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IZVLEýEK
KULTURNE TERASE V SLOVENSKIH POKRAJINAH
Kulturne terase so eden najveliþastnejših in najvidnejših antropogenih posegov v relief, ki jih
je povzroþila agrarna dejavnost. Od nekdaj se je þlovek prilagajal reliefu in ga spreminjal; z
gradnjo kulturnih teras prav gotovo v pozitivnem smislu. Kulturne terase še danes
predstavljajo s svojimi terasiranimi poboþji svojevrstno kulturno pokrajino.
Tudi v Sloveniji so nastale številne terasirane pokrajine. Te so najbolj znaþilne za
Submediteransko in Subpanonsko Slovenijo, pogoste pa so tudi na Dolenjskem. Medtem ko
predstavljajo v primorskih pokrajinah Submediteranske Slovenije staro, tradicionalno obliko
obdelave zemlje, so se v griþevnatih subpanonskih pokrajinah pojavile šele po drugi svetovni
vojni. Glede na to loþimo stare, tradicionalne kulturne terase, ki se zaradi roþne izdelave in
prilagajanja razliþnim naravnim dejavnikom od pokrajine do pokrajine razlikujejo, in nove,
sodobne kulturne terase, ki so si zaradi strojne izdelave med seboj podobne. Na osnovi te
delitve in prouþevanja razlik med kulturnimi terasami v razliþnih slovenskih pokrajinah je
nastala nova pokrajinska klasifikacija kulturnih teras v Sloveniji. Razlikuje istrski, brkinski in
dolenjski tip teras med starimi, tradicionalnimi terasami, med novimi, sodobnimi pa:
enovrstne vinogradniške terase na laporju, znaþilne za subpanonske griþevnate pokrajine, in
veþvrstne vinogradniške terase na flišu, znaþilne za Goriška brda in Koprsko primorje.
Magistrsko delo pa poleg razlik med kulturnimi terasami skuša opozoriti tudi na razliþen
razvojni cikel terasiranih pokrajin. Te namreþ ponekod doživljajo pravi razvoj in razcvet,
drugod pa so v procesu propadanja in opušþanja. Tako usodo doživljajo stare, tradicionalne
kulturne terase, ki bi jih bilo potrebno na najlepših vzorcih v vsaki pokrajini ohraniti kot del
kulturne dedišþine.
KLJUýNE BESEDE
Kulturna terasa, terasirana poboþja, terasirana pokrajina, Slovenija
ABSTRACT
CULTURAL TERRACES IN SLOVENIAN REGIONS
Cultural terraces are one of the most magnificent and anthropogenic interventions in the Earth
surface caused by the agrarian activity. A man has always adapted himself to the landscape
and changed it, all the most in a positive manner by building cultural terraces. Cultural
terraces with their beautiful slopes even today present an original cultural landscape.
Also in Slovenia many terraced landscapes have emerged. They are mostly present in and
typical of the Sub-Mediterranean and the Sub-Panonian Slovenia, but are also frequent in the
Dolenjska Region. While in the littoral provinces of the Sub-Mediterranean Slovenia they
present the old, traditional form of cultivating the soil, in the hilly Sub-Panonian regions
terraces appeared only after the second world war. Regarding this we distinguish between
traditional cultural terraces, which differ from a province to province owing to the fact they
were hand-built and because they adapted to different natural factors, and new modern
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cultural terraces, which are similar to each other due to the use of machines in their
construction. On the basis of this division and the inclusion of the study of differences among
cultural terraces in various Slovenian regions a new classification of cultural terraces has
been made for Slovenia. This distinguishes Istria, Brkini and Dolenjska types among the
traditional terraces; the modern terraces distinguish single vineyard terraces on marl, typical
of Sub-Panonian hilly terraces, and multiple vineyard terraces on flysch, typical of Goriška
Brda and the coastal region.
Besides studying the cultural differences among terraces the Master thesis also tries to draw
attention to different development cycles of terraced landscapes. In some areas they are
experiencing development, while in the others they are being abandoned and ruined. The
destiny of the latter is seen in old, traditional cultural terraces which should be preserved as
part of cultural heritage, taking the best models of cultural terraces from each region as an
example.
KEY WORDS
Cultural Terrace, terraced slopes, terraced landscape, Slovenia
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1 UVOD
1.1 NAMEN IN CILJI MAGISTRSKEGA DELA
Slovenija slovi po reliefno raznolikih pokrajinah. Številne med njimi so preoblikovale tudi
kulturne terase. V magistrskem delu so obravnavane tiste slovenske pokrajine, v katerih
kulturne terase prevladujejo in izstopajo med pokrajinskimi elementi oziroma so dominantne.
Veþina takih pokrajin leži v Submediteranski in Subpanonski Sloveniji, kjer kulturne terase
prevladujejo na prisojnih poboþjih griþev in so stoletja omogoþale vinogradništvo in
sadjarstvo ter pridelavo hrane. To pa ne pomeni, da kulturnih teras ne najdemo tudi v drugih
slovenskih pokrajinah. Prav pogoste so tudi na Dolenjskem, najdemo pa jih celo v nekaterih
pokrajinah Notranjske.
Glavni namen magistrskega dela je prikazati znaþilnosti in razlike med kulturnimi terasami v
razliþnih slovenskih pokrajinah.
Kulturne terase sem prouþevala v treh slovenskih Submediteranskih pokrajinah: v Koprskem
primorju, Brkinih in Goriških brdih, na Dolenjskem predvsem v nizkih dolenjskih pokrajinah,
kot so Dolenjsko podolje, Novomeška pokrajina in dolina reke Krke, na obmoþju
Subpanonske Slovenije pa v Bizeljsko-Sremiških goricah, Halozah in Slovenskih goricah. Po
obsežnem terenskem delu v omenjenih pokrajinah so razlike med kulturnimi terasami
prikazane na vzorþnih primerih s priloženimi fotografijami, skicami in preglednicami tipiþnih
kulturnih teras v doloþenih pokrajinah.
Tako sem želela prikazati razlike med istrskimi in brkinskimi terasami, poudariti skupne
znaþilnosti t. i. dolenjskih kulturnih teras, ter prikazati posebnosti posavskih in štajerskih
vinogradniških teras.
Glede na te razlike sem pokrajinsko opredelila razliþne tipe kulturnih teras v Sloveniji npr.
istrski, brkinski, dolenjski tip teras in tako v strokovno literaturo prviþ vnesla pokrajinsko
terminologijo poimenovanja kulturnih teras.
Do sedaj naj bi bil pojem kulturnih teras obravnavan dokaj splošno, ne glede na pokrajinske
posebnosti, v glavnem s svoje pozitivne plati v zvezi z varovanjem pred erozijo prsti.
Cilj naloge je tudi v tem, da bi se novi termini uporabljali v strokovni literaturi ali celo v
geografskih uþbenikih in tako prispevali k veþji prepoznavnosti kulturnih teras v slovenskih
pokrajinah.
Pri prouþevanju kulturnih teras, ki je v glavnem potekalo na terenu, sem izdelala svojo
metodologijo prouþevanja kulturnih teras na terenu. Kritiþno sem ovrednotila dosedanje
klasifikacije in na osnovi razlik med kulturnimi terasami v razliþnih slovenskih pokrajinah
izdelala svojo pokrajinsko klasifikacijo kulturnih teras, ki temelji na pokrajinskih posebnostih.
V delu skušam opozoriti tudi na življenjski ritem kulturnih teras, ki je del spreminjajoþega se
geografskega okolja in procesov ter pojavov v njem. Razliþni družbeno-geografski vzroki
skozi razliþna zgodovinska obdobja so namreþ vzrok za nenehno spreminjanje terasiranih
pokrajin. Te doživljajo svoj vzpon in padec, svoj zaþetek in konec. Zato smo neprestano priþa
nastajanju novih in modernih terasnih nasadov, na drugi strani pa opušþanju in propadanju
starih, tradicionalnih. Ta življenjski cikel je prisoten tudi v slovenskih terasiranih pokrajinah.
Prepriþana sem, da zaradi prevladujoþih pozitivnih lastnosti, ki jih vnašajo kulturne terase v
pokrajino, te nikoli ne bodo povsem izginile.
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1.2 PREGLED DOSEDANJIH RAZISKAV
Enotnega dela, ki bi obravnaval vse slovenske terasirane pokrajine, ni. Obstajajo posamezni
strokovni þlanki in monografije slovenskih pokrajin, v katerih so obravnavane tudi kulturne
terase. ýeprav kulturne terase predstavljajo staro, tradicionalno obliko obdelovanja zemlje
tudi v Sloveniji, jih starejša geografska literatura sploh ne omenja. Šele v zadnjih desetletjih je
nastalo nekaj strokovnih þlankov, ki se kritiþno in natanþneje lotevajo kulturnih teras.
Izjema je delo Julija Titla z naslovom Socialno-geografski problemi na Koprskem iz leta
1965. Kulturnim terasam kot znaþilnosti koprske kulturne krajine posveþa veliko pozornost in
jih klasificira glede na rabo tal, nadmorsko višino, širino terasne ploskve ipd.
Tudi monografiji Boruta Belca z naslovom Ljutomersko-Ormoške gorice iz leta 1965 in
Vladimirja Braþiþa z naslovom Vinorodne Haloze iz leta 1967 poleg pregleda naravnih in
družbenogeografskih znaþilnosti posveþata pozornost tudi kulturnim terasam. Raziskavi sta
namreþ nastali po drugi svetovni vojni, v þasu uvajanja socializma, ko so se v slovenskih
vinorodnih pokrajinah zaþeli uvajati terasni vinogradi. Za vinogradniške pokrajine so
pomenili pravo preobrazbo v naþinu obdelave zemlje in nov videz pokrajin.
Ob koncu dvajsetega stoletja so nastali nekateri strokovni þlanki o kulturnih terasah. Tak je
þlanek Vladimirja Drobnjaka z naslovom Fiziþno-geografski pomen kulturnih teras, ki je izšel
v zborniku Primorje ob 15. zborovanju slovenskih geografov v Portorožu leta 1990. Izpostavi
posebno metodologijo v kateri razlikuje dvanajst osnovnih modelov teras glede na znaþilnosti
terasne ploskve in ježe terase. Njegovo metodologijo sem uporabila in preizkusila pri svojih
terenskih merjenjih.
Strokovne þlanke o kulturnih terasah sta pisala tudi Dušan Plut (1977) in Drago Kladnik
(1990). Oba opozarjata na hitro opušþanje in propadanje kulturnih teras v Koprskem primorju
ter navajata vzroke za tako stanje.
Najsodobnejše in najpopolnejše delo, ki obravnava kulturne terase v slovenskih pokrajinah pa
je monografija z naslovom Terasirana pokrajina Goriških brd iz leta 2008 avtorjev in
strokovnjakov Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani in Geografskega inštituta
Antona Melika. Delo predstavlja slovenske izsledke v okviru projekta Alpter, v katerega je
bilo vkljuþenih osem evropskih regij na obmoþju Alp, med njimi tudi Goriška brda v zahodni
Sloveniji. Temeljna cilja projekta sta bila izboljšati poznavanje prvin terasiranih pokrajin in
prepreþiti propadanje terasiranih kmetijskih zemljišþ.
Tudi sama sem se udeležila njihove zakljuþne mednarodne konference z naslovom: Oživljanje
terasiranih pokrajin (Living Terraced Landscapes), ki je potekala od 14. do 15. februarja 2008
v Ljubljani. Ob visoko strokovnih þlankih slovenskih in tujih avtorjev sem pridobila veliko
