno veliko založenost z organsko snovjo, hranili, vodo ali vsebnost antropogenega
materiala nobena izmed pregledanih klasifikacij ne podaja kvantitavnih kriterijev.
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Karta 1: Podtipi antropogenih prsti v Slovenij po pedološki karti Ministrstva za kmetijstvo in okolje.
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4

Pedogenetski dejavniki na Krasu

4.1 Podnebje
Podnebje ima v našem prostoru med pedogenetskimi dejavniki za nastanek in razvoj prsti
manjši pomen, na splošno pa prsti v Sloveniji kažejo značilnosti perhumidnega podnebja (L >
160, Langov padavinski faktor, L = povprečna letna količina padavin/povprečna letna
temperatura zraka) (Stritar, 1991, str. 86). Starejši raziskovalci vidijo v terri rossi s Krasa
vpliv paleoklime, čeprav še ni natanko pojasnjeno, kako je nastala in če ima pri njeni genezi
res glavno vlogo tropsko podnebje. Novejše raziskave so pokazale, da imajo na tvorjenje
kambičnega horizonta v jerovicah vpliv tudi sedimenti flišnega izvora ter da rdeča barva prsti
ni vezana izključno na tropsko podnebje. Do prehajanja železovih hidroksidov v okside in
posledično spreminjanja barve iz prvotno rumenorjave v rdečo lahko pride tudi ob stiku
sedimentov z atmosfero. To pomeni, da imajo tako rdeči kot rumeni sedimenti enak izvor
(Zupan Hajna, 1998, str. 292). Pokrajina Kras se po klimatski regionalizaciji Ogrina (1998)
uvršča v zaledno submediteransko podnebje, za katerega je značilno, da je povprečna
temperatura najhladnejšega meseca med 0 in 4 °C, povprečna temperatura najtoplejšega
meseca med 20 in 22 °C, z višjimi povprečnimi temperaturami meseca oktobra kakor aprila,
povprečna količina padavin pa znaša od 1200 do 1700 mm (Ogrin, 1998, str. 45). Ima
submediteranski padavinski režim, za katerega je značilno, da so padavine prek leta
razmeroma enakomerno razporejene, z dvema viškoma in nižkoma. Prvi padavinski višek
nastopi oktobra ali novembra, drugi pa na prehodu pomladi v poletje, kar kaže na vpliv celine.
Prvi nižek nastopi na prehodu zime v pomlad, drugi pa v osrednjih poletnih mesecih (Ogrin,
1998, str. 46).Vpliv podnebja se v prsteh na Krasu kaže v:
- relativno hitri razgradnji organske snovi, ki se odraža v tankem organskem in humusnem
horizontu. Ta proces je manj izrazit v gozdnih prsteh. Zaradi toplega podnebja se
razkrajanje vrši skozi celo leto in se v nasprotju s celinsko Slovenijo ne ustavi v zimskem
času;
- izpranosti prsti, in sicer v izpranosti prostih karbonatov (dekarbonatizaciji) in posledično
slabo kisli do kisli reakciji, ki se zaradi premeščanja delcev viša proti matični podlagi
(Repe, 2010; Kras, 1999).
Zaradi svoje lege ob visokih dinarskih planotah se v podnebnih potezah čutijo vplivi
zmernocelinskega podnebja, kar se kaže v močni burji in veliki spremenljivosti vremena, ki je
še posebej značilno za hladno polovico leta, ko se vdori hladnega zraka s celine nad morje
menjavajo z dnevi tople odjuge (Slovenija. Pokrajine in ljudje, 1998, str. 237). Po podatkih
meteorološke postaje Godnje, ki je od naselja Pliskovica oddaljena približno 6 km, je
povprečna količina padavin za 30-letno obdobje (1961–1990) 1420 mm, povprečna letna
temperatura pa 10,5 °C. Za zimsko polovico leta je značilen temperaturni obrat, srednje
število dni z meglo na meteorološki postaji Godnje je 12 (Klimatski podatki-Godnje, 2013).
Število dni s snežno odejo (ob 7. uri) je 15,8. Podnebje z 280 dnevi dolgo vegetacijsko dobo
in s temperaturami nad 0 °C ter 203 dni s temperaturami nad 10 °C ustvarja ugodne pogoje za
vinogradništvo. Klimatološka suša se na Krasu ne pojavlja, toda kraška matična podlaga
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onemogoča daljše zastajanje padavinske vode na površju, zato je v poznem poletju zaradi
visokih temperatur in izhlapevanja ter odtekanja padavinske vode v podzemlje občutek suše
še večji (Slovenija. Pokrajine in ljudje, 1998, str. 238).
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Grafikon 1: Klimatogram za klimatološko postajo Godnje.

Vir podatkov: Klimatski podatki-Godnje, 2013.

4.2 Živi organizmi
Živi organizmi zajemajo tako živalske kot rastlinske organizme. Živalski in rastlinski
(mikro)organizmi in rastlinstvo s svojim odpadom vplivajo na količino in kakovost organske
snovi v prsti, preko te pa naprej na vrsto drugih značilnosti prsti (pH, C/N razmerje, biološka
aktivnost, …). Fitogeografsko prištevamo Kras k submediterski Sloveniji, vendar je naravno
potencialno rastje težko ugotoviti, saj ga je skozi zgodovino človek močno spremenil
(Urbančič, Ferlin, Kutnar, 1999, str. 8). V poledenodobnem obdobju (od približno 5000 do
6000 leti pred sedanjostjo) je na Krasu in drugod v današnji submediteranski Sloveniji
verjetno prevladovala bukev s hrastom, lesko in gabrom. Ljudje so intenzivneje začeli
posegati v gozd od bronaste dobe (pred okoli 3500 leti pred sedanjostjo) s pojavom pašništva
in živinoreje, s čimer se je oblikoval degradacijski vrzelasti gozd, t. i. kraška gmajna (Poldini,
1972; Poldini in sod., 1980; cv: Urbančič, Ferlin, Kutnar, 1999). Obstoječim vrstam se je na
suhih pašnikih pridružil heliofilni črni gaber (Ostrya Carpinifolia) (Urbančič, Ferlin, Kutnar,
1999, str. 8). Z intenzivnejšim pritiskom na gozd se je Kras postopoma spreminjal v kamnito
golo pokrajino, kar je beseda »kras« izvorno tudi pomenila (Gams, 1987a, str. 93). Leta 1857
je gozd prekrival le 18 % planote (Urbančič, Ferlin, Kutnar, 2001). Danes raste na Krasu
sekundarna gozdno-grmovna združba hrasta puhavca in črnega gabra (Ostryo carpinifoliaeQuercetum pubescentis), ki je le degradacijska ali pionirska oblika vegetacije (Kras, 1999, str.
96). »Vodilne vrste kraških gozdov so puhasti hrast (Quercus pubescens), črni gaber (Ostrya
carpinifolia) in mali jesen (Fraxinus ornus). Te vrste gradijo večino asociacij ali so v njih
dominantne, v večini drugih pa se pojavljajo kot pridružene vrste (Brus, 1998). Pridružene
drevesne vrste so trokrpi (Acer monspessulanum) in topokrpi javor (Acer obtusatum), poljski
brest (Ulmus minor), brek (Sorbus torminalis), skorš (Sorbus domestica), maklen (Acer
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campestre), mokovec (Sorbus aria), češnja (Prunus avium), rešeljika (Prunus mahaleb),
kostanj (Castanea sativa), lipovec (Tilia cordata), enovrati glog (Crataegus monogyna),
navadni glog (Crataegus laevigata) in navadni brin (Juniperus communis) (Urbančič, Ferlin,
Kutnar, 1999, str. 9; Brus, 1998, str. 25). Od hrastov se kot indikator degradiranih rastišč
pojavlja cer (Quercus cerris)« (Urbančič, Ferlin, Kutnar, 1999, str. 9). Najznačilnejši
predstavniki grmovnega sloja so rumeni dren (Cornus mas), enovrati glog (Crataegus
monogyna), mali jesen in črni gaber. »Med travniškimi združbami je na splošno najbolj
razširjena združba nizkega šaša in skalnega glavinca (Carici humulis-Centaureetum
rupestris)« (Kras, 1999, str. 96). Leta 1859 so s črnim borom (Pinus nigra) izvedli prvo
uspešno pogozditev Krasa, saj se je ta izkazal kot najuspešnejša vrsta pri ponovni ogozditvi
kraške goličave. Nastala je antropogena združba Seslerio autumnalis-Pinetum nigrae. Še
danes je črni bor najpogostejša drevesna vrsta na Krasu, vendar uspešno prihaja do naravne
sukcesije termofilnih listavcev (Urbančič, Ferlin, Kutnar, 1999, str. 9‒10).
»Glavna vloga pedofavne je pospeševanje razgrajevanja organske snovi, ki vstopa v tla«
(Sulkava 1990; cv: Lebez Lozej, 1998, str. 12). Pravi razkrojevalci organske snovi v prsti so
mikroorganizmi, saj sintetizirajo humus in ga mineralizirajo, medtem ko makrofavna v prsti
opravlja prvo mehanično in biokemično razgrajevanje organske snovi, poveča njeno površino
in jo tako pripravlja za nadaljnje razgrajevanje, ki ga opravijo mikroorganizmi (Lebez Lozej,
1998, str. 12; Lovrenčak, 1994, str. 58). Na število in vrsto živih organizmov v prsti vplivajo
različni biotski in abiotski dejavniki (letni čas, raba tal, relief, matična podlaga, …), zlasti pa
vplivajo značilnosti v prsti (temperatura, vlažnost, zračnost, količina organskih in mineralnih
hranilnih snovi, reakcija) ter vrsta organskega opada, ki vstopa v prst (Stritar, 1991, str.
26‒28; Lovrenčak, 1994, str. 55). Organski opad pomembno vpliva na vrsto mikrobnih
prehranjevalnih skupin preko svoje odpornosti proti razgradnji. Bakterije se na primer
prehranjujejo z lažje razgradljivo organsko snovjo in raje živijo v nevtralnem okolju. Na kislo
okolje so bolj prilagojene glive, ki so sposobne razkrajati tudi obstojnejše organske spojine
(Stritar, 1991, str. 31). Borov in hrastov listni opad se težje razgrajuje kot gabrov, medtem ko
pri travniškem opadu ne prihaja do tako velikih razlik (Lebez Lozej, 1998, str. 13). »Največ
živali živi v gozdnih prsteh, manj na travniku in še manj na njivah« (Tarman, 1965; cv:
Lovrenčak, 1994, str. 57). Poleg mikrobov predstavljajo glavnino pedofavne kolobarniki
(Annelida), gliste (Nematoda) in členonožci (Arthopoda). Lebez Lozej (1998, str. 12) je v
raziskavi mezoartropodov v prsti pod različnim rastjem na raziskovalni ploskvi pri Komnu
ugotovila, da različnost prsti in organske snovi, ki vstopa v prst, pogojuje različne
prehranjevalne skupine. Med členonožci močno prevladujejo pršice (Acarina) (od 70 do 79
%) in skakači (Collembola) (od 19 do 26 %) (Lebez Lozej, 1998, str. 12).

4.3 Relief
Relief vpliva na značilnosti prsti posredno preko:
- ekspozicije: lega na bolj ali manj osončenih lokacijah vpliva na temperaturo in vlago v
prsteh, organsko snov, mineralizacijo oziroma humifikacijo itd.;
- naklona: vpliv nakona se kaže v intenzivnosti pobočnih procesov in posledično v relativni
starosti prsti, deležu skeleta, teksturi, deležu organskih snovi in reakciji (Vovk, 1992; cv:
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Lovrenčak, 1994, str. 53). Na bolj nagnjenem pobočju bo premeščanje delcev po pobočju
navzdol z vodo (ploskovno odnašanje oziroma denudacija ali linijsko odnašanje oziroma
erozija prsti) bolj učinkovito. Če so pobočni in denudacijski procesi hitrejši od nastajanja
prsti, se odstranjuje vrhnji del prsti in s tem se prst pomlajuje;
- nadmorske višine: spreminjanje značilnosti prsti v odvisnosti od spreminjanja podnebja z
višanjem nadmorske višine. Posledično se z vertikalno podnebno conalnostjo oblikuje tudi
vertikalna conalnost prsti (Lovrenčak, 1994, str. 51).
Planota Matičnega Krasa je nizka kraška planota, v geomorfološkem smislu ravnik, ki se
nahaja med flišno sinklinalo Vipavske doline na severu ter flišno tržaško sinklinalo na jugu.
Planota poteka v dinarski smeri, v daljši osi meri 40 km, v krajši pa 13 km. Planota je v
tektonskem smislu antiklinorium, ki je nastal z oligocenskim in miocenskim gubanjem.
(Gams, 2004, str. 254). Planota se niža v severni-severozahodni smeri, Divača leži na
nadmorski višini 435 m, medtem ko Doberdob na italijanski strani Matičnega Krasa leži na 98
m. Kras je v velikem merilu sicer ravnik, a je v drobnem pogledu reliefno zelo razgiban s
kraškimi kotanjami: vrtačami, udornicami in suhimi dolinami. Gostota vrtač je med 20 in 180
na km2, medtem ko je večjih kraških površinskih oblik razmeroma malo (Gams, 2004, str.
260). Na slovenski strani Krasa je okoli 600 jam s povprečno dolžino 85 m in globino 31 m
(Gams, 2004, str. 265). Relief s svojo neenakomerno mikrorazčlenjenostjo vpliva na globino
prsti. Korodiranje apnenca ustvarja manjše in večje depresijske oblike (škraplje, vrtače,
brezna, …), ki jih napolni prst, zato se globina prsti močno spreminja na zelo majhne razdalje.
Velika reliefna razčlenjenost vpliva na vlažnostne razmere v prsti. Na nagnjenem kraškem
površju ne pronica vsa voda v podzemlje, temveč teče proti lokalno najnižji točki (konkavne
kraške oblike), kjer se zaradi večje vlažnosti prsti pojavi tudi povečano kemično raztapljanje
in s tem hitrejše kopičenje netopnega ostanka (Hrovat, 1953). Debelejše glinasto-ilovnate prsti
v vrtačah in drugih konkavnih kraških oblikah imajo zaradi mehanske sestave večjo
sposobnost zadrževanja vode in tudi s tem pripomorejo k večjemu kemičnemu preperevanju v
njih.

4.4 Matična podlaga
V Sloveniji je matična podlaga skupaj z reliefom poglavitni pedogenetski dejavnik, saj odloča
o smeri razvoja prsti, tako da na podlagi vsebnosti kalcijevega karbonata v matični podlagi
ločujemo prsti na enaki razvojni stopnji – na karbonatne in nekarbonatne (Stritar, 1991, str.
84). Kras gradijo kredni in paleogenski apnenci ter dolomiti (Gams, 2004, str. 254). Vpliv
karbonatnih kamnin na smer pedogeneze se kaže na sledeče načine:
- če je v matični podlagi več kot 60 % CaCO3, se razvijejo karbonatne prsti. Te so v
mladem ravojnem stadiju relativno dobro založene z baznimi kationi, še posebej s
kalcijem (Stritar, 1991);
- v prevladi drobno meljastoglinaste, ilovnatoglinaste, meljastoglinaste ilovnate ali glinaste
teksture (odvisno od mineralne sestave netopnega ostanka), ker kamnina razpada kemično
in se prepereli material odnaša v raztopini (Gams, 2004);
- zaradi prevlade zelo čistih apnencev (98–99 % vsebnost CaCO3) (Gams, 1987a, str. 94) je
akumulacija netopne prepereline izredno počasna. Stopnja kraške denudacije na
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slovenskem Dinarskem krasu je bila ocenjena na 30‒100 m/Ma (Gams, 1967). Torej če bi
upoštevali samo 2 % netopnega ostanka karbonatnih kamnin pri tvorjenju prsti, bi bila
hitrost tvorjenja prsti od 0,6 do 2 m /Ma, z 1 % vrednosti pa se akumulacija razpolovi;
- prepokanost kamnine omogoča hiter odtok vode v podzemlje, posledično so plitke kraške
prsti (izven kraških depresij) podvržene veliki kmetijski suši. V razpoke v kamnini se
spira tudi skromna prst, kar še tanjša že tako skromno odejo prsti.
Litološke značilnosti vplivajo na razvoj dveh tipov jerovice. Na čistejših sivih in temno sivih
krednih apnencih je nastala ilovka, na sivih apnecih z vložki rožencev (t. i. komenski skladi)
pa kremenica (Sušin, 1964).
Pomembno vlogo v pedogenezi na Krasu imajo flišni sedimenti, ki po novejših raziskavah
izvirajo iz denudiranih jam, kamor so jih nanesle s fliša pritekajoče ponikalnice. Raziskovalci
so njihov flišni izvor dokazali z mineraloško analizo sedimentov, saj so za fliš značilni
določeni minerali (mikroklin, plagioklaz in muskovit), ki jih apnenci in dolomiti ne vsebujejo,
torej v prst niso mogli priti z netopnim ostankom apnenca in dolomita (Zupan Hajna, 1998).
Reke so odlagale flišno preperino tudi v takrat obstoječe površinske kraške depresije, kar se
deloma nadaljuje tudi danes (Zupan Hajna, 1998, str. 293). Posledično se sklepa, da prst na
Krasu ni nastala le z nabiranjem netopnega ostanka kraških kamnin. Po Gamsu je sicer
prispevek netopnega ostanka apnencev in dolomitov pri nastajanju prsti večji kot prispevek
fluvialnih jamskih sedimentov. Kot potrditev navaja vpliv matične podlage na razvoj dveh
oblik terre rosse: ilovke in kremenice (Gams, 2004, str. 267). Eolski izvor terre rosse na Krasu
je izključila Zupan Hajna (1998, str. 292) zaradi odsotnosti amfibolov v analiziranih
sedimentih v vrtačah ob avtocesti Divača‒Kozina.