znanja o terasiranih pokrajinah v svetu, njihovem ponovnem urejanju, oživljanju in
prevrednotenju. Ob tako velikem zanimanju razliþnih avtorjev iz številnih držav "alpskega
loka" se ni treba bati, da bi le-te propadle. Nasprotno, zaradi velike estetske vrednosti jih
uvršþajo v turistiþno dejavnost, najlepše primere pa na seznam svetovne kulturne dedišþine.
Ob tem se mi porajajo vprašanja, kaj þaka slovenske terasirane pokrajine, kakšno je življenje
v terasiranih pokrajinah pri nas, kako terasirane pokrajine doživljajo domaþini, kako izletniki
in kako turisti. Vsekakor je to dovolj vprašanj za nadaljnje raziskovanje.
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1.3 HIPOTEZE
Kulturne terase spremljajo þloveško civilizacijo že od nekdaj. Kot eden najvidnejših
antropogenih elementov v pokrajini pa doživlja svoj vzpon in padec v obliki nastajanja in
širjenja ter opušþanja in propadanja terasnih obmoþij. To nihanje pojava lahko spremljamo
skozi razliþna zgodovinska obdobja. V srednjem veku, ko je veþina prebivalstva živela na
goratem podeželju, so se zaradi velike potrebe po hrani širila obdelovalna zemljišþa tudi na
strma poboþja, kjer so jih uredili v obliki kulturnih teras. Te so omogoþale eksistenco in
preživetje prebivalstva, zato je bila njihova gradnja nujna in smotrna. To je tudi pomenilo
širitev terasastih obmoþij.
V novem veku s pojavom industrializacije je veliko število prebivalstva zapustilo višja
podeželska obmoþja, delovne sile, ki je bila potrebna za delo in vzdrževanje teras, je zaþelo
primanjkovati, s tem pa je kulturna pokrajina s terasami zaþela propadati. To je pomenilo
stagnacijo in propad terasastih obmoþij. Tipiþen primer v Sloveniji so Brkini.
Danes, z razvojem turizma in s programi za podeželja, pa se je prebivalstvo zaradi boljše
kvalitete življenja in urejene infrastrukture na podeželju spet zaþelo vraþati nazaj na
podeželje. Nekdanja kulturna pokrajina se ponekod že oživlja. To pa pomeni rešitev tudi za
terase.
Kulturne terase so del kontinuiranega, spreminjajoþega se procesa v pokrajini.
Kulturne terase se nahajajo v številnih slovenskih pokrajinah. V nekaterih so nastale že zelo
zgodaj in so se ohranile do današnjih dni, þeprav v veþini primerov propadajo. Te stare
tradicionalne terase so bile narejene roþno in se moþno prilagajajo naravnogeografskim
dejavnikom, kot so relief, kamninska sestava, podnebje, prst. Njihove terasne ploskve so
razliþno široke, prav tako so si razliþne ježe oziroma brežine teras, katerih višina se po
poboþju navzdol spreminja. Glede na te dimenzije so bile namenjene gojenju razliþnih kultur.
ýe so bile terasne police široke, kot na primer na Dolenjskem, so služile njivam, þe so bile
ozke, kot na primer v Koprskem primorju, so služile oljþnim in vinogradniškim nasadom.
V drugih slovenskih pokrajinah pa so se terase pojavile po drugi svetovni vojni z uvedbo
strojne mehanizacije in s pojavom velikih družbenopolitiþnih sprememb. To so nove
vinogradniške terase, narejene strojno, ki se pojavljajo v vseh slovenskih vinorodnih
obmoþjih in ponekod že nadomešþajo stare, tradicionalne terase.
Ali so vse kulturne terase v Sloveniji enake?
Kulturne terase, imenovane tudi obdelovalne terase, so bile od nekdaj namenjene kmetijstvu
za pridelavo hrane. To osnovno funkcijo so veþina od njih obdržale do danes, sploh v
nerazvitem svetu, kjer je potreba po hrani velika, stopnja gospodarskega razvoja pa nizka.
Tukaj imam v mislih riževe terase v številnih obmoþjih monsunske Azije. V razvitem svetu,
kjer se opušþajo roþne tehnike obdelovanja zemlje, pa terase propadajo in s tem njihov
prvotni namen. Kam naenkrat s trasiranimi poboþji, kako jih ohranit koristne v sodobni
družbi?
Dežela, v kateri so se kulturne terase prviþ pojavile je Peru. Najprepoznavnejša kulturnozgodovinska znamenitost Peruja, þe ne celotne Južne Amerike, je Machu Picchu, najlepše
ohranjeno inkovsko mesto s številnimi kulturnimi terasami, ki se nizajo okoli mesta po
poboþjih navzdol. Na zaþetku so služile pridelavi hrane, danes pa jih kot del svetovne
kulturne dedišþine obþudujejo obiskovalci iz vsega sveta.
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Primerov prevrednotenja terasiranih pokrajin pa ni treba iskati tako daleþ. Pogosti so pri
naših sosednjih državah in državah »alpskega loka«. Zavedajo se, da je kmetijstvo samo ena
od dejavnosti, ki lahko ohrani terase.
Pa poglejmo kako ja s tem v Sloveniji. Tudi pri nas imamo v slovenskih pokrajinah veliko
primerov starih tradicionalnih teras, ki propadajo ali pa jih nadomešþajo nove sodobne,
strojno narejene terase. Obiþajno se povsod po svetu najlepše primere kulturne dedišþine
skuša ohranit na razliþne naþine. Tudi primeri slovenskih tradicionalnih kulturnih teras si to
zaslužijo.
Kulturne terase ne služijo le kmetijstvu.
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1.4 METODOLOGIJA
Strokovne literature o kulturnih terasah v slovenskih pokrajinah je manj, kot sem priþakovala,
zato sem se pri svojem delu morala opreti izkljuþno na lastna terenska opazovanja in
raziskovanja, ki so potekala v obliki meritev in kartiranja na terenu. Zato je tudi moj izbor
uporabljene literature majhen. Vse navedene znaþilnosti kulturnih teras po posameznih
pokrajinah so rezultat lastnega terenskega prouþevanja, merjenja in primerjave kulturnih teras
med posameznimi pokrajinami. Za navedbo naravnih in družbenogeografskih znaþilnosti
uvodnih delov izbranih pokrajin pa sem v glavnem uporabljala monografijo Slovenija:
pokrajine in ljudje.
Velik del prouþevanja je torej potekal na terenu. V posameznih terasiranih pokrajinah sem
doloþila vzorce tipiþnih primerov kulturnih teras ter na teh obmoþjih ugotavljala ter merila
ekspozicijo, naklon poboþja, širino in znaþilnosti terasne ploskve, znaþilnosti in višino ježe
oziroma brežino terase, ugotavljala starost teras, rabo tal in ogroženost. Na osnovi tega so bile
izdelane preglednice, skice teras in fotografije najbolj tipiþnih primerov. Opravila sem
številne pogovore z domaþini, ki so mi povedali veliko zanimivih podatkov pri pomanjkljivi
literaturi. Na nekaterih obmoþjih sem sodelovala tudi s kmetijskimi strokovnjaki z ustreznih
inštitucij, ki so mi pomagali do želenih podatkov ali mi ponekod predstavili terase na terenu.
Sledila je analiza podatkov. Za nekatere primere, na primer Ostrožno Brdo, sem stanje
kulturnih teras in rabo tal danes primerjala s stanjem iz leta 1817, in sicer z uporabo
franciscejskega katastra. Ugotovila sem velike razlike v pokrajini danes in pred 200 leti.
Na osnovi terenskega dela, primerjave in obdelave podatkov ter metode klasifikacije sem
izdelala svojo pokrajinsko klasifikacijo kulturnih teras, ki temelji na pokrajinskih posebnostih
kulturnih teras v razliþnih slovenskih pokrajinah. Ob veþkratnih obiskih terasiranih pokrajin
sem izdelala številne fotografije kulturnih teras v razliþnih slovenskih pokrajinah.
1.5 IZBOR VZORýNIH OBMOýIJ
V magistrskem delu je predstavljenih 17 vzorþnih obmoþij, ki so predstavljena s
fotografijami, preglednicami in skicami kulturnih teras v enakem merilu, ki dajejo ob
pregledu celotnega dela vizualni vtis razlik med terasami na posameznih obmoþjih. Izbor
obmoþij pa ni bil nakljuþen. Za izbor izbranih obmoþij je bilo potrebno predhodno veliko
prouþevanja, ki je potekalo ob iskanju in prebiranju literature, do dela na terenu, ki je konþno
odloþilo izbrano obmoþje. To je bila tudi moja najpomembnejša literatura, teren oz.
pokrajina, obiski in prouþevanje na terenu veþkrat letno. Nekatera obmoþja sem odkrivala
popolnoma sama, za nekatere sem dobila namig pri predhodnih izpitih pri profesorjih. V
Brkinih so mi prve tradicionalne terase pokazali domaþini, ponekod, kot na primer v Halozah
in Koprskem primorju, so mi specifiþna obmoþja predstavili strokovnjaki s teh obmoþij.
Veliko novih podatkov za svoje delo sem dobila na že omenjeni konferenci Alpter.
Sledilo je samostojno delo in samostojen izbor obmoþij. V posamezni obravnavani pokrajini
sem obiþajno izbrala po dva vzorca, po en primer starih in en primer novih teras. Kjer ni bilo
sodobnih teras, kot na primer v Brkinih in na Dolenjskem, sem izbirala med najlepšimi in
najtipiþnejšimi primeri teras na posameznih obmoþij. Na selekcijo so vplivali obseg, velikost
in estetski videz terasiranega obmoþja.
Na zaþetku sem mislila, da bom prouþevanje kulturnih teras omejila samo na primorske
pokrajine. Potem pa so se ob študiju, izpitih in delu na terenu odpirala nova obmoþja, ki so me
dobesedno zasvojila. In želela sem si obdelati vsa veþja terasirana obmoþja v Sloveniji. Vse
skupaj mi je bilo ob vsem naporu v veliko zadovoljstvo in veselje. Pravo odkritje zame so bile
dolenjske kulturne terase, ki sem jih morala ob pomanjkanju literature povsem sama obdelati.
Nekatere med njimi, kot na primer Šmihel pri Žužemberku, so me tako navdušile, da sem jih
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obiskala veþkrat. Spet drugih, ki sem jih videla na terenu, v delu nisem obravnavala, ker so se
vzorci terasnih tipov ponavljali. Z dolenjskim tipom teras se je zakljuþilo prouþevanje
tradicionalnih teras v Sloveniji.
Kasneje sem se s terasnimi pokrajinami sreþala tudi v Posavju in na Štajerskem. Ker so tudi tu
terase zelo dominanten element antropogene pokrajine, sem se odloþila, da tudi te uvrstim v
svoje magistrsko delo. Predstavljajo nove, strojno narejene terase, ki so podobne današnjim
najnovejšim in bistvenih razlik ne kažejo. To so vinogradniške terase, razširjene po vseh
vinorodnih obmoþjih Slovenije. V primorskih pokrajinah, kot na primer v Goriških brdih, so
tako rekoþ nadomestile stare tradicionalne. V delu so opisane v Halozah, Slovenskih goricah,
Posavju in Goriških brdih.
1.6 TERMINOLOGIJA IN OSNOVNE ZNAýILNOSTI KULTURNIH TERAS
Kaj so kulturne terase ?
Kulturne terase so reliefne stopniþaste oblike v nagnjenem reliefu. V osnovi so bolj ali manj
ravne ploskve, ki jih je izoblikoval þlovek na strmih poboþjih z namenom, da bi pridobil
ravno kmetijsko površino, prepreþil erozijo prsti in poveþal talno vlažnost.
Kulturne terase so torej prilagajanje reliefa za obdelovalne namene. Od nekdaj omogoþajo
pridelavo hrane in s tem obstoj prebivalstva na strmih poboþjih po vsem svetu, in tudi v
Sloveniji.
Najstarejše kulturne terase naj bi izhajale iz Peruja, kjer so jih pred približno 4000 let zgradili
Inki. Veþinoma še vedno služijo svojemu namenu, nekatere med njimi pa so postale del
svetovne kulturne dedišþine.