4.5 Čas
Čas vpliva na razvojno stopnjo prsti s trajanjem učinkovanja pedogenetskih procesov in
pedogenetskih dejavnikov. Evolucija prsti je funkcija časa pri konstantni hitrosti
(intenzivnosti) delovanja pedogenetskih dejavnikov:
S = f (T, v),
S = evolucijska pot prsti oziroma pedosekvenca, f = funkcija, T = čas, v = hitrost nastajanja
prsti (Stritar, 1991, str. 93).
Starost prsti opredeljujemo absolutno in relativno. Absolutne starosti dobimo z različnimi
metodami. Z radiokarbonsko metodo je bila ocenjena starost rendzin na 3000 let, rjavih
rendzin od 10.000 do 12.000 let, medtem ko so terre rosse prestare, da bi določili starost s to
metodo (starejše od 40.000 let).
Relativna starost pomeni stopnjo razvoja posameznih horizontov v profilu ‒ prst definira kot
nerazvito, razvito ali mlado, zrelo, staro itd. Globlja kot je prst, starejša je (Stritar, 1991, str.
93). Na Krasu so prisotni manj in bolj razviti tipi prsti. V prvi razvojni fazi prevladuje
mehansko razpadanje matične podlage in akumulacije humusa (Ćirić, 1984, str. 168). Na trdni
karbonatni matični podlagi je prva razvojna faza kamnišče ali litosol z zaporedjem horizontov
(A)-C. Naslednja razvojna faza prsti na trdni karbonatni matični podlagi so rendzine, s
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horizontom A-C. A horizont je že jasno izražen, zaznamuje ga akumulacija humusa. Starejšo
razvojno fazo predstavljajo na Krasu rjave pokarbonatne prsti in jerovice s profilom A-Bw-C
oziroma A-Brz-C, ki jih imenujemo kambične zaradi pojava mineralnega horizonta, ki ga
zaznamuje večji delež gline kot v A horizontu. Zelo dolg pedogenetski razvoj se kaže v
najstarejši obliki prsti; to je izprana različica rjavih pokarbonatnih prsti. Te imajo zaradi
humidne klime izprane glinaste delce, karbonate in hranila v spodaj ležeč horizont. Tak
pedogenetski razvoj se na Krasu kaže samo pri rjavih prsteh, medtem ko se pri rdeče rjavih
prsteh tak razvoj ne pojavlja (Prus, 1998, str. 10).

Slika 1: Značilen vinograd terana južno od naselja. Pogled proti obmejnemu hrbtu Jarovca. Vmes
je suhi dol Mlačna (Avtorica: N. Peca, 2013).

4.6 Voda
»Voda vpliva na procese fizikalnega, kemičnega in biološkega značaja (preperevanje,
nastanek mineralov glin, humifikacija, tvorba strukturnih agregatov, ionske izmenjave v
tleh)« (Stritar, 1991). Prsti na Krasu se razvijajo pod vplivom prosto odtekajoče vode
(avtomorfne prsti), saj nastajajo na dobro zakraseli matični podlagi. Kraška kamnina s
sklenjeno razpoklinsko poroznostjo omogoča hitro odvajanje vode s površja v podzemlje, zato
je ena od temeljnih značilnosti Krasa odsotnost površinsko tekoče vode. Vpliv hitro
odtekajoče padavinske vode se kaže skozi spiranje različnih snovi (izmenljivih in topnih
kationov, karbonatov, železovih in magnezijevih oksidov) in posledično prihaja do
diferenciacije profila (Stritar, 1991). Nihanje gladine kraške vode v Krasu je omejeno le na
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podzemlje in zato talna voda nima vpliva na razvoj prsti. Od ponora v Škocjanske jame na
269 m se tok Reke v jami Labodnica zniža na 19 m nadmorske višine (Gams, 2004, str. 273).
Gladina podzemne vode niha od 30 do 100 m (Civita in sod., 1995, str. 183). Vpliv vode se
vrši le na prsteh ob edinih površinskih oblikah vode na Krasu, tj. ob kalih.

4.7 Vpliv človeka
4.7.1 Poselitev Krasa
Človek neprenehoma poseljuje Kras vse od stare kamene dobe do danes. »Krajev z
nepretrgano naselbinsko kontinuiteto od prazgodovine skozi rimsko obdobje do danes je na
Krasu verjetno večje število« (Renčelj, Lah, 2008, str. 16). V neolitiku človek zapusti jamsko
okolje ter se naseli v naseljih na planem. Osnovna gospodarska panoga postane živinoreja, ki
zamenja lov na divje živali, in poljedeljstvo, s katerima se začne sedentarno življenje (Gams,
2004). »Od prve polovice 2. tisočletja do 2. stoletja p. n. št. (prihod Rimljanov na slovensko
ozemlje), so ljudje živeli v gradiščih, ki so bila višinska in nižinska« (Renčelj, Lah, 2008, str.
16). Staro slovensko naselitveno jedro na Krasu je bilo okoli Sežane in Tomaja (Renčelj, Lah,
2008, str. 17). Zaradi pridobivanja železove rude iz jerovic je bil Kras tudi ena od najgosteje
poseljenih pokrajin (Šercelj, 1996). »Slovani so se naselili na izkrčena gozdna zemljišča in
obdelano zemljo, saj je bila ta lažja za obdelavo in zato privlačnejša za naselitev« (Renčelj,
Lah, 2008, str. 18). Današnja naselja so nastala v bližini obdelovalne prsti, ta je bila
odločilnega pomena za nastanek stalne poselitve. Že pred 11. stoletjem so se izoblikovala
številna naselja na sedanjih lokacijah ali v njihovi bližini, tako da imajo skoraj vsa naselja na
Krasu kontinuirano poselitev skoraj tisoč let (Renčelj, Lah, 2008, str. 18). Tako kot povsod na
Dinarskem krasu je bila zaradi naravnih omejitev kraškega površja tudi na Krasu najbolj
razširjena ekstenzivna ovčjereja (Gams, 2004, str. 210), saj je potrebno za travniško ali
njivsko rabo tal, torej za pridobitev primerne in enakomerne globine prsti, vložiti v
odstranjevanje kamenja veliko dela. Gams (1987b, str. 167) izpostavlja dve veliki spremembi,
ki jih je človek s svojo kontinuirano poselitvijo Krasa povzročil kraškemu površju in
posledično pedosferi, in sicer deforestacijo in spreminjanje polgolega krasa (tla z veliko
površinske kamnitosti) v pokritega s kraškimi agromelioracijami (Gams, 2004).
4.7.2 Deforestacija Krasa
Nekoč so pojem kras povezovali s kamnito in ogolelo pokrajino. Za goličavost pokrajine ni
bilo krivo le krčenje gozda, temveč predvsem počasna zmožnost obnove odeje prsti na trdni
matični podlagi, ki mehansko zelo počasi prepereva in zato ne nudi dobre osnove za rast
rastlin, ki bi lahko ustvarile prvi humusni horizont. Razvoj humusnega horizonta upočasnjuje
tudi toplejše submediteransko podnebje, ki na neporaščenih tleh povzroči še hitrejši razpad
organskega odpada in onemogoča humifikacijo. Obnavljanje odeje prsti na izpostavljenih
mestih ovira tudi burja (Gams, 2004, str. 222). S požiganjem gozda je človek pridobival pašne
površine že od neolitika dalje. Po deforestaciji je bil večinoma tanek sloj prsti izpostavljen
odnašanju z vodo in vetrom. Odstranitev organskega odpada, ki se je pod gozdno vegetacijo
nabiral na skalah, je razkrila veliko površinsko kamnitost kraškega površja (Gams, 2004).
Gams (2004, str. 222) poudarja problematičnost odstranitve gozdne vegetacije, saj sproži
odnašanje prsti ne le površinsko, kot na drugih matičnih podlagah, temveč tudi v globino.
Gozd je bil močno izkrčen že v halštatski dobi, ko so pridobivali limonit iz debelejših plasti
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jerovice (Gams, 2004, str. 225). Veliko krčenje primorskih gozdov se je dogajalo v poznem
srednjem in novem veku (v 16. in 17. stoletju) ob naraščajočem pomenu pomorstva. Beneška
republika in tudi Trst je potrebovala les za gradnjo, kurjavo in za ladjedelništvo, posledično se
je razmahnila legalna in ilegalna trgovina z lesom, dokler ni avstrijska vlada s cesarskim
dekretom leta 1717 zaradi lastnih pomorskih interesov prepovedala izvoz za gradnjo ladij
primernega lesa (Jurhar, 1963; cv: Sever, 2006, str. 10). Poleg potreb po ladjedelniškem lesu
pa je bil razlog za izsekavanje gozda tudi vsakdanja potreba po lesu, saj je bil les osnovno
kurilno sredstvo, gradbeni material ter surovina za orodja in druge izdelke (Sever, 1996).
Obnovo gozda je preprečevalo pašništvo. Tam, kjer prst ni bila dovolj globoka za obdelavo,
so bili pašniki. Ti so na območju davčne uprave Sežana leta 1785 obsegali približno 45 %
površja (Gams, 2004, str. 225), delež pašnikov je bil konec leta 1896 enak (okraj Sežana,
1896) (Valenčič, 1970, str. 140–141; cv: Gams, 2004, str. 226). Gams vidi dokaz za
denudacijo prsti oziroma za »rast kamnov« v razliki med zgornjo, korodirano površino
apnenčastega kamenja, in spodnjim, gladkim delom, ki je pred odstranitvijo prsti ležal pod njo
(Gams, 1971, str. 39). Na podlagi višine med gladko in korodirano površino razvije novo
metodo za proučevanje erozije prsti (Gams, 1973). S to metodo ugotovi, da prihaja v
submediteranskem in celinskem krasu Slovenije do najmočnejše erozije v rigolanih
vinogradih na strmih pobočjih (kjer se rigola tudi do 70 cm globoko). Stopnjo erozije kraške
glinaste prsti ocenjuje na 0,5 cm/leto (Gams, 1973, str. 47), medtem ko je Hrovat (1953) na
Dolenjskem krasu na podoben način prišel do še enkrat večje številke.
4.7.3 Kraške agromelioracije
Nastajanje prsti je zaradi mehansko odporne karbonatne matične podlage počasno. Na
kraškem površju je poleg odsotnosti površinsko tekoče vode največja ovira za kmetijstvo
neenakomerna globina prsti, ki je izven večjih konkavnih reliefnih oblik zelo plitka, skeletna
in kamnita. Zaradi tega so ljudje že od nekdaj z različnimi ukrepi skušali izboljšati razmere za
kmetovanje, zlasti pridobiti globljo obdelovalno prst (Gams, 1987b, str. 168). Za čim boljši
izkoristek obdelovalne prsti so morali na Primorskem krasu iz prsti odstraniti kamenje. Zlasti
tam, kjer so hoteli orati, so morali kamenje odstraniti do globine lemeža (do 20 cm), za
železni plug in traktorsko oranje tudi več (Gams, 1974, str. 171). Pomembno vlogo pri
spreminjanju naravnega stanja krasa je imelo po Gamsu (1987b) odstranjevanje (»čiščenje«
ali »trebljenje«) kamenja s kmetijskih površin. Ta poseg sicer ni značilen samo za kras,
temveč tudi za druge litološke podlage, ki omejujejo obdelavo prsti, kot so melišča, morene in
proti preperevanju odporne kamnine, vendar je na krasu zelo intenziven (Gams, 1987b, str.
167). Intenzivnost odstranjevanja kamenja z obdelovalnih površin se vidi v številčnosti in
obsegu kupov odstranjenega materiala in suhih zidov. Tako se je na Krasu in drugod na
Dinarskem krasu oblikoval poseben tip kulturne pokrajine, ki odraža intenzivno izkoriščanje
vse razpoložljive prsti. Agromelioracijski ukrepi, ki se izvajajo na krasu, imajo več oblik:
- čiščenje: »pomeni odbijanje iz tal štrlečih kamnov in skal«, tako z njiv in travnikov kot
pašnikov;
- trebljenje: »odstranjevanje kamnov iz prsti do globine brazde«, ročno ali z uporabo
eksploziva za razstrelitev osamelih kamnov;
18

- rigolanje: odstranjevanje kamnov iz večjih globin. Na Krasu se v vinogradih in
sadovnjakih rigola čez globino 50 cm;
- dovažanje prsti iz okolice: neenakomerno globino prsti so lahko izboljšali tudi z
dovažanjem nove prsti, tako so se izognili trebljenju ali rigolanju. (Gams, 1987b, str. 168–
170).
V ljudskem jeziku imata lahko prva dva izraza enak pomen, in sicer vsakršno odstranjevanje
kamenja oziroma vsako izboljšavo kmetijskih zemlišč (Gams, 1987b, str. 169). Po kamnih z
odbitim vrhom, ki štrlijo iz zemlje, Gams sklepa, da je odbijanje iz tal štrlečih kamnov sega v
»daljno preklost« (Gams, 1987b, str. 168).
Ob kraških agromelioracijah se pojavljajo tudi »akumulacijske oblike« odstranjenega
kamenja. Kamenje so uporabili na različne načine. Če je bilo odbitega kamenja malo ali je
bilo majhnih dimenzij, so ga lahko premaknili na večje razdalje. Uporabljali so ga kot
gradbeni material, za pridobivanje apna, nasuvanje voznih poti ali pa so z njim zasuvali
brezna in udornice. Zadnja faza čiščenja kmetijskih zemljišč, ko je bil agrarni pritisk največji
in so potrebovali dodatno obdelovalno zemljo, je bilo odstranjevanje grobelj in suhih zidov.
Zato tudi, če ob nekem zemljišču ni opaziti kupov odstranjenega kamenja, še ni rečeno, da to
zemljišče ni bilo očiščeno (Gams, 1974, str. 174). To pa nam zagotovo pokaže rezidualni
grušč v prsti, ki lahko dosega tudi več kot 10 % teže vse prsti (Gams, 1987b, str. 170).
Kamenje so večinoma uporaljali kot gradbeni material na sledeče načine:
- odlaganje kamenja v neurejene kupe navadno ob meji parcele – gomile ali groblje, ki
lahko tvorijo tudi vrsto (rido) (Gams, 1987b, str. 170);
- da bi dvignili dno vrtač in s tem povečali obdelovano površino v njih, so vanje odlagali
kamenje, ki so ga nato prekrili s prstjo. Delane vrtače imajo velikokrat na pobočjih škarpe
(Gams, 1974, str. 174);
- uporaba kamenja za gradnjo suhih zidov in škarp:
- enoredni zidovi so sestavljeni iz samo ene vrste vzidanih kamnov. Zid je širok,
kolikor so široki kamni v zidu,
- dvoredni zidovi: sta dva vzporedna enoredna zidova ob mejah parcel,
- dvoredni zid z nametanim vmesnim kamenjem, ki je navadno drobnejše od
vzidanega. Navadno so širši in nižji, lahko so široki tudi do več metrov. Dvoredni
zidovi, ki so na vrhu prekriti s ploščatimi apnenci so služili tudi kot pot za ljudi in
živino, tako so prihranili nekaj obdelovalne zemlje (Gams, 1987b, str. 171);
- pri gradnji obdelovalnih teras so s kamenjem dvigovali spodnji del terase (nad škarpo), da
so tako zmanjševali naklon pobočja;
- za kamnite zgradbe (hišice) za zavetje pastirjem, poljedelcem, kamnosekom in živine ter
zgradbe za življenje v času sezonske paše (transhumance) (Gams, 1987b, str. 174).
Kamnite hišice so danes na Krasu večinoma pozabljene, zaraščene in propadajo.
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Slika 2: Ohranjena pastirska hišica pri Pliskovici (Avtorica: N. Peca, junij 2013).

Oblike nalaganja kamenja kažejo tudi na intenzivnost kraških agromelioracij, z naraščanjem
intenzivnosti se veča pogostost oblik v tem zaporedju: gomila–škarpe‒enoredni‒dvoredni
zidovi‒kamnite zgradbe. Za Kras je Gams (1987b, str. 174) ugotovil, da masa izkopanega
kamenja z 1 m2 zemljišča ne presega 100 kg, medtem ko ta na jadranskih otokih preseže tudi
tono. Za Kras ugotavlja, da se gostejši zidovi nahajajo predvsem na novogoriškem Krasu
okoli vasi Kazlje, medtem ko so goste škarpe pogoste pri Pliskovici« (Gams, 1987b, str. 177).
Nadalje ugotavlja, da Kras kot celota zaostaja za jugoslovanskim Primorjem, saj se visoki,
gosti zidovi okoli majhnih parcel pojavljajo redko (Gams, 1987b, str. 177). Kadar visoki
suhozidi ograjujejo majhne parcele, nastane tip kulturne pokrajine, ki jo Gams (1987b, str.
177) imenuje »škatlasta pokrajina«. Poleg debelejše ter enakomernejše plasti prsti in ravnejše
obdelovalne površine so s kraškimi agromelioracijami dosegli tudi druge pozitivne učinke za
kmetijstvo:
- grušč je veliko boljši toplotni prevodnik kakor rahla prst. Poleti je zato prst toplejša, a
sušnejša;
- poleti prsti ne hladijo izdanki skalne podlage, kar je pomembno za gojenje sredozemskih
kulturnih rastlin;
- grušč v prsti nudi oskrbo rastlin s kalcijem, s čimer se zmanjšuje učinek spiranja prsti,
hkrati pa to za nekatere rastline pomeni nevarnost kloroze;
- ohranjajo ugodno mikroklimo in ščitijo prst ter rastline pred vetrom;
- suhozidi imajo protipožarno vlogo (Gams, 1987b, str. 180).
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V povojnem obdobju so začeli melioracije kmetijskih zemljišč na Krasu izvajati tudi načrtno,
s finančno pomočjo. Kmetje so začeli izboljševati travnike, tako da so kopali prst v vrtačah in
jo odvažali na zemljišča s plitkejšo prstjo, jo dodali od 0,2 do 0,5 m na debelo ter odstranili
tudi večje skale, manjši drobir pa ročno. Na tako izboljšanih zemljiščih so posadili ječmen,
uredili njive in vinograde. Izpraznjene vrtače so zapolnili s kamenjem ali pustili prazne
(Habič, 1987, str. 115). Izvajalec kraških agromelioracij v 80. letih prejšnjega stoletja je bil
TOK Vinakras Sežana, njihov namen je bil izboljšava travnikov za pridelovanje krme
(Rupnik, 1988). Gams (1987b) omenja izvajanje kraških agromelioracij v okviru t. i.
»Zelenega plana« v 80. letih, tudi v k. o. Pliskovica, natančneje na kmetijskem zemljišču
severno od naselja. Nanj so navozili ilovnato prst ter z mehanizacijo odstranili kamenje, ki je
molelo iz prsti. Odstranjen material so odložili v vrtačo.

Slika 3: Primer izkopa jerovice iz vrtače, ki leži v suhem dolu Mlačna, južno od Pliskovice. Po
izkopu je niso ponovno zapolnili z drugim materialom. Sedaj se zarašča (Avtorica: N. Peca, 2013).
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5

Tipi prsti na Krasu in njihove značilnosti

Po slovenski klasifikaciji prsti je na Krasu, se pravi na trdnih karbonatnih kamninah, razvitih
več tipov prsti, ki se zaradi neenakomernega kraškega površja med seboj mozaično prepletajo.
Relief je na Krasu poglavitni pedogenetski dejavnik, ki najbolj vpliva na tip prsti, ki je razvit.

5.1 Nerazvite prsti: (A)-C
Kamnišče je nerazvita prst, ki je sestavljena iz organske snovi v različnih stopnjah razkroja, in
skeletnih delcev, ki prevladuje v mineralni sestavi. Te prsti prevladujejo na strmih pobočjih,
na Krasu pa se kot vključki pojavljajo med rendzinami in rjavimi pokarbonatnimi prstmi na
skalnih blokih, ki molijo iz prsti (Repe, 2010).

5.2 Humusno akumulativne prsti: A-C
Rendzina: je prst v mladem razvojnem stadiju, globoka je navadno do 30 cm, kar jo uvršča
med plitke prsti. Ima en sam, humusno akumulativen horizont, ki je črne barve zaradi humusa
(Repe, 2010). Zaradi plitkosti in kamnitosti jih ponavadi prekriva gozd, če je raba tal
kmetijska, pa so na njih travinja. Navadno je prisotnih precej prostih karbonatov, zato je tudi
reakcija navadno nevtralna do slabo alkalna (Urbančič in sod., 2005, str. 9). Razgradnja
organske snovi poteka pri rendzinah v »smeri moličnega A horizonta oziroma sprstenine«
(Prus, 2000, str. 6). V sprsteninastemu humusu se pojavljata dva horizonta: Ol in Of,
diagnostičen je A horizont, ki je debelejši od 2 cm in ima grudičasto ali mrvičasto strukturo
(Urbančič in sod., 2005, str. 9). Skupaj z rjavimi pokarbonatnimi prstmi rendzine pokrivajo
večino Krasa (Repe, 2010).

5.3 Kambične prsti: A-Bw-C
Rjava pokarbonatna prst: je prst v zrelem razvojnem stadiju, globlja od 30 cm. V žepih
matične podlage lahko doseže do nekaj metrov globine. V profilu se pod humusnoakumulativnim horizontom pojavlja že mineralni horizont, zaradi tega jih imenujemo
kambične. Kambični horizont vsebuje velik delež gline. Zaradi tega je tekstura težka,
struktura pa poliedrična. O izvoru kambičnega horizonta med raziskovalci še vedno ni
enotnega mnenja. Limonit daje rjavo barvo, zaradi različnih vrst železovih oksidov ima
odtenke oranžne, rdeče ali rumene. Reakcija je slabo kisla do kisla in se viša z globino profila,
kar kaže na znake izpiranja (Repe, 2010, str. 150). Če so primerno globoke, nekamnite
oziroma očiščene, so glede na fizikalne in kemične lastnosti primerne za kmetijsko rabo tal.
Jerovica ali terra rossa: je kambična prst, ki se pojavlja v submediteranskem podnebju.
Strukturno in teksturno so te prsti podobne rjavim pokarbonatnim, le barva je izrazitejše
rdeča. Rdečo barvo daje hematit, ki prevladuje nad ostalimi železovimi oksidi. A horizont je
lahko zaradi organske snovi obarvan rjavo (Sušin, 1968, str. 80). Barva glinenega horizonta
pri terri rossi ima dominantno spektralno barvo bolj rdečo kot 5 YR in večjo nasičenost od 3,5
(Bech in sod., 1997; cv: Durn, 2003). Sušin (1968, str. 80) pri proučevanju terre rosse v
Slovenskem primorju ugotavlja, da se dominantna spektralna barva naravnih, zračno suhih
vzorcev giblje med 5 in 7 YR , relativna svetlost barve od 3 do 5 ter relativna čistost barve od
2 do 5. Zaradi toplejšega podnebja se humusno-akumulativni horizont razkraja hitreje in je
posledično slabo izrazit (Prus, 2000, str. 10). Še ena izrazita lastnost jerovic je odsotnost
prostih karbonatov, navadno je delež manjši od 10 g/ kg. Reakcija je slabo kisla do kisla.
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Sušin (1964) ju glede na matično podlago razdeli na dva podtipa: ilovko in kremenico. V
največji
meri
se
nahaja
na
nesklenjenih
območjih
med
kraji
Tomaj‒Dobravlje‒Štanjel‒Škrbina‒Komen‒Dutovlje (Sušin, 1968, str. 62). Če so primerno
globoke oziroma očiščene, so tudi jerovice primerne za kmetijstvo, na njih gojijo vinsko trto
za teran.

5.4 Izprane prsti: A-E-Bt-C
Razpršeno se na Krasu pojavljajo tudi eluvialno-iluvialne prsti, ki imajo zaporedje
horizontov A-E-Bt-C ali R. Pojavlja se tipična različica na karbonatnem substratu, t. i.luvisol.
Pod humusno-akumulativnim horizontom je eluvialni horizont, iz katerega so sprana hranila,
železo-magnezijevi oksidi in glina v spodaj ležeči iluvialni (Bt) horizont. Te prsti imajo v
eluvialnem horizontu kislo reakcijo, ki pa se v iluvialnem občutno zviša tudi do nevtralne
(Repe, 2010).

Slika 4: V bližini naselja so še vidne apnenčaste skale, ki jih niso odstranili z agromelioracijami.
Med njimi je plitka, zelo humozna prst (Avtorica: N. Peca, 2013).
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6

Oris preučevanega območja

Katastrska občina (k. o.) Pliskovica s površino približno 1218 ha leži v občini Sežana. Zajema
dve naselji, Pliskovico z 219 prebivalci (Popis 2002) in Kosovelje s 44 prebivalci (Popis
2002). Na jugu dosega najvišje nadmorske višine s slemeni Jarovce in Žekenca, nato se proti
severu spusti v suho dolino Mlačna ter dvigne na kraški ravnik razčlenjen z vrtačami, ki
zavzema srednji in severni del k. o.. Naselje Pliskovica (280 m) se nahaja severno od suhe
doline Mlačne, na kraškem ravniku, ki je močno razčlenjen z vrtačami. V preteklosti je
gospodarstvo temeljilo na vinogradništvu (teran) in živinoreji (Krajevni leksikon …, 1995).
Preglednica 1: Deleži površja k. o. Pliskovica po višinskih pasovih.

Višinski pas (m)
Površina (%)
145‒250
35,8
250‒350
59,8
350‒450
4,0
450‒542
0,4
Vir: Digitalni model …, 2013.
Preglednica 2: Deleži površja k. o. Pliskovica po naklonskih razredih.

Naklonski razred (%)
Površina (%)
0‒8
40,4
8‒15
30,2
15‒25
16,4
25‒35
6,7
35‒82
6,2
Vir: Digitalni model …, 2013.
K. o. Pliskovica leži severno od divaškega preloma. Severni del k. o. sestavljajo kredni
temnosivi gosti skladoviti apnenci, ki se menjavajo z rudistnim apnencem. Naselje samo leži
na komenskih apnencih, tj. temno ploščatih apnencih s polami in lečami roženca turonijske
starosti (Kras, 1999, str. 29). Južno od divaškega preloma se nahajajo spodnje kredni in
cenomanijski temno sivi dolomiti, medtem ko je najvišji del k. o., ki obsega greben Jarovce in
Volnika, sestavljen iz zrnatih dolomitov in apnencev iz enakega obdobja. Glede na digitalno
pedološko karto (Pedološka …, 2013) je v k. o. Pliskovica razvitih več tipov prsti. Največje
površine zavzemata združbi sprsteninaste rendzine in rjave pokarbonatne prsti v različnih
razmerjih. Na blažjih pobočjih južno od naselja in suhe doline prevladuje združba
sprsteninaste rendzine in rjave pokarbonatne prsti, medtem ko na višjih nadmorskih višinah in
strmejših naklonih Volnika in Jarovce ter na severnem pobočju suhe doline prevladujejo
prhninaste rendzine z litosoli. Pliskovica leži na združbi kremenice in izprane kremenice,
medtem ko severno od nje, na enakomernejšem reliefu kraškega ravnika, prevladujejo rjave
pokarbonatne prsti v menjavanju s sprsteninastimi rendzinami. Združba ilovke in izprane
ilovke se nahaja na območju naselja Kosovelje. Z uporabo GIS-ov smo na podlagi digitalnega
modela višin izračunali, da 60 % k. o. leži v višinskem pasu od 250 do 350 m, 38 % pa v pasu
do 250 m (gl. Preglednico 1). Obravnavana k. o. je morfološko precej uravnana, saj ima 40 %
k. o. naklone od 0 do 8 %, 30 % pa ima naklone od 8 do 15 % (gl. Preglednico 2). Med rabo
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tal močno prevladuje gozd s 73 % (gl. Grafikon 2), ki mu sledijo trajni travniki s 17 % in
kmetijska zemljišča, porasla z gozdnim drevjem, s 4 % površja k. o.. Kljub majhnemu deležu
(2 %) vinogradov med kategorijami rabe tal v k.o., je to za naselje Pliskovica pomembna in
tradicionalna kmetijska dejavnost.
Vir: Raba tal, 2013.

drevesa in grmičevje
1,57%

vinograd
1,69%
kmet. zemljišče
poraslo z gozdnim
drevjem
3,58%

kmetijsko zemljišče
neobdelano kmet.
v zaraščanju
zemljišče
0,32% ekstenzivni
1,31%
njiva
sadovnjak
pozidano
0,42%
intenzivni sadovnjak
0,11%
1,47%
0,01%
voda
0,01%
gozd
72,79%

trajni travnik
16,73%

Grafikon 2: Deleži posameznih kategorij rabe tal v k. o. Pliskovica.
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Karta 2: Litološke značilnosti k. o. Pliskovica.
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Karta 3: Tipi prsti v k. o. Pliskovica po pedološki karti Ministrstva za kmetijstvo in okolje.
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Karta 4: Raba tal v k. o. Pliskovica.
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7

Metode dela

7.1 Kabinetne delovne metode
Delo je obsegalo več različnih delovnih metod: kabinetne, terenske in laboratorijske. Po
opredelitvi teme preučevanja smo poiskali primerno območje za izvedbo raziskave. Zanimale
so nas kraške prsti, kjer se kaže človekov vpliv skozi kmetovanje. Zaradi bližine smo izbrali
pokrajino Kras, za katero je značilna dolga poselitvena in agrarna kontinuiteta, da bi bilo tako
zagotovljen dolg in korenit vpliv kmetijstva na prsti. Da bi lahko dosegli zastavljeni cilj
primerjave lastnosti prsti pod različno rabo tal, smo morali poiskati območje z vsemi
kategorijami rabe tal, ki so nas zanimale (gozd, ekstenzivni travnik ali pašnik, vinograd in
njiva). Tem zahtevam je ustrezala katastrska občina Pliskovica, kjer je med gospodarskimi
dejavnostmi posebej značilno vinogradništvo (pridelovanje terana), pri katerem se z globoko
obdelavo korenito posega v prst. Sledil je pregled splošne pedološke literature in ostalih virov
o prsteh na Krasu, o človekovem vplivu in posegih v kraško pokrajino in prst ter posledično o
spremembah lastnosti prsti zaradi človekovih vplivov, zlasti zaradi sprememb rabe tal.
Kabinetno delo je obsegalo tudi kartografsko obdelavo podatkov, izdelavo kart, diskusijo
rezultatov laboratorijskih analiz in njihov grafični prikaz.

7.2 Terenske delovne metode
V okviru terenskega dela na izbranem območju preučevanja smo opravili kvalitativno analizo
morfoloških lastnosti prsti na terenu (barva, prekoreninjenost, skeletnost, vlaga) ter izkop in
vzorčenje prsti iz pedoloških profilov. V primerih, ko nismo dosegli matične podlage v
določeni globini, smo vzorčili s pomočjo pedološkega svedra. Barvo smo določili po barvnem
atlasu Standard soil color chart (Standard …, 1965). Izbrali smo različne reliefne oblike, ki
jih lahko posplošimo na vrtače, terasirana pobočja in ravnik izven vrtač ter različne rabe tal.
Na terenu smo opravili intervjuje z lastniki zemljišč in starejšimi domačini o posegih v odejo
prsti, o kmetijskih praksah, ki se izvajajo danes in so se izvajale v preteklosti ter o rabah tal
izbranih kmetijskih zemljišč v preteklosti. Na vzetih vzorcih smo v geopedološkem
laboratoriju Oddelka za agronomijo (Odsek teritorialnega inženiringa – Sezione Ingegneria
del territorio) Univerze v Sassariju, Italija, opravili laboratorijske analize mehanske sestave in
izbranih kemijskih parametrov. Analize smo opravili po priročniku Metodi di analisi chimica
del suolo (Metodi di analisi …, 2000) italijanskega Ministrstva za kmetijske in gozdarske
politike. Med kmetijskimi in nekmetijskimi prstmi smo primerjali štiri kemijske lastnosti:
vsebnost prostih karbonatov, reakcijo, vsebnost organske snovi in C/N razmerje.