Slika 1: Inkovske terase na nadmorski višini 2400 m, Machu Picchu, Peru, 22. 4. 2009
Foto: Helena Križaj Smrdel
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Urejanje kulturnih teras je torej posledica teženj po lažjem in bolj donosnejšem kmetovanju
na strmih poboþjih.
Izraz kulturna terasa oznaþuje okolišþino, da je takšna terasa namenjena gojitvi kulturnih
rastlin. Veþkrat jih oznaþujemo tudi kot obdelovalne terase.
Drug izraz za kulturne terase so antropogene terase. Gre torej za terase, ki jih je za razliko od
naravnih reþnih teras vrezal in izoblikoval þlovek.
V doloþenih slovenskih pokrajinah pa obstajajo tudi domaþi izrazi za kulturne terase, na
primer na Koprskem, v Vipavski dolini in na Krasu jih imenujejo paštni.
Urejanje kulturnih teras je zelo zahtevno. V preteklosti so jih urejali roþno, danes v razvitem
svetu samo še strojno.
Kadar se nizi kulturnih teras vrste po celem poboþju, govorimo o terasiranih poboþjih.
Najlepši takšni primeri v obravnavanih slovenskih pokrajinah so: severovzhodno poboþje pod
vasjo Ostrožno Brdo v zahodnih Brkinih, severno poboþje pod vasjo Šmihel pri Žužemberku
v Suhi krajini in številna terasirana poboþja vinogradov na obmoþju Jeruzalema in Slamnjaka
v Slovenskih goricah. Žal nekatera terasirana poboþja, kot npr. izolski amfiteater v Koprskem
primorju, tudi že propadajo.
ýe pa kulturne terase s terasiranimi poboþji v pokrajini popolnoma prevladujejo ali
dominirajo, govorimo o terasirani pokrajini (terasni, terasasti). Najtipiþnejša taka pokrajina v
Sloveniji so Goriška brda.
Zgradba kulturnih teras
Kulturna terasa je sestavljena iz notranje izkopne in zunanje nasipne polovice. Strokovno bi
rekli iz strmega dela – ježe ali brežine terase in uravnanega dela – terasne ploskve, površine
oz. police terase.
V razliþnih slovenskih pokrajinah za ta dva dela uporabljajo razliþne izraze; npr. v Brkinih
strmemu delu terase povsod reþejo korona, na Dolenjskem meja ali omejek, v Koprskem
primorju škarpa ali brežina, þe je terasa podzidana, pa zid.
Na strmi del teras vpliva torej kamninska sestava. V flišni Istri so ježe teras narejene iz
pešþenjaka, ki sestavlja flišne plasti, na Dolenjskem in v Subpanonski Sloveniji pa so
veþinoma zemljate in zatravljene, da bi þim bolje varovale pred erozijo prsti.
Terasna brežina pa ni odvisna le od sestave tal, ampak tudi od naklona. Veþji je naklon,
višja je ježa terase. Najustreznejša brežina je 1,5 m (Ažman, Momirski, 2008).
Terasna ploskev, polica, površina je lahko vodoravna, nagnjena navzven, to so odprte terase,
ali nagnjene navznoter, to so zaprte terase. Z vidika urejanja teras so najenostavnejše terase z
vodoravnimi terasnimi ploskvami. Novejša literatura priporoþa blag naklon terasne ploskve v
smeri proti poboþju oz. proti brežini. Dolžino terasne ploskve doloþa oblika parcele, na kateri
se urejajo terase.
Druga dva osnovna elementa, ki sestavljata kulturne terase, sta naklon škarpe oz. brežine in
naklon terasne ploskve.
Drobnjak (1990) loþi 12 osnovnih modelov teras. Ti se razlikujejo glede na debelino izkopa,
naklon škarpe in naklon terasne ploskve.