7.3 Laboratorijske analitske metode
Fizikalne analize:
- mehanska sestava.
Kemijske analize:
- vsebnost CaCO3 (»prostih karbonatov«);
- elektrometrično merjenje reakcije;
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- celokupni dušik;
- celokupni ogljik;
- organski ogljik.
Sledila je obdelava in tolmačenje podatkov ter njihova primerjava s predhodnimi raziskavami.
Vse analize so bile izvedene na zračno suhih vzorcih, presejanih na 2 mm.
Mehanska analiza z mokrim sejanjem in pipetiranjem
Granulometrijska sestava je bila analizirana s sedimentacijsko pipetno metodo na osnovi
Stokesovega zakona, medtem ko so bili teksturni razredi določeni po ameriški teksturni
klasifikaciji. Zatehtali smo 10 g vzorca in ga tretirali s H2O2, da smo odstranili organsko snov,
sprva na sobni temperaturi, nato na peščeni kopeli. Topne soli smo odstranili s sesanjem
suspenzije, dokler ni več prihajalo do hitrega usedanja delcev. Nato smo vzorce prelili z 10 ml
natrijevega heksametafosfata (NaPO3)6 in jih stresali na stresalniku minimalno dve uri.
Suspenzijo smo prenesli skozi sito z odprtinami 0,2 mm v valj s prostornino 500 ml in izpirali
z deionozirano vodo, dokler ni na situ ostal le grobi pesek, vse manjše frakcije pa bile
prenesene v valj. Valje smo tako pustili stati čez noč, da so imeli pred pipetiranjem vsi
izenačeno temperaturo suspenzije. Nato je sledilo trikratno pipetiranje s pipeto 20 ml različnih
granolometrijskih frakcij iz različnih globin v različnih časovnih obdobjih, ki smo jih
izračunali na podlagi predhodno izmerjene temperature suspenzije. Odpipetirane vzorce smo
sušili 12 ur na 105 °C. Posušene vzorce smo ohladili v eksikatorju in stehtali. Izračun
odstotkov posameznih frakcij smo korigirali z vrednostjo vlažnosti vzorcev (sušenje ca 5 g
vzorca za pri 105 °C) in količino natrijevega heksametafosfata.
Analiza CaCO3 (»prostih karbonatov«)
Analizo smo opravili z Dietrich-Fruehlingovim kalcimetrom. Količino karbonatov smo
izračunali na podlagi sproščenega CO2 v zaprtem sistemu kalcimetra, potem ko smo tretirali
vzorec prsti z določeno količino klorovodikove kisline. Zatehtali smo različne teže prsti (od
1,000 do 2,000 g) na podlagi predhodno izvedenega preizkusa s HCl o pričakovani vsebnosti
karbonatov. Pri preračunavanju volumna sproščenega CO2 v delež CaCO3 smo upoštevali
zračni tlak in temperaturo v času analize.
Analiza reakcije prsti s pH metrom
Zatehtali smo 10,00 g prsti in dodali 25 ml destilirane vode oziroma 25 ml KCl. Stresali smo
2 h na stresalniku in dali mirovati za 12 ur. Nato smo odčitali pH s predhodno umerjenim
digitalnim pH metrom.
Organski ogljik (modificirana metoda Walkley & Black)
Organski ogljik smo analizirali z mokrim sežigom po modificirani metodi Walkley and Black.
Na podlagi pričakovane vsebnosti organskega ogljika smo v steklene čaše zatehtali od 0,1500
do 0,5000 g vzorca, zmletega na 0,2 mm. Dodali smo 5 ml kalijevega dikromata (K2Cr2O7) in
nato 10 ml koncentrirane žveplene kisline (H2SO4). Po 30 min smo reakcijo ustavili s 150 ml
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destilirane vode. Vzorce smo potenciometrično titrirali z avtomatskim titolatorjem z 0,5 N
fero-amonijevim sulfatom.
Celokupni dušik in celokupni ogljik
Zatehtali smo ca 0,1500 g vsakega vzorca in jih analizirali z analizatorjem Leco CHN 628.
Vzorce, ki so pri analizi prostih karbonatov imeli več kot 2 ml CO2, smo sežgali za 2 h na 550
°C, da smo odstranili organski ogljik, jih nato ponovno analizirali ter z razliko med
celokupnim in anorganskim ogljikom dobili vrednost organskega ogljika.
7.4 Območja vzorčenja
Za ugotavljanje razlik v izbranih kemijskih parametrih prsti pod različno rabo tal v k. o.
Pliskovica smo upoštevali relief kot pedogenetski dejavnik, ki pomembno vpliva na smer
pedogeneze. Vzorčenje smo zato izvedli na dveh različnih morfoloških oblikah in na petih
različnih kategorijah rabe tal. Morfološke oblike so bile bodisi naravne (vrtače, ravnik) ali pa
antropogene (terasirana pobočja). Glede na to, da ne prihaja do velikih razlik med prstmi na
ravniku in terasiranih pobočjih, smo v diskusiji rezultatov terasirana pobočja združili z
ravnikom zaradi lažje primerjave in večje preglednosti podatkov. Izbrane morfološke oblike
in kategorije rabe tal so navedene v nadaljevanju:
Morfološke oblike:
- vrtača,
- kulturna terasa,
- ravnik izven vrtač.
Raba tal:
-

gozd,
gozd v zaraščanju,
travnik/ pašnik,
njiva,
vinograd.

V vrtačah smo vzorčili na petih lokacijah, in sicer na naslednjih rabah tal: ena lokacija je bila
na travniški rabi tal, ena na travniku oziroma pašniku in tri v gozdu (od tega dve v gozdu v
zaraščanju). Izven vrtač, na ravniku, smo določili deset lokacij. Od teh so bile tri pod gozdno
rabo tal, ena na pašniku oziroma travniku, štiri lokacije so bile na travnikih, tri smo določili v
vinogradu ter eno na njivi. Na terasiranem pobočju smo imeli eno lokacijo na travniku in eno
na njivi. Skupno smo vzorčili na 18 lokacijah, iz katerih smo vzeli 32 vzorcev.
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Preglednica 3: Vzorci prsti, vzeti na ravniku ali na kulturni terasi.

Številka vzorca
3, 4
5
6
7
11, 12
13, 14
15, 16
17
18
19, 20
27
28
31, 32
Skupaj

Število vzetih
vzorcev
2
1
1
1
2
2
2
1
1
2
1
1
2
19

Zap. št. profila

Raba tal

Reliefna oblika

2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
15
16
18

Travnik
Gozd
Travnik
Vinograd
Njiva
Vinograd
Travnik
Vinograd
Travnik
Gozd
Gozd
Travnik
Njiva

Ravnik
Ravnik
Kulturna terasa
Ravnik
Kulturna terasa
Ravnik
Ravnik
Ravnik
Ravnik
Ravnik
Ravnik
Ravnik
Ravnik

Zap. št. profila

Raba tal

Reliefna oblika

1
6
13
14
17

Travnik
V zaraščanju
Gozd
Travnik
V zaraščanju

Vrtača
Vrtača
Vrtača
Vrtača
Vrtača

Preglednica 4: Vzorci prsti, vzeti v vrtačah.

Številka. vzorca
1, 2
8, 9, 10
21, 22, 23
24, 25, 26
29, 30
Skupaj

Število vzetih
vzorcev
2
3
3
3
2
13
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Karta 5: Raba tal in lokacije profilov.

Karta 6: Tipi prsti in lokacije profilov.
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8

Diskusija rezultatov raziskovanja

Rezultate laboratorijskih analiz izbranih kemijskih parametrov smo v tem poglavju prikazali
na grafikonih in jih opisali, in sicer posebej za vzorce z ravnika in nato še za vzorce iz vrtač.
Vzorci so v grafikonih so ločeni po rabi tal, enaka barva stolpca pomeni isti profil. Vzorci so
v grafikonih prikazanih po naraščajoči zaporedni številki vzorčenja, to pomeni, da je pri enaki
barvi stolpcev vzorec z nižjo številko zgornji horizont v profilu. Na koncu poglavja so v
preglednicah objavljeni še drugi podatki oz. lastnosti horizontov: zaporedna številka profila,
globina oz. debelina horizonta, tip horizonta ter teksturni razred horizonta. V diskusiji
rezultatov obravnavamo kategorijo rabe tal gozd v zaraščanju kot gozd.

8.1 Prosti karbonati
V splošnem imajo vsi vzorci izredno majhno ali nično vsebnost prostih karbonatov, in sicer
od 1 do 60 g/kg CaCO3. Glede na kmetijsko vrednotenje vsebnosti CaCO3 je večina vzorcev
revna z njim, tisti, ki vsebujejo od 25 do 100 g/kg, pa so srednje dobro založeni. Ob pregledu
podatkov ugotavljamo, da je očitna razlika med prstmi z ravnika in iz vrtač. Na lokacijah
izven vrtač, to je na ravniku, so vrednosti prostih karbonatov višje kot v vrtačah. Izjema je
gozdna raba tal, kjer so vrednosti podobne tistim v vrtačah.
8.1.1 Ravnik
Vsebnosti CaCO3 so največje pri kmetijskih prsteh, medtem ko je vsebnost CaCO3 v gozdnih
prsteh skoraj nična (do 2 g/kg) (gl. Grafikon 3). Na kmetijskih površinah je vsebnost prostih
karbonatov nad 5 g/kg. Največ prostih karbonatov vsebuje prst na travniški kulturni terasi
(vzorec številka 6), in sicer 60 g/kg, malo manj pa horizont Ap2 z vinograda (vzorec številka
14), in sicer 55 g/kg. Pri obeh vzorcih je bilo že na terenu opaziti pomembno vrednost skeleta
(15‒30 %). Sledi Ap2 horizont s travnika (vzorec številka 16), ki se nahaja nekaj metrov stran
od predhodnega vinograda. Tudi ta horizont je vseboval precej skeleta (15‒30 %). Podobno
vsebnost CaCO3 (41 g/kg) vsebuje še en travniški vzorec (številka 28), ki je vseboval zelo
malo skeleta (1‒5 %), toda domnevamo, da gre za vpliv bližine matične podlage, saj je
debelina te prsti 9 cm. Nato sledi vzorec iz vinograda (vzorec številka 17, 30 g/kg), tudi ta je
vseboval znaten delež skeleta, za njim pa sta njivska horizonta istega profila Ap1 in Ap2
(vzorca številka 31 in 32), ki imata zelo podobno vrednost prostih karbonatov (26 in 24 g/kg).
Ta profil je kazal veliko skeletnost in površinsko kamnitost, pri kateri so prevladovali kamni
velikosti od 2 do 4 cm. Nato spet sledita travniška vzorca. Horizont Ap1 (vzorec številka 3) s
travniško-pašne rabe tal je imel sicer manjši delež skeleta (5‒15 %), vendar je po globini
plitek (13 cm) ter vsebuje znaten delež alohtonega materiala (opečnat drobir), kar se vidi po
marogastemu raznobarvnemu profilu. Nato sledi travniški horizont Ap1 (vzorec številka 15),
kjer smo kljub relativno visokemu deležu skeleta (okoli 20 %) zaznali samo 16 g/kg CaCO3.
Vsi vzorci z gozdne rabe tal imajo komaj zaznavno vrednost CaCO3 (od 1 do 2 g/kg).
Izkazalo se je, da tudi prsti vseh treh kmetijskih kategorij rabe tal (travnik, vinograd in njiva)
vsebujejo manj kot 10 g/kg CaCO3. To sta travniška vzorca številka 4 in 18 (Ap), vzorca
številka 7 (Ap) in 13 (Ap1) iz vinograda ter vzorca številka 11 (Ap1) in 12 (Ap2) z njive.
Vzorec številka 4 (Ap2) ima znatno manjšo količino CaCO3 kot zgoraj ležeči horizont Ap1
kljub temu, da prvi leži tik nad matično podlago. Z naravno pedogenezo karbonatnih prsti bi
se morala vsebnost prostih karbonatov z globino višati in biti najvišja pri matični podlagi. To
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je edini primer med vzorci, kjer pride do tolikšnega zmanšanja vsebnosti CaCO3 v spodnjem
profilu glede na zgoraj ležečega. Lastniki parcele so nam potrdili nanašanje alohtone prsti in
drugega materiala na to kmetijsko zemljišče, kar je očitno porušilo naraven razvoj profila.
Najmanj prostih karbonatov med kmetijskimi prstmi vsebuje profil z njive, kjer smo ugotovili
skoraj nično vsebnost CaCO3, in sicer 2 g/kg. Ravno toliko ali manj jih vsebujejo vzorci
gozdnih prsti. Najmanj CaCO3 je vsebovala najplitkejša prst, in sicer gozdna sprsteninasta
rendzina.
Na podlagi terenskih opažanj lahko pri večini vzorcev ugotovimo, da je količina prostih
karbonatov višja, če prst vsebuje več skeleta (gl. Preglednico 3). To se izrazito kaže pri
gozdnih prsteh, ki so bile zelo malo skeletne, skelet je meril le nekaj milimetrov (2‒3 mm), in
so imele zanemarljivo količino prostih karbonatov.
Preglednica 5: Vzorci razvrščeni padajoče po količini CaCO3 in vsebnost skeleta.
Raba tal Št. profila Št. vzorca CaCO3 (g/kg) Skeletnost (%) Opisno vrednotenje1
Travnik
skeletna
15‒30
4
6
60
Vinograd
skeletna
15‒30
8
14
55
Travnik
skeletna
15‒30
9
16
47
Travnik
zelo malo skeletna
1‒5
16
28
41
Vinograd
skeletna
15‒30
10
17
30
Njiva
skeletna
15‒30
18
32
26
Njiva
skeletna
15‒30
18
31
24
Travnik
malo
skeletna
5‒15
2
3
23
Travnik
skeletna
15‒30
9
15
16
Travnik
skeletna
15‒30
11
18
9
Vinograd
malo skeletna
5‒15
8
13
8
Travnik
malo skeletna
5‒15
2
4
6
Vinograd
malo skeletna
5
‒
15
5
7
5
Gozd
zelo malo skeletna
1‒5
3
5
2
Gozd
zelo malo skeletna
1‒5
12
19
2
Gozd
zelo malo skeletna
1‒5
12
20
2
Njiva
zelo malo skeletna
1‒5
7
11
2
Njiva
malo skeletna
5‒15
7
12
2
Gozd
malo skeletna
5‒15
15
27
1

Vir: Lastno terensko delo in laboratorijske analize, 2013.
Razlog za večjo skeletnost kmetijskih prsti napram gozdnim so tudi kraške agromelioracije,
saj se pri teh uravnava zemljišče z drobljenjem kamninske podlage (tudi z eksplozivom
oziroma drugo mehanizacijo) (Gams, 1987b), posledično se poveča skeletnosti prsti. Za
kmetijsko rabo tal to ni negativno, saj večja količina skeleta omogoča večjo založenost prsti s
hranili in tako preprečuje zakislevanje prsti. Na podlagi lastnih terenskih opažanj sklepamo,
da gozdne prsti niso bile deležne kraških agromelioracij, vsaj ne v tako velikem obsegu kot
obravnavana kmetijska zemljišča. To sklepamo po veliki površinski skalovitosti teh lokacij,
izrazito žepasti, večinoma pa plitki prsti, ki velikokrat obsega le začetni humozni horizont.
1

Vir opisnega vrednotenja vsebnosti CaCO3 je Vovk Korže, A., Lovrenčak F., 2004.
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Ista raba tal (redko poraščeni gozdovi) obravnavanih gozdnih lokacij je razvidna tudi s
franciscejskega katastra (Archivio di Stato …, 2013). To lahko pomeni, da so bila ta zemljišča
za kmetijsko rabo tal nezanimiva (preveč skalovita, preplitke prsti, …), posledično pa niso
bila meliorirana.
Če povzamemo rezultate analize prostih karbonatov vzorcev z ravnika, ugotovimo, da samo
del vzorcev kmetijskih prsti vsebuje več kakor 10 g /kg CaCO3. Količina prostih karbonatov
kmetijskih prsti je v vseh primerih enaka oz. večja kot pri gozdnih prsteh. Višje vrednosti
prostih karbonatov kmetijskih prsti pa niso povezane z apnenjem, saj smo v intervjujih z
lastniki kmetijskih zemljišč izvedeli, da se zemljišča ne apnijo več.
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Grafikon 3: Vsebnost CaCO3 v vzorcih z ravnika.

8.1.2 Vrtače
Vsebnost prostih karbonatov v vrtačah je zelo nizka (2‒4 g /kg), približno toliko jih vsebujejo
gozdne prsti z ravnika (gl. Grafikon 4). Glede na veliko stopnjo razvitosti prsti v vrtačah smo
zelo majhno vsebnost prostih karbonatov pričakovali. Iz grafikona lahko sklepamo, da raba tal
ne vpliva na vsebnost prostih karbonatov. Prsti v vrtačah so imele malo skeleta ali je bil ta
odsoten. Z naraščajočo globino ne narašča ne vsebnost prostih karbonatov niti skeletnost. Iz
literature (Gams, 1987b) vemo, da so ob čiščenju kmetijskih zemljišč odbito kamenje
navadno nasuvali v dna delanih vrtač. Pri vzorčenju nismo naleteli na tovrstne antropogene
plasti grušča v profilu tudi zato, ker se je naše vzorčenje v vrtačah ustavilo pri globini največ
140 cm. Med vzorci, ki smo jih vzeli v vrtačah, izstopa vzorec številka 10, vzet v vrtači v
zaraščanju. To je edini primer, ko smo v profilu vrtače naleteli na opečni skelet in delce apna.
Največ ju je bilo na globini od 20 do 30 cm, pojavita pa se že na globini 10 cm. Po naravni
pedogenezi bi tu pričakovali Bw horizont, vendar bi ga zaradi izjemno visoke vsebnosti
prostih karbonatov glede na ostale vzorce iz vrtač lahko označili kot antropogeni P horizont.
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Grafikon 4: Vsebnost CaCO3 v vzorcih iz vrtač.

Povzamemo lahko, da ima v vrtačah samo en vzorec več kakor 10 g/kg CaCO3. Ta vrednost
ni vezana na apnenje, temveč na nasut antropogen karbonatni material. Vsi ostali vzorci v
vrtačah so, ne glede na kmetijsko ali nekmetijsko rabo tal, imeli manj kot 10 g/kg prostih
karbonatov.
8.1.3 Primerjava z literaturo
Ob pregledu podatkov o vsebnosti prostih karbonatov v prsteh na Krasu ugotovimo, da so
lahko prosti karbonati odsotni tako v gozdnih rendzinah (Urbančič, 1998a, str. 5) kot v rjavih
pokarbonatnih prsteh (Urbančič, 1998b, str. 57). Rjavorumena pokarbonatna prsta pa je imela
v A in Brz horizontu nekaj prostih karbonatov (16,7 in 4 g/kg) (Urbančič, 1998c, str. 61).
Sušin (1968) ugotavlja, da terra rossa Slovenskega primorja ne vsebuje prostih karbonatov,
vrednosti se namreč gibljejo med 9 in 18 g/kg, kar je najmanj enkrat višja vrednost kot v naših
vzorcih v vrtačah. Lovrenčak (1976, str. 448) opaža vsebnost prostih karbonatov pod 10 g/kg
ne glede na morfološko obliko, rabo tal ali horizont. Tudi v raziskavi prsti v k. o. Krajna vas
se je izkazalo, da so količine prostih karbonatov v prsti le izjemoma nad 10 g/kg (Lovrenčak,
1971, str. 250). Prav tako Sušin (1968, str. 69) v terri rossi Slovenskega primorja ni našel
prostih karbonatov, razen v t. i. topilni coni2 od 0,9 do 1,8 % CaCO3.

Topilna cona je po Sušinu (1968, str. 69) »tanka plast do 1 mm, ki se nahaja na meji med talno gmoto in trdno
apnenčasto skalo«.2
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8.2 Reakcija prsti
Vrednosti pH (H2O) vseh vzorcev se gibljejo med razredoma slabo kislo (od 5,9) in slabo
alkalno3 (do 8,3). Vrednosti reakcije se pri vseh profilih višajo z globino, kar je značilno za
naraven razvoj profila, saj v površinskem horizontu znižuje reakcijo več organskega odpada.
Poleg tega se z globino povečuje vpliv karbonatne matične podlage, ki daje alkalno reakcijo,
tekom pedogeneze prihaja do izpiranja in premeščanja bazičnih kationov po profilu navzdol,
kar se odraža v zakislevanju vrhnjih horizontov.
8.2.1 Ravnik
Pri vrednosti reakcije se kaže jasna ločnica med kmetijskimi in gozdnimi prsti. Kmetijske
prsti z ravnika imajo nevtralno do slabo alkalno reakcijo, ki se giblje med 7,1 in 7,8 (gl.
Grafikon 5). Gozdne prsti imajo pričakovano nižjo reakcijo kot kmetijske prsti. Sega od slabo
kisle do nevtralne, od 5,9 do 6,6. Med gozdnimi prstmi ima najvišjo reakcijo rendzina (vzorec
številka 27), ki je med gozdnimi prstmi najplitkejša in najbolj humozna. Ta vzorec ima tudi
daleč najvišjo vrednost organske snovi, hkrati pa zanemarljivo vsebnost CaCO3. Površinska
horizonta (vzorca številka 5 in 19) ostalih dveh gozdnih profilov imata enako vrednost
reakcije (5,9). Med različnimi kategorijami kmetijske rabe tal ne prihaja do velikih razhajanj
pri vrednosti reakcije površinskih horizontov. Pri vseh treh kmetijskih kategorijah se reakcija
giblje med 7,3 in 7,7 z majhnimi odstopanji. Pri vseh treh kmetijskih kategorijah je tudi en
površinski horizont z reakcijo 7,6 (vzorec številka 31) oz. 7,7 (vzorca številka 6 in 17).
Zaključimo lahko, da med posameznimi kmetijskimi kategorijami rabe tal ni velikih razlik v
vrednosti reakcije.
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Grafikon 5: Vrednost pH H2O vzorcev z ravnika.

3

Vir opisnega vrednotenja reakcije je: Vovk Korže, Lovrenčak, 2001.
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8.2.2 Vrtače
Vrednost pH (H2O) se pri vrtačah giblje med slabo kislim (od 6,0) in slabo alkalnim (do 8,3)
(gl. Grafikon 6). Reakcija se pri vseh profilih viša proti matični podlagi, kar tudi v tem
primeru kaže na naraven razvoj profila. Predvidevamo, da so razlike v reakciji začetnega
horizonta v vrtačah pod gozdno rabo povezane z organskim odpadom različne kakovosti, saj
se je gozdno-grmovna vegetacija med vrtačami razlikovala. Vrtačo vzorcev številka 21, 22 in
23 so preraščala okoli 15 m visoka gabrova drevesa, ki so ustvarjala senčnejšo in vlažnejšo
mikroklimo v vrtači. Zeliščno plast je skoraj izključno sestavljala velecvetna mrtva kopriva
(Lamium orvala), ki običajno prerašča vlažnejša rastišča. Iz grafikona številka 6 je razvidno,
da so vrednosti reakcije vrhnjih horizontov pod gozdno rabo tal enake ali nižje od travniške.
Najvišjo vrednost reakcije v vrtačah zasledimo pri drugi travniški vrtači, to so vzorci številka
24, 25, 26. V njenem Bw2 horizontu smo izmerili najvišji pH (vzorec številka 26). Z globino
se reakcija pri tej vrtači zelo poveča, in sicer iz Bw1 v Bw2 na razdalji približno 100 cm za
0,8. V horizontu Bw2 smo dosegli tudi največjo globino vzorčenja (80‒140 cm).
Domnevamo, da je izrazito višanje reakcije z globino odraz spiranja bazičnih kationionov.
Druga najvišja vrednost je bila izmerjena v vrtači v zaraščanju, in sicer pri horizontu z
antropogenim materialom. Razlike med travniškima vrtačama so po naših predvidevanjih
vezane na topografsko lokacijo, ki ustvarja različno mikroklimo v obeh vrtačah. Vrtača z višjo
reakcijo je po terenskih opažanjih bolj osončena, saj ni zakrita z gozdno vegetacijo. Dna vrtač
poraščajo drugačne travniške vrste. V vrtači z nižjo reakcijo se občasno pasejo ovce, ki
gnojijo prst in ji s tem znižujejo reakcijo. S pašo se prsti odvzema organsko snov, to pomeni
iznos hranil in posledično lahko prihaja do nižanja reakcije. Vrednosti reakcije gozdnih prsti
vrtač so višje kot pri gozdnih prsteh z ravnika. Predvidevamo, da je razlog v različnih
rastlinskih vrstah, ki poraščajo lokacije, in posledično v drugačnem organskem opadu.
Gozdne sestoje na ravniku so sestavljali zlasti hrast in črni gaber, na lokaciji vzorcev številka
19 in 20 tudi črni bor. Reakcija površinskih travniških horizontov iz vrtač je bolj kisla od
travniških z ravnika. Po predvidevanju sta možna razloga manjša vsebnost skeleta, ki bi
dvigoval reakcijo, in izpranost zrelejših prsti v vrtačah. Po informacijah krajanov se travnikov
že dolgo ne apni več, zato izključujemo možnost vpliva apnenja na reakcijo tal.
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8.2.3 Primerjava z literaturo
Ob pregledu podatkov o reakciji v prsteh na Krasu ugotovimo: pH (H2O) prhninasto
sprsteninaste rendzine na apnencu je v globini 0‒5 cm 7,0, v globini 5‒10/25 pa 6,9
(Urbančič, 1998a, str. 53), kar je za 0,6 višje od najvišje vrednosti, ki jo je imela gozdna
rendzina pri nas. Na reakcijo prsti pa seveda vplivajo mnogimi okoljski in talni dejavniki.
Reakcija v tipični rjavi pokarbonatni prsti je v humusnem A horizontu 5,4, zaradi prisotnosti
eluvialnega horizonta se reakcijo v globini zniža in v iluvialnem ponovno zviša. Tega tipa
prsti sicer nismo zajeli v vzorčenje, je pa reakcija za 0,5 nižja od naše najnižje v humusnoakumulativnem horizontu (Urbančič, 1998b, str. 57). Reakcija Ah horizonta rjavorumene
pokarbonatne prsti pa je znašala 5,9 (Urbančič, 1998c, str. 61). »V splošnem je reakcija
tipične terre rosse nevtralna ali slabo kisla v vseh horizotnih« (Sušin, 1986, str. 69). Pri
primerjavi vrednosti reakcije s Sušinovimi podatki vidimo, da imajo naši vzorci iz vrtač, ki se
lahko primerjajo z jerovicami iz njegove raziskave, višje vrednosti reakcije, tako v
površinskem kakor v globljih horizontih (z izjemo vzorca številka 29, tj. površinski horizont
vrtače v zaraščanju) (Sušin, 1986, str. 68). Tudi v raziskavi prsti v k. o. Krajna vas se je
izkazalo, da so količine prostih karbonatov v prsti le izjemoma nad 10 g/kg (Lovrenčak, 1971,
str. 250). Prsti, ki jih je analizirala Schlegel (2009) na severnem delu Krasa, so imele reakcijo
med nevtralno do slabo kislo, le en vzorec je imel kislo reakcijo.

40

Slika 5: Vrtača pod ekstenzivnim travnikom, ki ima relativno dobro založenost z organsko snovjo in
najvišji pH glede na ves vzorčen profil (Avtorica: N. Peca, 2013).

8.3 Organska snov
8.3.1 Ravnik
Iz grafikona številka 7 je razvidno, da vsebujejo vsi površinski horizonti več organske snovi
kot spodaj ležeči. Prsti z ravnika so bogate z organsko snovjo, nekatere celo zelo bogate4,
vrednosti segajo od 16 g/kg do 174 g/kg. Z istega grafikona je razvidno, da se vsebnost
organske snovi v profilih znotraj posameznih kategorij rabe tal precej spreminja, še posebej
znotraj gozdne in travniške rabe tal. Ti kategoriji sta po vsebnosti organske snovi primerljivi,
vsebujeta je več kakor prsti z njiv in vinogradov, in sicer je gozdne prsti vsebujejo od 41 do
174 g/kg, medtem ko travniške od 16 do 98 g/kg. Med vsemi vzorci z ravnika je največ
vsebuje vzorec številka 27, tj. gozdna sprsteninasta rendzina. Gre za zelo plitko in mlado prst,
pri kateri smo že na terenu opazili prevlado humusne frakcije. Pred naslednjim gozdnim
vzorcem sta po vsebnosti organske snovi prej dva travniška Ap1 horizonta, in sicer vzorec
številka 28 z 98 g/kg in vzorec številka 15 z 84 g/kg organske snovi. Vsi travniki so
ekstenzivni, kar pomeni, da se v prst ne vnaša dodatne organske snovi z gnojenjem. Na
travniku vzorca številka 28 se v zimskem času pasejo ovce. Do mesta vzorčenja na travniku
dospeva z vetrom listni opad kraškega gozda hrasta puhavca in črnega gabra, ki leži nad
Vir opisnega vrednotenja vsebnosti organske snovi je: Vovk Korže, Lovrenčak, 2001.
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travnikom. Travnik so pokosili nekaj dni pred izvedbo vzorčenja. Tudi travnik vzorca številka
15 je bil v času vzorčenja pokošen, vendar trava ni bila pobrana. Po vsebnosti organske snovi
mu sledi vzorec številka 19. Gre za horizont A1 prsti pod degradiranim kraškim gozdom, kjer
rastejo zelo visoki, stari črni bori (Pinus nigra). Vzorec številka 5 (rendzina) je imela
primerljivo vrednost organske snovi s površinskima njivskima horizontoma. Najmanj
organske snovi vsebujejo prsti vinogradov, in sicer od 26 do 36 g/kg. Njivske prsti so
malenkost bolj bogate, vsebujejo od 26 do 40 g/kg, vsi površinski horizonti pa so bolje
založeni z organsko snovjo kot primerljivi iz vinograda. Njivske prsti so po informacijah s
terena gnojene samo z mineralnimi gnojili, z organskimi ne. Večina vinogradnikov v naselju
je vključena v integrirano pridelavo, kar pomeni, da se gnoji izključno po potrebi, ki je
določena na podlagi kemijskih analiz prsti. Za boljšo oskrbo z organsko snovjo in za zaščito
prsti pred degradacijskimi procesi so vrste med trtami v tovrstni pridelavi zatravljene.
Vinograda z več organske snovi sta bila približno dva meseca pred vzorčenjem gnojena s
suhim hlevskim gnojem.
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Grafikon 7: Vsebnost organske snovi v vzorcih z ravnika.

8.3.2 Vrtače
Večina vzorcev iz vrtač je z organsko snovjo srednje dobro do bogato založena. Gozdne prsti
vsebujejo od 14 do 111 g/kg, medtem ko travniške od 15 do 54 g/kg organske snovi (gl.
Grafikon 8). V primerjavi s prstmi na ravniku so prsti v vrtačah slabše založene z organsko
snovjo. Pri vsebnosti organske snovi v vrtačah prihaja do jasnih razlik med gozdno in
travniško rabo tal. Če ne upoštevamo vzorca številka 8, tj. humoznega horizonta vrtače v
zaraščanju, pri kateremu smo pri vzorčenju zajeli tudi O horizont, imajo večjo količino
organske snovi prsti pod travniško rabo tal. Pri slednji ima največ organske snovi vzorec
številka 24, tj. travniški horizont Ap1. Po založenosti z organsko snovjo mu sledi spodaj
ležeči Ap2 horizont (vzorec številka 25). Domnevamo, da je večja vsebnost organske snovi
pod travniško rabo tal povezana z zelo gostim koreninskim spletom travniškega rastja.
Travniške vrtače, ki je vsebovala največ organske snovi, ne kosijo več. Posledično ne prihaja
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do iznašanja organske snovi, kar je značilno tudi za naravne gozdne ekosisteme. V drugi
travniški vrtači se organska snov iznaša s pašo.
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Grafikon 8: Vsebnost organske snovi v vzorcih iz vrtač.

8.3.3 Primerjava z literaturo
Sušin (1968, str. 71) ugotavlja, da ima terra rossa Slovenskega primorja več organske snovi,
kot jo ima navadno terra rossa v sredozemskem podnebju. Za površinske horizonte ilovke
ugotavlja, da vsebujejo od 49 do 79 g/kg, medtem ko za kremenico ugotavlja od 44 do 78
g/kg organske snov. Schlegel (2009, str. 55) ugotavlja, da so prsti na severnem delu Krasa
dobro ali zelo dobro založene z organsko snovjo, in sicer je površinski horizonti vsebujejo od
56 g/kg do 230 g/kg. V povprečju so je naši vzorci vsebovali manj, in sicer se vrednost
organske snovi površinskih horizontov giblje od 26 g/kg do 174 g/kg. Sušin navaja, da je
obdelovalne prsti vsebujejo precej manj, in sicer okoli 30 g/kg, kar je primerljiva vrednost z
našimi vzorci vinogradniških in njivskih prsti (od 26 do 40 g/kg). Urbančič (1998a, str. 53) za
Ah prhninasto sprsteninaste rendzine pri Sežani ugotavlja 185,33 g/kg organske snovi
(pretvorba s faktorjem 1,724 iz organskega ogljika). Primerljivo vsebnost organske snovi ima
naša gozdna sprsteninasta rendzina (vzorec številka 27). V raziskavi prsti v k. o. Krajna vas
organska snov ni bila določena.
8.4 Razmerje C/N
Vsi vzorci (z ravnika in iz vrtač) imajo ožje C/N razmerje od 25, kar po Prusu in sod. (2000,
str. 31) kaže na manjšo odpornost proti razkrajanju.
8.4.1 Ravnik
Vrednosti C/N razmerja se pri vzorcih z ravnika gibljejo med 8,8 in 18,2 (gl. Grafikon 9). Iz
grafa je razvidno, da imajo površinski horizonti vseh profilov z ravnika širše razmerje kot
spodaj ležeči. S širšimi razmerji med kategorijami rabe tal izstopajo gozdne prsti. Slednjim
pripadajo prvi trije vzorci z najširšim C/N razmerjem. Vzorec z najširšim razmerjem (tj.
horizont A gozdne rendzine) je vseboval tudi največ organske snovi (174 g/kg). Med
kmetijskimi kategorijami rabe tal s širšimi razmerji izstopajo travniške prsti, pri katerih se
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vrednosti gibljejo med 9,6 in 13,5. Prsti z njiv in iz vinogradov imajo podobna razmerja. Pri
prvih se vrednosti gibljejo med 10,4 in 11,3, pri drugih pa med 8,8 in 11,1. Najožje razmerje
ima vzorec številka 14, tj. Ap2 horizont iz vinograda. Vzorci z veliko organske snovi imajo
načeloma visoko C/N razmerje, kar velja za vzorce številka 19, 27 in 28. Na široko vrednost
pa lahko vpliva tudi majhna vrednost celokupnega dušika, kar je značilno za vzorec številka
20. Gre za A2 gozdne rendzine, ki ima primerljivo vrednost organske snovi, kot jo vsebujejo
npr. njivske površine, vendar ima relativno majhno vrednost celokupnega dušika (1,8 g/kg).
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Grafikon 9: Razmerje C/N vzorcev z ravnika.

8.4.2 Vrtače
Vrednost C/N razmerja se pri vrtačah gibljejo med 8,8 (Bw2 pri vrtači v zaraščanju) in 14,4
(Ah vrtače v zaraščanju) (gl. Grafikon 10). Med obravnavanima rabama tal so si razmerja
podobna. Med vsemi vzorci ima najširše razmerje vzorec številka 8, kar je predvidljivo, saj
gre za organski horizont vrtače v zaraščanju. Če tega ne upoštevamo, ugotovimo, da se
razmerja med gozdom in travnikom ne razlikujejo veliko. Najožje C/N razmerje (pod 10,0)
imajo Bw2 horizonti gozdnih vrtač in oba vzorca travniške vrtače (vzorca ševilka 1 in 2).
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Grafikon 10: Razmerje C/N vzorcev iz vrtač.