7

Helena Križaj Smrdel

KULTURNE TERASE V SLOVENSKIH POKRAJINAH

Loþi:
A Terase z zidano škarpo
1. z vodoravno terasno ploskvijo
2. z navzven nagnjeno terasno ploskvijo
3. z navznoter nagnjeno terasno ploskvijo

Slika 2: Tip teras A1, terase z zidano škarpo in vodoravno terasno ploskvijo. Strunjan,
star terasni oljþni nasad. Foto: Helena Križaj Smrdel
B Terase z enakomerno nagnjeno travnato škarpo
1. z vodoravno terasno ploskvijo
2. z navzven nagnjeno terasno ploskvijo
3. z navznoter nagnjeno terasno ploskvijo

Slika 3: Tip teras B1, terase z enakomerno nagnjeno travnato škarpo in z vodoravno
terasno ploskvijo. Brkini. Foto: Helena Križaj Smrdel
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C Terase s konveksno travnato škarpo in
1. z vodoravno terasno ploskvijo
2. z navzven nagnjeno terasno ploskvijo
3. z navznoter nagnjeno terasno ploskvijo (Drobnjak, 1990)

Slika 4: Tip teras C 1, terase s konveksno travnato škarpo in z vodoravno terasno
ploskvijo. Slamnjak v Jeruzalemskih goricah. Foto: Helena Križaj Smrdel
Vse tri modele sem pri svojem terenskem delu tudi opazila na terenu.
Terase z zidano škarpo v glavnem prevladujejo v slovenski Istri oziroma v Koprskem
primorju. Terase z enakomerno nagnjeno travnato škarpo so znaþilne za Brkine in Dolenjsko.
Terase s konveksno travnato škarpo pa so znaþilne za štajerske vinogradniške terase v
Halozah in Slovenskih goricah.
Drobnjak (1990) pa loþi še D modele, ki jih pri svojem terenskem delu nisem opazila. To so:
D Terase s konveksno podzidano škarpo
1. z vodoravno terasno ploskvijo
2. z navzven nagnjeno terasno ploskvijo (proti dolini)
3. z navznoter nagnjeno terasno ploskvijo (proti poboþju)
Po Drobnjaku naj bi s pravilnim izborom modela teras oz. z ustrezno kombinacijo le-teh
lahko vplivali na geomorfološke in mikroklimatske karakteristike terasiranega poboþja. Proti
eroziji naj bi bile najbolj uþinkovite terase modela A3. Najveþjo absorbcijo vode na
obdelovalnih pasovih dosežemo z blagim notranjim nagibom in na vodoravnih terasah.
Terasiranje povzroþa naslednje bistvene fiziþnogeografske spremembe na poboþju: spreminja
razporeditev in debelino prsti, poveþa površino poboþja, ovira poboþni pretok vode in zraka,
poveþa razlike v vlažnosti tal, zmanjšuje razlike v direktni insolaciji obdelovalnih površin
med razliþnimi ekspozicijami. Najveþje spremembe povzroþajo terase z notranjim nagibom
obdelovalne ploskve, najmanjše pa z zunanjim nagibom (Drobnjak, 1990).
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Vpliv naravnogeografskih dejavnikov na terasiranje
V mediteranskem polsušnem podnebju so z vidika vlažnosti in zašþite prsti najboljše široke
terase z zidano škarpo in blagim notranjim nagibom. Morda je to vzrok, da imajo najstarejše
terase škarpe iz dobro se prilegajoþih velikih kamnitih blokov z obveznim kamnitim robom
višine od 30 do 50 cm, ki je dodatno varoval rodovitno prst pred burjo.
Na prisojnih poboþjih travnate škarpe predstavljajo pomembno evapotranspiracijsko površino,
pa tudi travna ruša se težje razvija, zato naj bi bile na takih ekspozicijah þim nižje. Na osojnih
ekspozicijah pa se travna ruša bolje razvija, zato je priporoþljiva gradnja višjih brežin in s tem
tudi širših terasnih ploskev.
Na lapornatih tleh so pri terasiranju primernejše manjše strmine. Laporji namreþ s svojo fino
strukturo po daljšem deževju omogoþajo nastanek drsne ploskve, ovirajo pa tudi razvoj
koreninskega sistema. Nasprotno pa so plasti rjavega fliša z vmesnimi pešþenjaki
prepustnejše, koreninski sistem se lažje razvija in manjša je nevarnost drsenja tal. Zato tu
terasiranje ni problematiþno niti na veþjih strminah (nad 40 %).
Geomorfološki in pedološki vplivi so neloþljivo povezani predvsem preko debeline prsti na
poboþju. Terasiranje na poboþju, kjer ni vsaj 30 cm debele prsti, ni priporoþljivo.
Zaradi tega so nekoþ pri terasiranju strmejših terenov vso boljšo prst prebrali in jo odnesli na
terase, namenjene intenzivnejši obdelavi, na ostalih površinah pa so uredili travnike in manj
zahtevne nasade. To so bili pravi podvigi, ki bi si jih danes verjetno težko privošþili, saj si
brez strojev gradnje teras ne moremo veþ predstavljati.
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2 EMPIRIýNI DEL RAZISKAVE