8.4.3 Primerjava z literaturo
Vrednosti C/N razmerij naših vzorcev obeh morfoloških enot so primerljive s C/N razmerji, ki
jih je za ilovko in kremenico Slovenskega primorja določil Sušin (1986, str. 72). Ta ugotavlja
tudi, da se C/N razmerja med ilovko in kremenico bistveno ne razlikujejo. Širša so sicer v A1
horizontih ilovke in v plitkih prsteh, kjer se gibljejo od 12,3 do 16,3, medtem ko se C/N
razmerja površinskih horizontov naših vzorcev gibljejo od 9,6 do 18,2. Urbančič (1998a, str.
53) za prhninansto sprsteninasto rendzino pri Sežani ugotavlja C/N razmerje 18,2, kar je
primerljivo s C/N razmerjem naše sprsteninaste rendzine (vzorec številka 27). Isti avtor
(1998, str. 61) za tipično pokarbonatno rjavo prst ugotavlja v Ah horizontu glede na C/N
razmerje naših vzorcev široko razmerje, in sicer 21,5, ki se potem zoži z globino profila.
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Slika 6: Izven vrtač, pod gozdno vegetacijo, je prst zelo plitka, vendar pa v žepih lahko doseže tudi
nekaj 10 cm globine (Avtorica: N. Peca, 2013).

Slika 7: Slika prikazuje vinograd na ravniku pri katerem smo v Ap2 horizontu ugotovili najožje C/N
razmerje (Avtorica: N. Peca, 2013).
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Preglednica 6: Izbrani fizikalno-kemijski parametri vzorcev z ravnika (razvrščeni glede na rabo tal
in zaporedno številko profila).
Reliefna
oblika
Ravnik
Ravnik
Ravnik
Ravnik
Kult. terasa
Kult. terasa
Ravnik
Ravnik
Ravnik
Ravnik
Kult. terasa
Ravnik
Ravnik
Ravnik
Ravnik
Ravnik
Ravnik
Ravnik
Ravnik

Raba tal
Gozd
Gozd
Gozd
Gozd
Njiva
Njiva
Njiva
Njiva
Travnik
Travnik
Travnik
Travnik
Travnik
Travnik
Travnik
Vinograd
Vinograd
Vinograd
Vinograd

Št.
profila
3
12
12
15
7
7
18
18
2
2
4
9
9
11
16
5
8
8
10

Št.
vzorca
5
19
20
27
11
12
31
32
3
4
6
15
16
18
28
7
13
14
17

Globina
(cm)
0‒13
0‒10
10‒34
0‒5
0‒5
5‒28‒
0‒20
20‒60
0‒3
3‒13
0‒25‒
0‒5
5‒53
0‒34
0‒9
0‒35‒
0‒30
30‒70
0‒44

Horizont
A
A1
A2
A
Ap1
Ap2
Ap1
Ap2
Ap1
Ap2
Ap
Ap1
Ap2
Ap
Ap
Ap
Ap1
Ap2
Ap

pH
(H2 O)
6,2
5,9
6,1
6,6
7,0
7,2
7,6
7,8
7,3
7,4
7,4
7,3
7,7
7,4
7,4
7,4
7,4
7,7
7,7

CaCO3
(g/kg)
2
2
2
1
2
2
24
26
23
6
60
16
47
9
41
5
8
55
30

Organska
snov (g/kg)
26
68
41
174
40
26
38
26
59
16
35
84
40
66
98
26
36
27
31

C org /N tot
12,3
16,0
13,7
18,2
11,3
10,9
11,0
10,4
12,7
10,6
10,0
12,4
9,6
10,6
13,5
10,2
11,1
8,8
10,5

Teksturni
razred
G
G
MG
G
MGI
MGI
MG
MGI
MI
MGI
MGI
MG
MGI
MI
MGI
MGI
MGI
MGI
MGI

Vir podatkov: Lastne laboratorijske analize vzorcev, 2013.

Preglednica 7: Izbrani fizikalno-kemijski parametri vzorcev iz dna vrtač (razvrščeni glede na rabo
tal in zaporedno številko profila).
Reliefna
oblika
Vrtača
Vrtača
Vrtača
Vrtača
Vrtača
Vrtača
Vrtača
Vrtača
Vrtača
Vrtača
Vrtača
Vrtača
Vrtača

Raba tal
Gozd
Gozd
Gozd
Travnik
Travnik
Travnik
Travnik
Travnik
V zaraščanju
V zaraščanju
V zaraščanju
V zaraščanju
V zaraščanju

Št.
profila
13
13
13
1
1
14
14
14
6
6
6
17
17

Št.
vzorca
21
22
23
1
2
24
25
26
8
9
10
29
30

Globina
(cm)
0‒30
30‒80
80‒120‒
0‒4
4‒38‒
0‒30
30‒80
80‒140‒
0‒2
2‒20
20‒30
0‒30
30‒115‒

Horizont
A
Bw1
Bw2
Ap1
Ap2
Ap
Bw1
Bw2
Ah
Bw1
Bw2
A
Bw1

pH
(H2 O)
6,5
7,2
7,3
6,6
6,8
7,2
7,5
8,3
6,5
7,4
7,8
6,0
7,3

CaCO3
(g/kg)
3
2
2
2
3
2
4
3
4
9
63
1
3

Organska
snov (g/kg)
34
19
14
43
15
54
50
28
111
23
15
33
16

C org /N tot
10,7
11,5
9,7
9,6
9,1
11,7
10,6
11,8
14,4
11,0
8,8
11,8
10,4

Teksturni
razred
MGI
MGI
MGI
GI
GI
MGI
MGI
MGI
MGI
MG
MI
G
MG

Vir podatkov: Lastne laboratorijske analize vzorcev, 2013.
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9

Sklep

Pri raziskovalnem delu smo postavili več delovnih hipotez, ki so se glasile:
1. Na obdelovalnih površinah antropogeni pedogenetski dejavnik prevladuje nad naravnimi
pedogenetskimi dejavniki.
2. Kemijski parametri in pedogenetski procesi se na kmetijskih prsteh razlikujejo od tistih
pod gozdnim rastjem:
a) vsebnost CaCO3 v prsti: v prsteh pod gozdno rabo tal vsebnost CaCO3 ne bo
presegala 10 g/kg, medtem ko bo količina CaCO3 v kmetijskih prsteh višja,
b) reakcija prsti: vrednosti reakcije kmetijskih prsti bodo višje kot vrednosti reakcije
prsti pod gozdnim rastjem,
c) organska snov v prsti: količina organske snovi bo v nekmetijskih prsteh večja
kakor v kmetijskih prsteh,
d) razmerje C/N: razmerje C/N bo v prsteh pod gozdno rabo tal širše kot v kmetijskih
prsteh.

9.1 Vsebnost CaCO3
Delovno hipotezo o vsebnosti CaCO3 v gozdnih prsteh lahko potrdimo le deloma. Vsebnost
CaCO3 je pri vseh gozdnih vzorcih manjša od 10 g/kg, z izjemo enega (vzorec številka 9 iz
vrtače v zaraščanju). Domnevno je ta izjemno visoka vrednost posledica človekove
dejavnosti. Naša hipoteza, da bodo imele vse kmetijske prsti več kot 10 g/kg CaCO3, se je
izkazala kot zgrešena. Posamezni vzorci so presegali to vrednost, vendar ne vsi. Kmetijskih
zemljišč, kjer smo vzorčili, se ne apni več, zato so vrednosti nižje, kot smo pričakovali.
Ugotovili smo, da vsebujejo kmetijske prsti na ravniku več CaCO3 kot gozdne prsti na isti
morfološki obliki. Po naši presoji je to povezano z večjim deležem skeleta v prsti.
Domnevamo, da je ta razlika v skeletnosti vezana na delovanje človeka, in sicer na kraške
agromelioracije. Ob čiščenju kamenja z obdelovalnih površin je v prsti ostal rezidualni grušč,
ki oskrbuje prst s CaCO3.

9.2 Reakcija
Delovna hipoteza popolnoma drži za prsti z ravnika, in sicer je reakcija obdelovalnih prsti z
ravnika pri vseh vzorcih višja kot reakcija gozdnih prsti. Za prsti v vrtačah pa moramo
hipotezo ovreči, saj se je izkazalo, da je v enem primeru reakcija prsti pod gozdno rabo tal
enaka reakciji travniške prsti. Posledično lahko delovno hipotezo potrdimo le deloma.

9.3 Organska snov
Delovno hipotezo glede vsebnosti organske snovi moramo v celoti ovreči. Posamezni vzorci
prsti izpod travniške rabe tal so vsebovali več organske snovi kot gozdne, to velja tako za
ravnik kakor za vrtače. Domnevamo, da je razlog v gostejšem koreninskem spletu travnikov,
medtem ko so bile drevesne korenine v gozdu manj prekoreninjene, vendar so bile korenine
debelejše. Pri vzorčenju travniških prsti smo tako zajeli več organske snovi. Izključujemo
možnost, da je za več organske snovi kot pri gozdnih prsteh razlog v gnojenju, saj se po
informacijah lastnika vrtače niti ne kosi več. Ugotovili smo, da negozdna raba tal ne pomeni
nujno manjše vsebnosti organske snovi.
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9.4 Razmerje C/N
Vsi vzorci so imeli C/N razmerje ožje od 25:1, kar pomeni, da so pogoji za razgradnjo
organske snovi ugodni. Delovne hipoteze glede C/N razmerja ne moremo potrditi, saj se je
izkazalo, da je pri posameznih gozdnih vzorcih razmerje ožje kot pri kmetijskih prsteh. Trije
od štirih gozdnih vzorcev z ravnika imajo med vsemi vzorci najširše razmerje, medtem ko je
četrti gozdni vzorec po širini razmerja za dvema travniškima vzorcema. Delovna hipoteza ne
velja niti za vrtače, saj imajo v nekaterih primerih gozdne prsti ožje C/N razmerje kot
travniške prsti, tudi če primerjamo samo površinske horizonte. Delovno hipotezo glede C/N
razmerja torej v celoti zavračamo.
Če povzamemo, lahko drugo delovno hipotezo sprejmemo le deloma. Prav smo predvidevali,
da bodo reakcije gozdnih prsti nižje kot reakcije kmetijskih ter da bodo kmetijske prsti
vsebovale več prostih karbonatov kot gozdne. Ugotovljamo torej, da človek v k. o. Pliskovica
v obstoječem ekstenzivnem oz. integriranem načinu kmetovanja z obstoječimi kmetijskimi
praksami nima tolikšne teže pri ustvarjanju razlik v izbranih parametrih med posameznimi
rabami tal ter da se skozi izbrane kemijske parametre njegov vpliv kaže le deloma. Pokazalo
se je, da so kemijske lastnosti odvisne še od številnih drugih biotskih in abiotskih dejavnikov.
Človekov vpliv se je pokazal pri vsebnosti prostih karbonatov v prsti z ravnika. Izkazalo se je
namreč, da skelet v prsteh z ravnika povečuje vsebnost prostih karbonatov. Naši domnevi
govori v prid dejstvo, da so vsebnosti prostih karbonatov na dveh različnih rabah tal (gozdni
in travniški) v vrtačah približno enake (tj. zelo majhne). Same kmetijske prakse na
proučevanih kmetijskih zemljiščih na vsebnost prostih karbonatov ne vplivajo, saj se apnenje
ne izvaja več. Vsi gozdni vzorci z ravnika imajo nižji pH kot kmetijski, vendar si ne upamo
trditi, da je to neposredno povezano z manjšo količino CaCO3, saj je reakcija prsti vezana na
mnoge biotske in abiotske dejavnike.

9.5 Preverjanje prve delovne hipoteze
V nasprotju z drugo delovno hipotezo je prva delovna hipoteza zastavljena dokaj splošno. Pri
preverjanju prve delovne hipoteze bomo izhajali tudi iz rezultatov kemijskih lastnosti. Glede
na kemijske analize bi lahko zaključili, da ni nujno, da je antropogen pedogenetski dejavnik v
kmetijskih prsteh prevladujoč. Na podlagi kemijskih parametrov lahko rečemo, da v
kmetijskih površinah k. o. Pliskovica ni jasno in enoznačno izražen vpliv kmetijskih praks na
izbrane parametre. Statističnih korelacijskih analiz nismo opravili, saj smo za te imeli premalo
vzorcev. Na primeru Krasa lahko hipotezo o prevladi človeka pri pedogenezi argumentiramo
z dejstvom, da je človek na Krasu tisočletja posegal v naravno rastje, ga spreminjal ter ga
skoraj popolnoma odstranil in spremenil Kras v golo porajino. Brez rastlinskega pokrova so
se sprožili degradacijski procesi prsti, med katerimi je bila najbolj intenzivna denudacija.
Kasneje je z neavtohtono drevesno vrsto (črnim borom) spremenil enega izmed pedogenetskih
dejavnikov, tj. rastje, ki s svojim odpadom zelo pomembno vpliva na mnoge fizikalne,
kemijske in biotske lastnosti prsti. Nadalje je človek skozi stoletja ali celo tisočletja posegal v
sam profil prsti in spreminjal tok pedogeneze s spreminjanjem matične podlage ‒
odstranjevanjem kamenja, navažanjem ter odvažanjem in posledično mešanjem različnih
tipov in podtipov prsti. Glede na definicijo Atlasa gozdnih tal Slovenije (Urbančič in sod.,
2005) se vse kmetijske prsti in tiste, ki so to pred nekaj desetletji bile in se danes na njih širi
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gozd, antropogenizirane. Težko rečemo, ali so prsti na Krasu antropogene. S kraškimi
agromelioracijami je človek v prst zagotovo posegel do globine 50 cm in globlje. Umetno je
povečal globino prsti bodisi s čiščenjem kamenja in skal bodisi z nanašanjem prsti.
Vinogradništvo, ki je v k. o. Pliskovica razširjena in stara dejavnost (vinogradi so razvidni na
franciscejskem katastru), zahteva globoko oranje in globlje prsti, kar še danes rešujejo z
dovažanjem prsti za vinograde. Vinogradništvo je danes še edina intenzivnejša kmetijska
panoga. Že s samim izkopavanjem prsti iz vrtač se grobo posega v profil, ruši in meša
horizonte v globini več metrov. Tudi z odbijanjem in razstreljevanjem kamenja je prizadet ves
profil prsti, zlasti zaradi njegove plitkosti, saj so tovrstne ukrepe izvajali tam, kjer je bila prst
preplitka za oranje. Še en primer spreminjanja naravnega stanja pedosfere so delane vrtače. Iz
njih so prst izkopali ter na dno vtrače dali otrebljen grušč oziroma kamenje in jih ponovno
prekrili s prstjo z dna in s tisto, ki so jo postrgali s pobočij vrtače. Tako so vnašali alohton
matični substrat. Zaradi pomanjkanja kvantitativnih kriterijev definicije antropogenih prsti se
težko odločimo ali so preučevane kmetijske prsti v k. o. Pliskovica antropogene. Toda glede
na dolgotrajnost in intenzivnost antropogenih vplivov menimo, da bi jih pogojno lahko
uvrstili mednje, čeprav v primerjavi z gozdnimi prstmi ne kažejo zelo povišanih vrednosti
kemijskih parametrov (npr. založenosti z organsko snovjo). Take lastnosti je imel med našimi
samo en vzorec, in sicer kambičen horizont vrtače v zaraščanju, ki je zelo izstopal po
vsebnosti prostih karbonatov glede na zgoraj ležeči horizont in tudi glede na vse ostale
horizonte preučenih vrtač. Na podlagi tega ga lahko označimo kot antropogen P horizont.
Tudi profil z ravnika pod travniško rabo tal (profil številka 2) je rezultat antropogenega
vpliva, kar smo na terenu opazili po raznobarvnem profilu. Nastal je z nanašanjem alohtone
prsti in raznega nenaravnega materiala (opečni drobir), vendar ga upoštevajoč definicijo
antropogenih prsti med te ne moremo uvrstiti.
V diplomski nalogi smo izpolnili zadan namen in cilje. Opisali smo, kako kmetijska raba tal
in kraške agromelioracije vplivajo na spreminjanje naravnih lastonosti prsti in tok
pedogeneze. Pregledali smo vire in literaturo o obravnavani tematiki tako z geografskega,
krasoslovnega, pedološkega kot z gozdarskega področja in ugotovili, da raziskav o vplivu
različne rabe tal na kraške prsti (na Krasu) ni, kot tudi ni pedoloških raziskav o vplivu kraških
agromelioracij na fizikalno-kemijske lastnosti prsti. Primerjali smo vrednosti izbranih
kemijskih parametrov med kmetijskimi in nekmetijskimi prstmi med vzorci, vzetih na
ravniku, in med vzorci, vzetih iz dna vrtač. Končno smo ovrednotili, če se obravnavane prsti
lahko definirajo kot antropogene oziroma antropogenizirane.
Glede na več tisočletij trajajoče intenzivne procese preoblikovanja naravne pokrajine na
Krasu, zlasti rastlinstva in prsti, menimo, da je ta pokrajina zelo primerno raziskovalno
območje o antropogenih vplivih na prst, tako s pedogenetskega kakor s pedološkoagronomskega vidika. Med arheološko in gozdarsko literaturo smo zasledili več člankov o
spreminjanju vegetacijskega pokrova na Krasu skozi zgodovino zaradi delovanja človeka, o
neposrednem vplivu človeka na prst pa nobenega. Hkrati pa opozarjamo na problematičnost
slovenske definicije antropogenih prsti, ki izključuje prsti, plitkejše od 35 cm, čeprav imajo
lahko popolnoma uničen, premešan oziroma na novo nastal profil.
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10 Summary
The aim of my diploma thesis is to study different soil properties between agricultural and
non-agricultural land use in the case of the cadastral municipality of Pliskovica. The
comparison is based on the following soil chemical parameters: the content of calcium
carbonate, pH, the content of organic matter of the soil (SOM) and the C/N ratio. The
cadastral municipality of Pliskovica is located on Kras, which has been continuously
inhabited from the Paleolithic to the present. Throughout history, people have radically
modified karstic surface in order to improve living conditions, which also included alterations
of the soil. The first major impact on the vegetation and thus on the lower lying soil can be
observed during the Neolithic revolution, when the transition from nomadic hunting to
farming and life in settlements occured. From that point and especially during the Early
Modern Period, deforestation gradually transformed the forested landscape into a barren and
rocky one, making the regional name Kras into a synonym for a stony, barren landscape in
limestones. In the second half of the 19th century, the harsh landscape was successfully
reforestated with Pinus nigra. However today natural vegetation consists of QuercoCarpinetum association. The main soil-forming factors in the area of our study are topography
and parent material. The parent material on which soils on Kras develop are Cretaceous
limestones (99 % purity), which weather mainly chemically and give to the soil loamy, silty to
clay texture. Lithological permeability causes absence of surface water flow. The topography
of Kras is characterised by the typical karst landforms, such as dolines which cut through the
plateau. While shallower soils such as rendzic leptosols developed outside the dolines, thicker
and older soils such as chromic cambisols can be found inside them (according to FAO WRB
classification). The climate of Kras is submediterranean with annual precipitations ranging
from 1200 to 1700 mm, January temperatures between 0 and 4 °C and July temperatures
between 20 and 22 °C. The anthropogenic soil-forming factor can be observed in the
degradation of the vegetation and in the amelioration of karstic surface that was done in order
to improve agricultural conditions. By removing stones from the soils on pastures and
meadows and adding allochthonous soil from dolines, the soil morphology and its chemical
properties have been changed. While this was done manually in the past, the melioration of
karstic surfaces has been mechanized since the Second World War.
Two working hypotheses have been proposed. The first claimed that on agricultural lands the
anthropogenic soil-forming factor prevails over the others. The second claimed that chemical
soil parameters differ between agricultural and non-agricultural lands. This suggests that the
CaCO3 content in agricultural soils would be higher than 10 g/kg and smaller than this in nonagricultural soils; that the pH of agricultural soils would be higher than in non-agricultural
soils; that the SOM content would be higher in non-agricultural than in the agricultural soils;
that the C/N ratio would be higher in non-agricultural soils than in the agricultural soils. In the
research area among land use types forest (approx. 73 %) and extensive meadows prevail
(approx. 17 %), Although viticulture is characteristic of the area, vineyards comprise only 2%
of the cadastral municipality. Samples of soil were gathered from different land use types:
forest, extensive meadow, vineyard and field. Since the types of soil vary according to
morphology of the surface, sampling was done in two different morphological units: the
dolines and the plateau, which comprised of flat surface, slopes and hillslope terraces. 32
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samples were collected and analysed: 13 from the dolines (5 meadows, 8 forest) and from the
plateau (4 forest, 7 meadows, 4 fields and 4 vineyards). The results of the analysis show that
the human impact on the selected chemical properties is no longer prevalent because of
extensive farming practices. While we cannot conclusively accept either of the working
hypotheses, we can partially confirm the one positing that the content of calcium carbonate in
the agriculturally exploited soils of the plateau is higher than in the forest soils (this appears to
be related to the residual gravel in the soil, which is a result of human activity).