Karta 1: Vzorþna obmoþja prouþevanja kulturnih teras v slovenskih pokrajinah.
Submediteranska Slovenija:

Dolenjska:
Subpanonska Slovenija:

Koprsko primorje
1. Strunjanski zaliv
2. posestvo Briþ
Brkini
3. Artviže, Ostrovica
4. Ostrožno Brdo
Goriška Brda
5. kmetija Toroš
6. kmetija ýarga
7. Šmihel pri Žužemberku
8. Dolenje Karteljevo
9. Petelinjek
Bizeljsko-Sremiške gorice
10. Pišece
11. Sremiþ
Haloze
12. Podlehnik
13. Hrastovec
14. Belski Vrh
15. Turški Vrh
Slovenske gorice
16. Slamnjak
17. Jeruzalem
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2.1 PROUýEVANJE KULTURNIH TERAS V
SUBMEDITERANSKI SLOVENIJI
2.1.1 KOPRSKO PRIMORJE
Geografski oris
Je edina slovenska pokrajina, ki leži ob morju in ima zato med vsemi pokrajinami najbolj
mediteranski znaþaj. Sestoji iz ozkega obalnega pasu, ki ga sestavljajo holocenske ravnice
rek, in flišnega Koprskega oz. Šavrinskega griþevja, ki predstavlja vse zaledje obale. Veþji del
osrednjega griþevja je razgiban, saj so ga potoki razrezali v številne grape in doline, nekdanja
enotna površina se je ohranila v obliki enako visokih slemen in hrbtov.
Kamninska sestava griþevnatega obrobja je fliš, ki predstavlja dokaj enotno kamnino.
Sestavljajo jo plasti pešþenjaka in laporja. V spodnjih legah prevladuje lapor, naložen v tankih
skladih, zgornje plasti eocenskega fliša pa sestavlja pešþenjak. Oba sta mehki in proti vodni
eroziji slabo odporni kamnini, zato je erozija zaradi obþasnih nalivov zelo moþna, kot glavni
sestavini fliša pa nista povsod v enakem koliþinskem razmerju. ýe je pešþenjak þist, se vode
napije in jo deloma še prepušþa. Drugaþen pa je lapor, ki vode ne prepušþa, ampak se je
napije in jo ohrani tudi v sušnejših obdobjih. Tam, kjer je lapor skrilav, imenovan opaka, se v
kombinaciji z laporjem pojavlja moþna erozija. Zaradi obilice padavin v obliki nalivov je
erozija poboþij v mehkih kamninah zelo moþna. Vse to pa vpliva, da je bilo terasiranje in
horizontalna lega nasadov na tem obmoþju vedno prisotna in nujna oblika obdelovanja
zemlje.
Površje Koprskega primorja je tako pomembno preoblikoval tudi þlovek. Med najvidnejšimi
antropogenimi dejavniki na obmoþju flišnega griþevja so kulturne terase ali paštni.
Krajevno prebivalstvo je poboþja terasiralo že v antiþni dobi. Osnovni namen gradnje teras je
bil poveþanje obdelovalnih površin in prepreþevanje erozije prsti.
Eden najveþjih problemov prebivalcev v pokrajini pa je tudi oskrba z vodo. Na flišu se je
sicer izoblikovala površinska reþna mreža, vendar pa se med poletno sušo pretoki rek in
potokov zelo zmanjšajo ali celo presahnejo. Novejši gospodarski razvoj na obali oskrbuje
rižanski vodovod. V pokrajini so se izoblikovala tri samostojna poreþja: poreþje Rižane, ki je
najveþje, Badaševice in Dragonje.
Podnebje Koprskega primorja je submediteransko in s tem najtoplejše med slovenskimi
pokrajinami. Temperaturni režim je zaradi vroþih poletij in blagih zim sredozemski.
Najtoplejši mesec je julij, srednje temperature ob morju so med 23 in 25 ºC, v griþevnatem in
hribovitem zaledju pa nekoliko nižje, a še vedno višje od 20 ºC. Temperature najhladnejšega
meseca januarja so nad 3 ºC.
Najveþ padavin je oktobra in novembra. Obmoþje je najvetrovnejše pozimi, ko pihata burja in
jugo. Na mikroklimo pa vplivajo tudi lega, nadmorska višina in naklon poboþij. Zaradi
nevarnosti pozeb je krajevno prebivalstvo že zelo zgodaj gojilo znaþilne sredozemske kulture
predvsem na južnih, jugozahodnih in zahodnih legah nižjega griþevja.
Na flišu so se v glavnem razvile karbonatne rendzine, regosoli in evtriþna rjava tla. Na
strmejših poboþjih raste na rendzinah gozd, na hrbtih in slemenih pa prevladujejo njive in
travniki. ýlovek je rendzine in evtriþna rjava tla z obdelovanjem moþno spremenil. Tako je
sþasoma nastala rigolana prst. Tla so zelo primerna za gojenje vinske trte, oljke, sadnega
drevja in vrtnin, ki jih gojijo predvsem na terasah.
Naravno rastje je listopadno in ima sredozemske znaþilnosti. Rastline so toploljubne in
prilagojene poletni suši. Gozd, ki pokriva slabo eno tretjino pokrajine, ima predvsem
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ekološko in erozijsko varovalno funkcijo. Med drevesnimi vrstami prevladujejo listavci, kot
so: hrast graden, hrast cer in puhavec ter beli gaber.
Opušþene kulturne terase zarašþajo grmiþevja, kot so npr. navadni brin, ruj, navadna žuka,
robida in robinja.
V gospodarskem in poselitvenem smislu Koprsko primorje delimo na gospodarsko razvitejši
in moþno poseljen obalni pas in griþevnato kmetijsko zaledje, ki je z oddaljevanjem od obale
vse bolj demografsko ogroženo. Najpomembnejše mestno naselje je Koper, po katerem ima
pokrajina tudi ime.
Tradicionalni obliki gospodarstva v priobalnem pasu sta predvsem ribištvo in solinarstvo.
Navezanost prebivalstva na kmetijstvo pa v preteklosti ni bilo niþ manjše v obalnem pasu
kakor v griþevnatem zaledju. Kmetijsko dejavnost Koprskih brd v primerjavi z veþino drugih
slovenskih pokrajin oznaþuje cel niz posebnosti. To sta naþin obdelave zemlje s prevlado
roþnih tehnik na kulturnih terasah in raba tal, kjer so bile moþno prisotne sredozemske
kulture, predvsem vinska trta, oljka, smokve in zgodnja zelenjava. Poglavitna kultura je bila
vseskozi vinska trta, ki pa jo tudi na tem obmoþju konec 19. stol. moþno prizadene filoksera.
Tudi v preteklosti je bila znaþilna velika pomešanost kultur in velika zemljiška razdrobljenost
s kulturnimi terasami. Te so za obdelovanje in vzdrževanje zahtevale veliko delovne sile, saj
so v preteklih stoletjih vsa dela opravili roþno. Glavni odjemalec kmetijskih pridelkov, zlasti
vina in zgodnje zelenjave, je bilo vsa stoletja mesto Trst.
Hiter gospodarski in družbeni razvoj v drugi polovici 20. stoletja, vezan predvsem na obalo,
je vplival na upad tradicionalnega kmetijstva in razvoj drugih gospodarskih panog. Sodobna
mehanizirana kmetijska posestva na melioriranih obalnih ravninah so zamenjala tradicionalno
pridelavo na kulturnih terasah. To pa je vplivalo na opušþanje in propad kmetijstva na
tradicionalnih kulturnih terasah, ki so stoletja predstavljala dominanten element v koprski
podeželski agrarni pokrajini. Izjemo predstavljajo novi terasni vinogradi in sadovnjaki v
griþevnatem zaledju, ki pa so redki. Eden takih je posestvo Briþ nad dolino Dragonje.
Temelj razvoja v obalnem pasu pa so postale nekmetijske dejavnosti, najprej industrija, danes
pa v ospredje stopajo vse bolj obmorske dejavnosti, kot so pomorstvo, pristaniška dejavnost
in seveda turizem.
Zaradi velike okoljske obremenjenosti so uspeli nekatera obmoþja na obali tudi zavarovati.
Poleg strunjanskega klifa in seþoveljskih solin bi lahko zašþitili tudi nekatere najlepše primere
kulturnih teras, ki so odraz stoletnega tradicionalnega kmetovanja v tej slovenski pokrajini.