52

11 Seznama literature in virov
11.1 Seznam literature
1. Brus, R., 1998. Avtohtone drevesne vrste Sežansko-Komenskega Krasa. V: Gozdna
rastišča in razvoj sestojev na (Sežansko-Komenskem) Krasu. Ljubljana, Gozdarski
inštitut Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije, str. 25‒26.
2. Caporali, F., 1993. Aspetti agronomici del ciclo della sostanza organica. V: Nanniperi,
P. (ur.). Ciclo della sostanza organica nel suolo. Aspetti agronomici, chimici, ecologici
e selvicolturali. Bologna, Patron , str. 159‒191.
3. Casella, S., 1993. Ruolo dei microorganismi nell'evoluzione della sostanza organica. V:
Nannipieri, P. (ur.). Ciclo della sostanza organica nel suolo. Aspetti agronomici,
chimici, ecologici e selvicolturali. Bologna, Patron, str. 113‒138.
4. Ćirić, M., 1984. Pedologija. 1. izdajanje. Sarajevo, SOUR Svjetlost, 331 str.
5. Civita, M., Cucchi, F., Eusebio, A., Garavoglia, S., Maranzana, F., Vigna, B., 1995.
The Timavo hydrogeologic system: an important reservoir of supplementary water
resources to be reclamed and protected. Acta carsologica, 24, str. 169‒186.
6. De Nobili, M., Maggioni, A., 1993. Influenza della sostanza organica sulle proprietà
fisiche del suolo. V: Nannipieri, P. (ur.). Ciclo della sostanza organica nel suolo.
Aspetti agronomici, chimici, ecologici e selvicolturali. Bologna, Patron, str. 43‒54.
7. Dell'Agnola, Nannipieri, P., Nardi, S., 1993. Sostanza organica e molecule umiche. V:
Nannipieri, P. (ur.). Ciclo della sostanza organica nel suolo. Aspetti agronomici,
chimici, ecologici e selvicolturali. Bologna, Patron, 334 str.
8. Durn, G., 2003. Terra Rossa in the Mediterranean Region. Parent materials,
composition and origin. Geologica Croatica, 56, 1, str. 83‒100.
9. Gams, I., 1967. Faktorji in dinamika korozije na karbonatnih kameninah slovenskega
dinarskega in alpskega krasa. Geografski vestnik, 38, str. 11‒68.
10. Gams, I., 1971. Podtalne kraške oblike. Geografski vestnik, 43, str. 27‒45.
11. Gams, I., 1973. A new method of determining the karstic soil erosion. V: Symposium
on Karst morphogenesis. Papers. Szeged, Faculty of Science at Attila Jozsef
University, str. 44‒51.
12. Gams, I., 1974. Kras. Zgodovinski, naravoslovni in geografski oris. Ljubljana,
Slovenska matica, 358 str.
13. Gams, I., 1987a. Excursion through Classical Karst. Geographical karst review. V:
Gams, I., Habič, P. (ur.). Man's impact in Dinaric karst. Guide-book. Ljubljana,
Department of Geography, Faculty of Letters, University E. Kardelj; Postojna, Institute
for karst Research ZRC SAZU, str. 93‒99.
14. Gams, I., 1987b. Kraške agromelioracije. Nastajanje, oblike in pomen za sedanjo rabo
tal. V: Špes, M., (ur.). Pokrajinski učinki človekovih dejavnosti na življenjsko okolje.
Ljubljana, Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja, str. 167‒182.
15. Gams, I., 1989. Dežni žlebiči kot pokazatelj starosti deforestacije. V: Plut, D. (ur.).
Geografija in aktualna vprašanja prostorskega razvoja. Ljubljana, Oddelek za
geografijo Filozofske fakultete, str. 127‒139.

53

16. Gams, I., 1992. Sistemi prilagoditve Primorskega dinarskega krasa na kmetijsko rabo
tal. Ljubljana, Znanstveno raziskovalni center SAZU, Geografski inštitut Antona
Melika, 106 str.
17. Gams, I., 2004. Kras v Sloveniji v prostoru in času. Ljubljana, Založba ZRC, ZRC
SAZU, 515 str.
18. Gams, I., Gabrovec, M., 1999. Land use and human impact in the Dinaric Karst. V:
Burri, E., Castiglioni, B., Sauro, U. (ur.). Karst and agriculture in the world. Roma,
Societa speleologica Italiana, str. 55‒70.
19. Gams, I., Lovrenčak, F., Ingolič, B., 1971. Krajna vas: študija o prirodnih pogojih in
agrarnem izkoriščanju Krasa. Geografski zbornik, 12, 40, str. 221‒264.
20. Gams, I., Nicod, J., Julian, M., Anthony, E., Sauro, U., 1993. Environmental change
and human impacts on the Mediterranean karsts of France, Italy and the Dinaric region.
V: Williams, P. (ur.). Karst terrains. Environmental changes and human impact.
Cremlingen, Catena, str. 219‒233.
21. Giordano, E., Nannipieri, P., 1993. Aspetti selvicolturali del ciclo della sostanza
organic. V: Nannipieri, P. (ur.). Ciclo della sostanza organica nel suolo. Aspetti
agronomici, chimici, ecologici e selvicolturali. Bologna, Patron, str. 141‒158.
22. Habič, P., 1987. The Renčelica doline near Sežana. V: Gams, I., Habič, P (ur.). Man's
impact in Dinaric karst: guide-book. Ljubljana, Department of Geography, Faculty of
Letters, University E. Kardelj; Postojna, Institute for karst Research ZRC SAZU, str.
115‒117.
23. Hrovat, A., 1953. Kraška ilovica. Njene značilnosti in vpliv na zgradbe. Ljubljana,
Državna založba Slovenije, 91 str.
24. Jenny, H., 1994. Factors of soil formation. A System of Quantitative Pedology. New
York
Dover
publications,
191
str.
URL:
http://www.msu.ac.zw/elearning/material/1235306390factors%20of%20soil%20format
ion%20reading%20material%20very%20critical.pdf (Citirano 10. 9. 2013).
25. Kobal, M., Eler, K., Urbančič, M., Zupan, M., Mihelič, R., Simončič, P., 2008. Organic
carbon content of forest and agricultural soils in Slovenia (CD ROM). Vienna,
University of Natural Resources and Applied Life Sciences.
26. Krajevni leksikon Slovenije. 1995. Orožen Adamič, M., Perko, D., Kladnik, D., (ur.).
Ljubljana, Državna založba Slovenije, 638 str.
27. Kras. Pokrajina, življenje, ljudje. 1999. Kranjc, A. (ur.). Ljubljana, Založba ZRC, ZRC
SAZU, 321 str.
28. Lebez Lozej, J., 1998. Pedofavna gozdnih tal na Krasu. V: Gozdna rastišča in razvoj
sestojev na (Sežansko-Komenskem) Krasu. Ljubljana, Gozdarski inštitut Slovenije,
Zavod za gozdove Slovenije, str. 12‒15.
29. Lovrenčak, F., 1994. Pedogeografija. Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za
geografijo, 187 str.
30. Man’s impact in Dinaric karst. Guide-book. 1987. Gams, I., Habič. P. (ur.). Ljubljana,
Department of Geography, Faculty of Letters, University E. Kardelj; Postojna, Institute
for karst Research ZRC SAZU, str. 205 str.
31. Metodi di analisi chimica del suolo. 2000. Violante, P. (ur.). Milano, Franco Angeli,
536 str.
54

32. Mihelič, R., Kobal, M., 2007. Pomen organske snovi tal v kmetijstvu in humusna
bilanca na njivah Slovenije. URL: http://www.pds.si/uploads/doc/SVTS_51207_08.pdf
(Citirano 17. 8. 2013).
33. Ogrin, D., 1998. Podnebni tipi v Sloveniji. Geografski vestnik, 68, str. 39‒56.
34. Poročilo o stanju okolja 2002. Tla. 2002. Ljubljana, Agencija Republike Slovenije za
okolje,
17
str.
URL:
http://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/poro%C4%8Dila/poro%C4%8Dila%20o%2
0stanju%20okolja%20v%20Sloveniji/tla.pdf (Citirano 29. 9. 2013).
35. Prus, T., 1998. Pedološke razmere na Sežansko-Komenskem Krasu. V: Gozdna rastišča
in razvoj sestojev na (Sežansko-Komenskem) Krasu. Ljubljana, Gozdarski inštitut
Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije, str. 10‒11.
36. Prus, T., 2000. Klasifikacija tal. Študijsko gradivo za ciklus predavanj maj 2000.
Ljubljana, Center za pedologijo in varstvo okolja, 22 str.
37. Prus, T., Zupan, M., Rupret J., Suhadolc, M., 2004. Priročnik za vaje iz pedologije, za
izredni strokovni študij agronomije. Ljubljana, Biotehniška fakulteta, 39 str.
38. Radinja, D., 1987. Modern agricultural land improvement in Slovene Dinaric karst. V:
Kunaver, J. (ur.). Karst and man. Proceedings of the International Symposium on
Human Influence in Karst, 11-14th September 1987, Postojna, Yugoslavia. Ljubljana,
Department of Geography, Philosophical Faculty, University E. Kardelj of Ljubljana,
str. 123‒135.
39. Renčelj, S., Lah, L., 2008. Kraška hiša in arhitektura Krasa: med očarljivostjo in
vsakdanom. Koper, Libris, 240 str.
40. Repe, B., 2010. Prepoznavanje osnovnih prsti slovenske klasifikacije. Dela, 34, str.
143‒166.
41. Rupnik, L., 1988. Prst v vrtačah na Krasu. Seminarska naloga. Ljubljana, Filozofska
fakulteta, Oddelek za geografijo, 20 str.
42. Schlegel, K., 2009. Prsti na severnem delu Krasa. Diplomsko delo. Ljubljana,
Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, 69 str.
43. Šercelj, A., 1996. Začetki in razvoj gozdov v Sloveniji. Ljubljana, Slovenska
akademija znanosti in umetnosti, 142 str.
44. Sever, V., 2006. Pogozdovanje krasa v Postojnskem okrajnem glavarstvu. Diplomsko
delo. Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, Oddelek za zgodovino, 98
str.
45. Slovenija. Pokrajine in ljudje. 1998. Perko, D., Orožen Adamič, M. (ur.). Ljubljana,
Mladinska knjiga, 735 str.
46. Stritar, A., 1991. Pedologija. Kompendij. Ljubljana, samozaložba, 126 str.
47. Sušin, J., 1964. Doprinos k poznavanju terre rosse v Slovenskem primorju. Doktorsko
delo. Ljubljana, Biotehniška fakulteta, 106 str.
48. Sušin, J., 1968. Terra rossa v Slovenskem primorju. Ljubljana, Zbornik biotehniške
fakultete Univerze v Ljubljani, Ljubljana, str. 61‒90.
49. Urbančič, M., 1998a. Lastnosti tal objekta »Kamnolom«. V: Gozdna rastišča in razvoj
sestojev na (Sežansko-Komenskem) Krasu: povzetki terenskega dela posveta.
Ljubljana, Gozdarski inštitut Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije, str. 53.
55

50. Urbančič, M., 1998b. Talne razmere na raziskovalnih ploskvah objekta »Podgovec«.
V: Gozdna rastišča in razvoj sestojev na (Sežansko-Komenskem) Krasu. Povzetki
terenskega dela posveta. Ljubljana, Gozdarski inštitut Slovenije, Zavod za gozdove
Slovenije, str. 56‒58.
51. Urbančič, M., 1998c. Talne razmere v cerovem sestoju »Žekanec«. V: Gozdna rastišča
in razvoj sestojev na (Sežansko-Komenskem) Krasu, povzetki terenskega dela posveta.
Ljubljana, Gozdarski inštitut Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije, str. 61‒63.
52. Urbančič, M., 2002. Vplivi požarov na tla v črnoborovih in v puhavčevih gozdovih
slovenskega Primorja. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 69, str. 7‒42.
53. Urbančič, M., Ferlin, F., Kutnar, L., 1999. Proučevanje pestrosti in rodovitnosti
gozdnih rastišč na Sežansko-Komenskem Krasu. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 58,
str. 5‒45.
54. Urbančič, M., Ferlin, F., Kutnar, L., 2001. Pedološke prilike u starijim sastojinama
crnog bora niskog Krasa. V: RACZ, Zoltan (ur.). Gospodarjenje i zaštita tla za buduće
generacije. Sažeci. Summaries. Zagreb, Hrvatsko tloznanstveno društvo, Agronomski
fakultet Sveučilišta u Zagrebu, str. 58.
55. Urbančič, M., Simončič, P., Prus T., Kutnar, L., 2005. Atlas gozdnih tal Slovenije.
Ljubljana, Zveza gozdarskih društev Slovenije, Gozdarski vestnik, Gozdarski inštitut
Slovenije, 100 str.
56. Urushibara-Yoshino, K., 1993. Human impact on karst soils: Japanese and other
examples. V: Williams, P. (ur.). Karst terrains: environmental changes and human
impact. Cremlingen, Catena, str. 219‒233.
57. Vovk Korže, A., Lovrenčak, F., 2001. Priročnik za laboratorijske analize prsti v
geografiji. Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo; Maribor, Pedagoška
fakulteta, 49 str.
58. Vovk Korže, A., Lovrenčak, F., 2004. Priročnik za spoznavanje prsti na terenu.
Ljubljana, Maribor, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, 63 str.
59. World Reference Base for Soil Resources 2006. 2006. Rim, Food and Agriculture
Organization of the United Nations, 128 str.
60. Zupan Hajna, N., 1998. Mineral composition of clastic sediments in some doline along
the new motorway Divača-Kozina. Acta carsologica, 27, str. 277‒296.