ZNAýILNOSTI IN POMEN KULTURNIH TERAS V KOPRSKEM PRIMORJU
Kulturne terase so tradicionalna oblika obdelave zemlje v Koprskem primorju. Od nekdaj
predstavljajo najpomembnejšo znaþilnost koprske agrarne pokrajine. Domaþini uporabljajo za
njih ime paštni. Ježo skoraj povsod imenujejo brežina, þe je porasla s travo, le ponekod je
zanje udomaþen izraz korona. ýe je terasa podzidana, imenujemo to zid.
Veþina poboþij flišnega griþevja v bližini obal je urejena v obliki kulturnih teras. V preteklosti
so bile narejene roþno za intenzivno kmetovanje in gojenje kulturnih rastlin. Najpomembnejši
smoter urejanja teras je bil prepreþiti erozijo. Vendar po koristnosti zadrževanja veþje koliþine
vode v terasnih tleh ne zaostaja dosti za prvim.
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Slika 5: Terasna pokrajina v Koprskem primorju.
Foto: Helena Križaj Smrdel
Pridelovanje kultur na umetno narejenih terasah je imelo svoje vzroke in pomen. Odloþilno je
na to vplivalo podnebje. Moþni nalivi odnašajo rodovitno prst s flišnih tal in tako z erozijo
prsti povzroþajo veliko škode. Še posebej moþni poletni nalivi lahko v kratkem þasu odnesejo
s poboþja vso prst. Voda, ki se ob deževju preliva po površju poboþij, se na terasah umirja in
ne odnaša veþ rodovitne prsti (Titl, 1963). V tleh teras pa se akumulira tudi precej vlage, ki v
rastni dobi pogosto ublaži poletno sušo. Sprva so kulturne terase urejali s padcem v smeri
proti brežini gornje terase (Titl, 1963). Tako je voda najzanesljiveje pronicala v tla terase na
vsej površini. Kasneje so na veþjih terasah uredili nagib površin v podolžni smeri teras, kar je
omogoþalo stranski odtok padavin. S tem so odpravili nevarnost, da bi zaþela voda ob veþjih
nalivih rušiti terase. Za gradnjo kulturnih teras so se ljudje odloþili tudi zato, ker so le tako na
strmih flišnih poboþjih prišli do ravnih kmetijskih zemljišþ.
Kulturne terase naj bi v Koprskem primorju zaþeli graditi že v rimski dobi. Ureditev poboþij v
terase je bila takrat ne le smotrna, temveþ tudi nujna, saj so le-te omogoþale preživetje
prebivalstva. Z narašþanjem števila prebivalstva in veþanjem potreb po hrani so kasneje zaþeli
s terasiranjem poboþij. Vsa dela pri urejanju teras so opravljali roþno.
Vse do konca 19. stoletja so bile ježe teras kamnite oziroma zidane. Za zid so uporabljali
bloke pešþenjaka, ki so ga odvzeli flišni kamnini. Kamnite škarpe so delali predvsem tam,
kjer je bilo v flišni sestavi veþ pešþenjaka oz., kot so sami rekli, veþ kamenja.
Kasneje so zaradi gradnje poti opušþali kamnite zidove in namesto njih urejali robove teras s
travnimi brežinami. Vzdrževanje teh je bilo namreþ cenejše od vzdrževanja kamnitih zidov. A
to je bilo mogoþe le tam, kjer so bila tla dovolj vlažna, da se je lahko razvila travna ruša.
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Na zmerno nagnjenih brežinah so ponekod zaþeli saditi sadna drevesa, drugod pa vinsko trto.
To je še dodatno varovalo poboþje pred erozijo prsti.
Danes so kamniti zidovi, ki podpirajo terasne police, redkost. Pojavljajo se na veþjih strminah
in na kraškem obmoþju, kjer jih najeda zob þasa.
V Koprskem primorju je tradicionalen terasiran oljþni nasad s kamnitimi škarpami ohranjen v
Strunjanskem zalivu na poboþju pod cesto Strunjan–Piran.
Kulturne terase pa se razlikujejo tudi po širini terasne ploskve. To je odvisno od nagiba
poboþja. ýim manjši je nagib, širše so terase in obratno. Na vrhu slemen in na položnejših
poboþjih so bile dolge in široke terase, podobne njivam. Take široke njivske terase so uredili
povsod tam, kjer je bil nagib terena manjši od 20º. Danes so primerne za mehanizirano
obdelavo.
Ožje in krajše terase so nastajale na višjih naklonih od 20 do 40°. V preteklosti so na njih z
roþnim obdelovanjem pridelali veþino hrane. Ker ni bilo dovoznih poti, so morali vse
potrebno za vzgojo kulturnih rastlin na ramenih znositi na terase. Prav tako so s teras znosili
ves pridelek. Najožje in najkrajše terase so na Koprskem nastale na poboþjih nad 40°. Zanj so
znaþilne visoke in strme brežine, ki so ponekod podprte z zidovi. Pogosti nalivi imajo zaradi
strmca veliko rušilno moþ, zato velikokrat poškodujejo terase in njihove brežine. Za
vzdrževanje teh teras so potrebovali veliko delovne sile, ker je proizvodnja na njih predraga,
so mnoge med njimi že dolgo þasa opušþene. Take so npr. terase nad Izolo – t. i. "izolski
amfiteater" – in terase na severnih poboþjih Piranskega polotoka in v dolini Dragonje.
Terase se torej razlikujejo tudi po tem, na kateri nadmorski višini in kakšnih naklonih so
nastajale. V nižjih nadmorskih višinah so terase gradili v vseh legah, to je severna, južna,
vzhodna in zahodna. V višjih legah pa prevladujejo terase v glavnem v južnih legah. Vzrok je
šibkejši vpliv morja in s tem hladnejše podnebje. Najvišje terase so na višini 450 m v okolici
vasi Topolovec. Terase na višjih nadmorskih višinah, to je od 400 do 450 m, so že dalj þasa
opušþene.
Kulturne terase pa so se razlikovale tudi po kulturnih rastlinah, ki so jih gojili. Titl (1965)
razlikuje vinogradniško-poljedelske terase, sadjarsko-vrtnarske ter þiste vrtnarske terase.
Vinogradniško-poljedelske terase so bile veþinoma njive s trto ob mejah ali sredi drugih
kultur. Na njivah so gojili koruzo in krompir, s trto na brežini pa so izkoristili sonþno
insolacijo in tako dosegli boljšo kakovost pridelka. Gre za staro obliko terasnega nasada pred
pojavom filoksere. Zaradi mešanih kultur je bilo potrebno obdelovati zemljo le roþno. Po
obnovi vinogradov so ob obali uredili þiste vinogradniške terase, na brežinah pa nasadili
razliþno sadno drevje, npr. þešnje, oljke, smokve. Take mešane nasade so poimenovali plante.
Danes vse bolj izginjajo.
Sadjarsko-vrtnarske terase so razširjene v južnih legah, v bližini obalnih mest. Namenjene so
pridelavi zgodnje zelenjave in sadja, predvsem þešenj.
ýiste vrtnarske terase so nastale ob koncu 19. stoletja zaradi veþjega povpraševanja po
zgodnji zelenjavi. Nastale so na južnih poboþjih Miljskega, Izolskega in Piranskega polotoka.
Visoko donosnim vrtninam, ki jih je zahteval tržaški trg, se je morala umakniti oljka. S
sekanjem dreves so naredili veliko škodo.
V socialistiþnih þasih so zaþeli urejati þiste vinogradniške in þiste sadjarske terase. Narejene
so bile strojno in še danes ponekod predstavljajo moderne terasne vinograde. Najdemo jih na
kompleksih pri ýrnem Kalu, nad Izolo ter na posestvu Briþ nad dolino Dragonje.
V zadnjem þasu so se zaþele uvajati þiste vinogradniške in þiste sadjarske terase tudi na novih
terasiranih kompleksih. Ponovno se uvajajo novi terasni oljþni nasadi (npr. nad Strunjanom).
Prevladujejo na južnih poboþjih, v zavetrnih legah pred uniþujoþo burjo.
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Slika 6: Novi terasni, oljþni nasadi v Strunjanskem zalivu.
Foto: Helena Križaj Smrdel
Spremembo kulturnih teras v Koprskem primorju nam danes kažejo trije krajinski vzorci.
Prvi vzorec predstavljajo kmetijsko obdelane kulturne terase na terasiranih poboþjih. Poboþja,
ki so preoblikovana v obdelovalne terase, se lepo prilagajajo griþevnatemu reliefu.
Obdelovanje teras prepreþuje njihovo zarašþanje. Na terasah se pojavljajo vinogradi in
mešane kulture.
Drugi vzorec so že delno urbanizirana terasirana poboþja ob obalah in delno pozidana ter
namenjena v glavnem vrtovom.
Tretji krajinski vzorec pa je terasiran svet v zarašþanju (Marušiþ, 1998). Opušþanje
obdelovanja zemlje povzroþa zarašþanje z grmovnim rastjem, kasneje celo z drevesi.
Zarašþanje prepreþuje erozijo in povzroþa preoblikovanje poboþij v prvotno obliko. Take
terase so za vselej izgubljene za kmetijsko rabo in na njih je potrebno dati prednost gozdu,
varovalnemu ali produktivnemu. Propadanje teras je najintenzivnejše na severnih poboþjih še
posebno na višjih in osojnih legah. Taka so severna poboþja polotoka Seþe, severna poboþja
Piranskega polotoka in opušþene terase v dolini Dragonje.
Obseg opušþenih teras se poveþuje; po podatkih Titla (1965) je bil delež opušþenih teras
okrog polovice, po podatkih Pluta (1977) pa se je povzpel na tri þetrtine.
Vzrok za to so demografske in ekonomske spremembe, odseljevanje delovne sile, sodobnejše
oblike kmetovanja in drugi dejavniki.
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Slika 7: Zarašþanje in propadanje kulturnih teras v dolini Dragonje.
Foto: Helena Križaj Smrdel
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PRIMERI PROUýEVANJA KULTURNIH TERAS V KOPRSKEM PRIMORJU