11.2 Seznam virov
1. Archivio
di
Stato
di
Trieste,
2013.
URL:
http://www.archiviodistatotrieste.it/AriannaWeb/main.htm#9272_archivio (Citirano:
15. 9. 2013).
2. Digitalna osnovna geološka karta SFRJ. L 33-76, Gorica. 1973. 1:100.000. Beograd,
Zvezni geološki zavod.
3. Digitalni model višin 12,5. 2013. Ljubljana, Ministrstvo za okolje in prostor,
Geodetska uprava Republike Slovenije.
4. Digitalni ortofoto 1:5.000. 2012. Ljubljana, Ministrstvo za okolje in prostor,
Geodetska uprava Republike Slovenije.
5. Digitalni temeljni topografski načrt, 1:5000. Ljubljana, Geodetska uprava Republike
Slovenije.
56

6. Klimatski
podatki-Godnje.
ARSO.
URL:
http://www.arso.gov.si/vreme/napovedi%20in%20podatki/godnje.htm (Citirano: 15.
9. 2013)
7. Lastne laboratorijske analize vzorcev, 2013.
8. Lastno terensko delo in laboratorijske analize, 2013.
9. Pedološka karta Slovenije v merilu 1:25.000. 2013. 1:25.000. Ljubljana, Ministrstvo
za kmetijstvo in okolje. URL: http://rkg.gov.si/GERK/ (Citirano: 30. 8. 2013).
10. Popis
2002,
Statistični
urad
Republike
Slovenije.
URL:
http://www.stat.si/popis2002/si/rezultati/rezultati_red.asp?ter=NAS&sifra=111
(Citirano 30. 9. 2013).
11. Raba tal, 2013. Ljubljana. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. URL:
http://rkg.gov.si/GERK/ (Citirano: 30. 8. 2013).
12. Standard soil chart. 1965. Tokyo, Nippon Shikisaisha, 14 str., 134f. pril.

57

12 Priloge

58

Številka profila

2

Številka vzorca

3, 4

Raba tal

travnik/ pašnik

Reliefna oblika in položaj na reliefni obliki

ravnik, greben pobočja

Nadmorska višina

281 m

Naklon in ekspozicija

1°, /

Opombe: /

Horizont
Ap 1
Ap 2
R

Debelina Tekstura Vsebnost Prekorenin(cm)
skeleta
jenost
MI
Malo
Srednja
0‒3
skeletna
MGI
Malo
Srednja
3‒13
skeletna
13
/
/
/

Vlažnost

Barva

Svež do
vlažen
Svež do
vlažen
/

5 YR 4/4

Št.
vzorca
Poliedrična
3

5 YR 3/6

Poliedrična

4

/

/

/

Oblika SA

59

Številka profila

3

Številka vzorca

5

Raba tal

gozd

Reliefna oblika in položaj na reliefni obliki

blago pobočje, pod vrhom

Nadmorska višina

281 m

Naklon in ekspozicija

16°, 20°

Opombe:
Drevesni in grmovni sloj: hrast puhavec (Quercus pubescens), mali jesen (Fraxinus ornus).
Zeliščni sloj: jesenska vilovina (Sesleria autumnalis), bršljan (Hedera helix).
Degradiran gozd, na franciscejskem katastru je bil tukaj travnik z grmovjem in vinogradi z njivami.
Tekstura Vsebnost Prekorenin- Vlažnost
skeleta
jenost
/
/
/
/

O

Debelina
(cm)
1‒0

A

0‒13

G

R

13

/

Horizont

Malo
skeletna
/

Redka
/

Svež do
vlažen
/

Barva

Oblika SA

/

/

Št.
vzorca
/

5 YR 3/6

Poliedrična

5

/

/

/

60

Številka profila

8

Številka vzorca

13, 14

Raba tal

vinograd

Reliefna oblika in položaj na reliefni obliki

ravnik, vrh blagega pobočja

Nadmorska višina

258 m

Naklon in ekspozicija

3°, 90 °

Opombe:
Zatravljen vinograd terana, integrirana pridelava, rigolanje do 30 cm.
Gnojenje s fosforjem meseca aprila in s suhim hlevskim gnojem.

Tekstura

Ap 1

Debelina
(cm)
0‒30

Ap 2

30‒70

MGI

Skeletna

C

70

/

/

Horizont

MGI

Suh/svež

Oblika
SA
5 YR 3/4 Oreškasta

Št.
vzorca
13

Redka

Suh/svež

5 YR 3/4 Oreškasta

14

/

/

Vsebnost
Prekoreninskeleta
jenost
Malo skeletna
Redka

Vlažnost

Barva

/

/

/

61

Številka profila

9

Številka vzorca

15, 16

Raba tal

ekstenzivni travnik

Reliefna oblika in položaj na reliefni obliki

ravnik , blago konkavno pobočje

Nadmorska višina

250 m

Naklon in ekspozicija

3°, 90 °

Opombe:
V času vzorčenja pokošen travnik, še nepobrana trava.

Ap1

Debelina
(cm)
0‒5

Ap2

5‒53

C

53

Horizont

Tekstura Vsebnost Prekorenin- Vlažnost
skeleta
jenost
Skeletna
Srednje
MG
Suh/svež
(20%)
goste
Skeletna
Srednje
MGI
Suh/svež
(20%)
goste
/
/
/
/

Barva

Oblika SA

5 YR 3/3

Oreškasta

Št.
vzorca
15

5 YR 3/3,5

Oreškasta

16

/

/

/

62

Številka profila

10

Številka vzorca

17

Raba tal

vinograd

Reliefna oblika in položaj na reliefni obliki

ravnik , vrh blagega pobočja

Nadmorska višina

260 m

Naklon in ekspozicija

0°, /

Opombe:
vinograd terana, integrirana pridelava.

Ap

Debelina
(cm)
0‒44

C

44

Horizont

Tekstura Vsebnost Prekorenin- Vlažnost
skeleta
jenost
Skeletna
Srednje
MGI
Suh/svež
goste
/
/
/
/

Barva

Oblika SA

5 YR 3/4

Oreškasta

/

/

Št.
vzorca
17

63

Številka profila

11

Številka vzorca

18

Raba tal:

ekstenzivni travnik

Reliefna oblika in položaj na reliefni obliki

ravnik

Nadmorska višina

261 m

Naklon in ekspozicija

1°, 220°

Opombe:
Pokošen travnik, še nepobrana trava

Horizont Debelina Tekstura Vsebnost Prekoreninjenost Vlažnost
(cm)
skeleta
Ap
Skeletna
Srednje goste
MI
Suh/svež
0‒34
C

34

/

/

/

/

Barva

Oblika SA

5 YR 3/4

Oreškasta

Št.
vzorca
18

/

/

/

64

Številka profila

12

Številka vzorca

19, 20

Raba tal

Gozd

Reliefna oblika in položaj na reliefni obliki

Ravnik

Nadmorska višina

270 m

Naklon in ekspozicija

2°, 90 °

Opombe:
Drevesni sloj: Črni bor (Pinus nigra).
Grmovni sloj: mali jesen (Fraxinus ornus), hrast puhavec (Quercus pubescens).
Zeliščni sloj: jesenska vilovina (Sesleria autumnalis), bršljan (Hedera helix).
Profil narejen v žepu.

Horizont Debelina Tekstura
(cm)
Ol
/
1,5‒0,5

Vsebnost
skeleta
/

Prekoreninjenost
/

Vlažnost

Barva

Oblika SA

/

/

/

Št.
vzorca
/

Of

0,5‒0

/

/

/

/

/

/

/

A1

0‒10

G

Srednje goste

Svež

5 YR 3/5

Oreškasta

19

A2

10‒34

MG

Srednje goste

Svež

5 YR3/5

Poliedrična

20

R

34

/

Zelo malo
skeleta
Zelo malo
skeletal
/

/

/

/

/

/

65

Številka profila

15

Številka vzorca

27

Raba tal

gozd

Reliefna oblika in položaj na reliefni obliki

ravnik, sredina blagega pobočja

Nadmorska višina

259 m

Naklon in ekspozicija

1-2°, 95°

Opombe:
Zelo plitka prst (do 3 cm) povsod v okolici vzorčenja.
Redek kraški gozd, gozdna vegetacija: glog (Crataegus laevigata), hrast puhavec (Quercus
pubescens), jesenska vilovina (Sesleria autumnalis).
Srednje velika do velika površinska skalovitost – skalni bloki.

Horizont Debelina Tekstura Vsebnost
(cm)
skeleta
O
/
/
0,5‒0
A

0‒5

G

R

5

/

Malo
skeleta
/

Prekoreninjenost
/

Vlažnost

Barva

Oblika SA

/

/

/

Št.
vzorca
/

Srednje goste

Suh/svež

7,5 YR 3/3

Poliedrična

27

/

/

/

/

66

Številka profila

16

Številka vzorca

28

Raba tal

ekstenzivni travnik

Reliefna oblika in položaj na reliefni obliki

ravnik, sredina blagega pobočja

Nadmorska višina

260 m

Naklon in ekspozicija

8°, 190°

Opombe:
pokošen travnik, ni gojen, le pozimi paša ovc.
Horizont Debelina Tekstura Vsebnost Prekoreninjenost Vlažnost
Barva
(cm)
skeleta
Z malo
Ap
MGI
Srednje goste
Suh/svež 7,5 YR 3/3
0‒9
skeleta
C
9
/
/
/
/
/

Poliedrična

Št.
vzorca
28

/

/

Oblika SA

67

Številka profila

18

Številka vzorca

31, 32

Raba tal

njiva

Reliefna oblika in položaj na reliefni obliki

ravnik, vrhnji del pobočja

Nadmorska višina

273 m

Naklon in ekspozicija

3°, 10 °

Opombe:
njiva za samooskrbo, njiva že dalj časa, navožena zemlja, gnojenje z mineralnimi gnojili, kapljični
namakalni sistem, obdelovanje z motiko.
Kulturne rastline: povrtnine (fižol, solata, jagode, ...).
Ap1: boljša struktura, bolj rahel, manj skeleta, srednje veliko skeleta na površini.

Horizont Debelina Tekstura Vsebnost Prekoreninjenost Vlažnost
(cm)
skeleta
Ap1
0-20
MG
Skeletna
Redka
Svež

Barva

Oblika SA

5YR 3/3

Poliedrična

Št.
vzorca
31

Ap2

20-60

MGI

Skeletna

Redka

svež

5 YR 3/3

Poliedrična

32

C

60

/

/

/

/

/

/

/

68

Številka profila

4

Številka vzorca

6

Raba tal

travnik

Reliefna oblika in položaj na reliefni obliki

pobočje – kulturna terasa, zgornji del terase

Nadmorska višina

275 m

Naklon in ekspozicija

2°, 270°

Opombe:
Grmovno rastje ob meji: robinija (Robinia pseudoacacia)
Drevesni in grmovni sloj ob meji: robidnica (Rubus fruticosus)
Na franciscejskem katastru je bil tukaj travnik in pašnik.

Horizont
Ap

Debelina
(cm)
0‒25

Tekstura
MGI

Vsebnost
skeleta
Skeletna

Prekoreninjenost
Srednja

25‒

/

/

/

Vlažnost

Barva

Oblika SA

Svež do
vlažen
/

5 YR 3/6

Poliedrična

Št.
vzorca
6

/

/

/

69

Številka profila

7

Številka vzorca

11, 12

Raba tal

njiva

Reliefna oblika in položaj na reliefni obliki

pobočje, vznožje

Nadmorska višina

259 m

Naklon in ekspozicija

3°, 150°

Opombe:
njiva od leta 2011.

Horizont Debelina Tekstura
(cm)
Ap 1
MGI
0‒5
Ap 2

5‒28

MGI

Vsebnost
skeleta
Zelo malo
skeletna
Malo skeletna

28‒

/

/

Prekoreninjenost
Redka

/

Redka

Vlažnost

Barva

Svež do
vlažen
Svež do
vlažen
/

5 YR 3/4

Št.
vzorca
Poliedrična
11

5 YR 3/6

poliedrična

12

/

/

/

Oblika SA

70

Številka profila

5

Številka vzorca

7

Raba tal

vinograd

Reliefna oblika in položaj na reliefni obliki

pobočje, sredina

Nadmorska višina

273 m

Naklon in ekspozicija

4°, 140°

Opombe:
zatravljen vinograd terana, integrirana pridelava.

Horizont Debelina
(cm)
Ap
0‒35
35‒

Tekstura Vsebnost Prekoreninskeleta
jenost
Malo
Srednja
MGI
skeletna
/
/
/

Vlažnost

Barva

Oblika SA

Svež do
vlažen
/

5 YR 3/4

Poliedrična

Št.
vzorca
7

/

/

/

71

Številka profila

1

Številka vzorca

1, 2

Raba tal

Travnik/pašnik

Reliefna oblika in položaj na reliefni obliki

Vrtača, dno

Nadmorska višina

250 m

Naklon in ekspozicija

0°, /

Opombe:
Približno dve desetletji pod travniško rabo tal, raba tal je izmenično travnik ‒ pašnik (ovce).

Tekstura

Ap 1

Debelina
(cm)
0‒4

Ap 2

4‒38

GI

38‒

/

Horizont

GI

Vsebnost
skeleta
Brez
skeletna
Brez
skeletna
/

Prekorenin- Vlažnost
jenost
Srednja
Svež do
vlažen
Redka
Svež do
vlažen
/
/

5 YR 3/6 Poliedrična

Št.
vzorca
1

5 YR 3/6 Poliedrična

2

Barva

/

Oblika SA

/

/
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Številka profila

6

Številka vzorca

8, 9, 10

Raba tal

gozd v zaraščanju

Reliefna oblika in položaj na reliefni obliki

pobočje, sredina

Nadmorska višina

275 m

Naklon in ekspozicija

0°, /

Opombe:
Bw1: nasut material na sredini profila: skelet in pesek opečnate in bele barve.
Bw2: še večji delež, intenzivnejša rdeča barva, ki jo daje alogen material.
Gozdno-grmovna vegetacija:leska (Corylus avelana), črni gaber (Ostrya carpinifolia), robida (Rubus
fruticosus).
Zeliščni sloj: jesenska vilovina (Sesleria autumnalis).

Horizont Debelina Tekstura Vsebnost Prekorenin(cm)
skeleta
jenost
Ol
/
/
/
2‒1

Vlažnost

Barva

Oblika SA

/

/

/

Št.
vzorca
/

Of

1‒0

/

/

/

/

/

/

/

Ah

0‒2

MGI

Srednja

Svež do vlažen

5 YR 3/4

Oreškasta

8

Bw1

2‒20

MG

Srednja

Svež do vlažen

5 YR 3/6

Poliedrična

9

Bw2

20‒30

MI

Redka

Svež do vlažen

5 YR 3/6

Poliedrična

10

30‒

/

Zelo malo
skeletna
Malo
skeletna
Malo
skeletna
/

/

/

/

/

/
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74

Številka profila

13

Številka vzorca

21, 22, 23

Raba tal:

gozd

Reliefna oblika in položaj na reliefni obliki

vrtača, dno

Nadmorska višina

247 m

Naklon in ekspozicija

0°, /

Opombe:
Drevesni sloj: črno gaber (Ostrya carpinifolia).
Grmovni sloj: leska (Corylus avellana).
Zeliščni sloj: velecvetna mrtva kopriva (Lamium orvala).

Horizont Debelina
(cm)
A
0‒30

Tekstura
MGI

Bw1

30‒80

MGI

Bw2

80‒120

MGI

120‒

/

Vsebnost
skeleta
Brez
(0-1 %)
Brez
(0-1 %)
Brez
(0-1 %)
/

Prekoreninjenost
Redke

Vlažnost

Barva

Oblika SA

Sveža

7,5 YR 3/4

Poliedrična

Št.
vzorca
21

Redke

Sveža

5 YR 3/4

Poliedrična

22

Redke

Sveža

5 YR 3/4

Poliedrična

23

/

/

/

/

/
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Številka profila

14

Številka vzorca

24, 25, 26

Raba tal

ekstenzivni travnik

Reliefna oblika in položaj na reliefni obliki

vrtača, dno

Nadmorska višina

253 m

Naklon in ekspozicija

0°, /

Opombe:
Nekošen ekstenzivni travnik.

Horizont Debelina
(cm)
Ol
0,5‒0

Teksturni Vsebnost
razred
skeleta
/
/

Ap

0‒30

MGI

Bw1

30‒80

MGI

Bw2

80‒140

MG

140‒

/

Z zelo
malo
Z zelo
malo
Z zelo
malo
/

Prekoreninjenost
/

Vlažnost

Barva

Oblika SA

/

/

/

Št.
vzorca
/

Srednje goste

Sveža

7,5 YR 3/4

Poliedrična

24

Srednje goste

Sveža

5 YR 3/4

Poliedrična

25

Redke

Sveža

5 YR 3/4

Poliedrična

26

/

/

/

/
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Številka profila

17

Številka vzorca

29, 30

Raba tal

gozd v zaraščanju

Reliefna oblika in položaj na reliefni obliki

vrtača, dno

Nadmorska višina

250 m

Naklon in ekspozicija

8°, 190°

Opombe:
grmovna vegetacija: jesenska vilovina (Sesleria autumnalis), dren (Cornus mas), glog (Crataegus),
robida (Rubus fruticosus), na pobočju vrtače navadni oreh (Juglans regia), črni gaber (Ostrya
carpinifolia).

Horizont Debelina Tekstura Vsebnost Prekorenin(cm)
skeleta
jenost
A
G
Odsoten
Redka
0‒30
Bw1

Vlažnost

Barva

Oblika SA

Suh/svež

5YR 3/4

Poliedrična

Št.
vzorca
29

30‒115

MG

Odsoten

Posamezne

Svež

5 YR 3/4

Poliedrična

30

115‒

/

/

/

/

/

/

/
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