Kot primer prouþevanja kulturnih teras v Koprskem primorju sem izbrala dva vzorca. Prvi
predstavlja stare, tradicionalne istrske kulturne terase z oljþnim nasadom v Strunjanskem
zalivu, drugi pa je primer novega, modernega terasnega vinogradniškega nasada na posestvu
Briþ nad dolino Dragonje.
VZORýNO OBMOýJE STRUNJAN

Strunjan je razloženo naselje med Izolo in Piranom v obþini Piran. Leži ob Strunjanskem
zalivu, v dolinici Strunjanskega potoka in na prisojnih poboþjih griþa Ronka (116 m), ki se na
severu strmo spušþa proti morju in konþa z visokim flišnim klifom.
Sestavljajo ga zaselki Karbonar, Marþane, Pretski Griþ, Ronek in Sv. Duh. Na koncu zaliva so
delno opušþene Strunjanske soline.
Strunjan je turistiþno manj razvit kraj od bližnjega Portoroža. Prebivalci se še ukvarjajo s
pridelovanjem zgodnjih vrtnin, sadjarstvom in vinogradništvom na kulturnih terasah. Na
tradicionalno kmetijstvo spominjajo kulturne terase na vzhodnem poboþju pod cesto Strunjan
–Portorož. Gre za lepo ohranjen star, tradicionalen oljþni nasad, kjer so terasne police podprte
s podpornimi zidovi iz pešþenjaka.

Slika 8: Star, tradicionalen oljþni nasad s kamnitimi škarpami v Strunjanskem zalivu.
Foto: Helena Križaj Smrdel
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Blizu rtiþa Strunjan in strunjanskega klifa stoji nekoþ božjepotna župnijska cerkev Matere
božje in nekdanji benediktinski samostan. V kraju je slovenska in italijanska osnovna šola.
Del obmoþja je od leta 1990 zašþiten kot Krajinski park Strunjan. Krajinski park Strunjan
obsega veþji del Strunjanskega polotoka, ki predstavlja znaþilen vzorec flišne pokrajine
obalnega obmoþja s flišnimi klifi. Njegove posebnosti in vrednote so kulturne terase, soline,
razloženi tip poselitve in sedem domaþij.
Preglednica 1: Meritve teras v Strunjanu
Lokacija

levo od Strunjanskega zaliva, na vzhodnem poboþju pod
magistralno cesto Strunjan–Portorož
Nadmorska višina
do 10 m
Ekspozicija
vzhodna
Naklon poboþja
25º
Znaþilnost terasne površine ravna
Širina terasne površine
od 6 do 6,5 m
Znaþilnosti ježe
kamnita škarpa, zid je sestavljen iz pešþenjaka – del fliša,
ponekod razpada
Višina ježe
od 2 do 2,6 m, raven zid, delan roþno brez veziva
Starost teras
stare, tradicionalne, veþ 100 let
Raba tal na terasah
star oljþni nasad
Ogroženost
kamniti zidovi se ponekod podirajo, rušijo, ni znakov
obnavljanja
Vir: Izmere in kartiranje: 31. 7. 2008, Helena Križaj Smrdel.

Slika 9: 2 do 3 m visoke kamnite škarpe – zid iz blokov pešþenjaka,ki je sestavni del flišnih
kamnin.
Foto: Helena Križaj Smrdel
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Slika 10: Ravne terasne ploskve in kamnite škarpe na tipiþnih starih terasah v Strunjanskem
zalivu. Foto: Helena Križaj Smrdel

Skica 1: Kulturne terase v Strunjanskem zalivu na prouþevanem obmoþju.
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VZORýNO OBMOýJE POSESTVO BRIý

Je primer novega, modernega terasiranega vinogradniškega nasada v koprski vinorodni regiji.
Leži na enem izmed griþev ob slovensko-hrvaški meji v krajinskem parku med Dragonjo in
Rokavo na nadmorski višini 370 m. Ime je dobil po bližnji hrvaški vasici Briþ. Po drugi
svetovni vojni je bil v lasti Vina Koper, v letih od 1998 do 2000 pa je posestvo prišlo v last
obrata Kemiplaz iz Dekanov. Posestvo so poveþali in razširili na 40 ha.
Edinstvena lega na vrhu slemena omogoþa ekološko vzgojo vinogradov. Celotno posestvo, ki
se razprostira po slemenu, obsega vinogradniške terase. Veþji del vinogradov se nahaja na
vrhu slemenskega hriba do nagiba 30 stopinj, nižja poboþja, ki se spušþajo v dolino Dragonje,
so strmejša in zato porasla z gozdom. Terasiranje po vrhu slemena ni potrebno zaradi ravnega
sveta, po poboþjih pa so s strojnim naþinom uredili terase.

Slika 11: Obsežno posestvo Briþ z novim, terasnim, vinogradniškim nasadom.
Foto: Helena Križaj Smrdel
Vsa poboþja so terasirana, tako prisojna kot osojna, zanimivo pa je to, da so ekspozicije
slemena take, da trte dobijo sonce najprej na severni strani slemena.
Posebnost novega vinogradniškega nasada Briþ je del vinograda, ki so ga uredili po vzorcu
starih istrskih teras. Terase so postavili na zidane škarpe, ki so zgrajene iz kamnitih blokov
pešþenjaka, tako kot je bilo znaþilno za staro, roþno gradnjo istrskih teras. Po besedah
gospoda Bržana (2007), upravnika posestva Briþ, se strmi, izkopni del terase imenuje brežina
ali škarpa. Visoke so od pol do enega metra, sama terasna ploskev pa je široka pet metrov.
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Med trtami je torej 2,5 m presledka, da je mogoþe strojno obdelovanje. Med nagibi terena
prevladujejo nakloni od 20 do 40 stopinj.
Posestvo Briþ je primer, kako lahko s tradicionalnim naþinom obdelave zemlje pridelamo
visoko kvalitetna vina. Od avtohtonih sort vin gojijo istrsko malvazijo in refošk. Znana so
vrhunska vina Briþ.
Prepriþana sem, da to ni edini primer obnavljanja starih nasadov s tradicionalno tehniko
terasiranja poboþij, in mislim, da bi bilo lahko takih primerov še veþ.
Preglednica 2: Meritve teras na posestvu Briþ
Lokacija
Nadmorska višina teras
Ekspozicija
Naklon poboþja
Znaþilnost terasne površine
Širina terasne površine
Znaþilnosti ježe
Višina ježe
Starost terase
Raba tal
Ogroženost

posestvo Briþ nad vasjo Krkavþe in dolino Dragonje
394 m, na primer 350–395 m
jugozahodna
20–30º
ravna
5m
zidane na obmoþju tradicionalnega nasada, na širšem
obmoþju slemena zemljate
od pol do enega metra
od 8 do 10 let, zgrajene od leta 1998 do leta 2000
ekološki vinograd
ni

Vir: Izmere in kartiranje: 15. 6. 2007, Helena Križaj Smrdel.

Slika 12: Nov vinogradniški nasad, grajen po tradicionalnem naþinu s kamnitimi škarpami.
Vir: Prospekt posestva Briþ.
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Slika 13: Del vinograda z zidano škarpo, zgrajeno strojno po tradicionalnem vzorcu
Foto: Helena Križaj Smrdel

Skica 2: Kulturne terase na posestvu Briþ.
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2.1.2 BRKINI
Med vsemi pokrajinami submediteranskega sveta, kjer se kulturne terase pojavljajo, so Brkini
še najmanj primorski.
Brkini so svojstvena pokrajina sredi kraškega sveta prav zaradi flišne zgradbe in normalnega
reþnega reliefa. Predstavljajo hribovit in griþevnat svet med Snežnikom na severovzhodu in
ýiþarijo na jugozahodu. Na severu jih omejujeta Reka in Vremšþica, na vzhodu Pivška
kotlina, na jugu in jugovzhodu pa Podgrajsko podolje. Že V. Klemenþiþ (1959) je pisal o
pokrajini med Snežnikom in Slavnikom.
Brkini naj bi dobili ime po zaobljenih kopah, brdinih. Kar pet naselij v Brkinih vsebuje v
imenu besedo brdo: Brezovo, Janeževo, Ostrožno, Rateþevo in Veliko Brdo.
Najpomembnejša krajinska znaþilnost je relief, ki v najvišjem slemenu poudarja dinarsko
smer.
Brkine razdelimo na zahodne, osrednje in vzhodne. Osrednji in zahodni del sta hribovita,
vzhodni del pa zaradi manjših višinskih razlik spominja na griþevje.
Najvišje sežejo Brkini v zahodnem delu pri cerkvici sv. Socerba z 817 m nadmorske višine
nad vasjo Artviže. Za zahodne in osrednje Brkine so znaþilna razpotegnjena in precej široka
slemena s podolgovatimi naselji in travniki v terasah. Poboþja v grapah so strma in zato
veþinoma porasla z gozdom.
Na podnebje Brkinov odloþilno vpliva lega pokrajine na prehodu med primorsko in celinsko
Slovenijo. Moþnejši vpliv sredozemskega podnebja prepreþuje visoka ýiþarija.
Prehodnost podnebja se kaže v temperaturah in znaþilni vetrovnosti. S celine piha burja, ki je
tu moþno zastopana. Srednje januarske temperature so razen na najvišjih delih Brkinov nad O
ºC, srednje julijske pa ne presegajo 20 ºC. Padavinski režim je sredozemski.
Brkine v zimskem þasu pogosto ogroža žled, ki povzroþa zaradi loma drevja veliko škodo,
predvsem v gozdovih in sadovnjakih.
Zaradi prevlade flišnega površja je vodno omrežje nadpovpreþno gosto in ima pomembno
vlogo pri preoblikovanju površja. Med potoki je najdaljši Padež, ki predstavlja daljši levi
pritok Reke. V širši regiji Brkinov je najdaljša reka Reka, domaþini jo imenujejo Velika
voda, Italijani pa jo imajo za zgornji Timav.
Kamninska sestava Brkinov je dokaj enotna. 82,6 % jo sestavlja eocenski fliš, sestavljen
predvsem iz pešþenjakov in laporjev.
Na flišu so se razvila humozno silikatna ali kisla tla rankerja s tankim organskim humoznim
slojem, ki leži neposredno na slabo prepereli flišni kamninski podlagi. Vsa slemena pa so
prekrita z debelo plastjo lahke pešþene zemlje. Domaþini jo imenujejo prhlica. Je zelo
rodovitna in ponekod doseže þez pol metra debeline.
Na strmejših poboþjih se debelina prsti tanjša in ponekod prehaja v skoraj skeletna tla. Zato je
veþina obdelovalne zemlje na manj strmih poboþjih slemen.
Prvotno rastje v Brkinih je bil listnati gozd. Danes se je ohranil le še v globelih in ozkih
grapah. Domaþini so ga izsekavali predvsem za kurjavo. V novejšem þasu zaradi opušþanja
obdelovalnih površin gozd spet napreduje, predvsem od vznožja dolin proti slemenom. Proces
je hiter tudi zaradi opušþanja zemlje na kulturnih terasah.
Brkini so redko poseljena pokrajina. Zaradi upadanja prebivalstva spadajo med demografsko
najbolj ogrožena obmoþja v Sloveniji.
Naselja leže na vrhu slemen ali na vrhu kopastih vzpetin. Zato so ponekod podolgovate
oblike. Zaradi strnjene pozidave in izpostavljenih leg so vidne že od daleþ. Obdajajo jih
kmetijska zemljišþa, ponekod zaradi veþje strmine oblikovane v široke terase. In prav ta
pozidava vasi na vrhu slemen, pod katerimi se nizajo kmetijska zemljišþa v obliki kulturnih
teras po poboþjih navzdol, dajejo Brkinom najznaþilnejšo krajinsko podobo.
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Najpomembnejša gospodarska panoga je bila vseskozi kmetijstvo. Prebivalci so živeli od
prodaje kmetijskih pridelkov, med katerimi so bili najpomembnejši: živina, mleko, drva in
sadje. Med sadjem so bile poleg jabolk in þešenj najbolj cenjene brkinske þešplje - þešpe, ki
so morale imeti repke in mokco - poprh, sicer jih niso kupili. Najboljše þešplje so prodajali,
iz slabih pa so skuhali žganje - t. i. slivovec, ki ga še danes prodajajo pod zašþitnim znakom
»brkinski slivovec«.
Tradicionalni trgi za brkinske pridelke so bili vseskozi Trst, Kvarner in obalna mesta v Istri.
Pridelki iz Brkinov, med katerimi niso manjkale niti gobe, so bili zelo cenjeni.
Do pojava trtne uši in peronospore v zaþetku 20. stoletja so v Brkinih gojili tudi vinsko trto.
Po bolezni so vinograde povsem opustili, Brkini pa so se usmerili v intenzivno gojenje sadja,
predvsem jabolk. Za sadjarstvo je najugodnejši višinski pas med 500 in 650 m, kjer je
najmanj slane, zato v tem pasu uspevajo tudi þešnje.
Nasadi sliv - þešp so še vedno predvsem na robovih - koronah teras in namenjeni utrjevanju
zemljišþ. Brkinska þešplja, þešpa, þješpa je nekaj posebnega in najbolj razširjeno sadno drevo.
Raste kot samosevec in kot gojena cepljena sorta. Prijajo ji globoka in srednje globoka rjava
flišna brdna tla.

Sliki 14, 15: Nasadi sliv na koronah teras v Brkinih.
Foto: Helena Križaj Smrdel
Danes se z intenzivnim sadjarstvom ukvarja približno 130 posameznikov. Uredili so nove
jablanove, þešpljeve in hruškove nasade. Pri novih sortah jablan so dosegli visoko kakovost.
Sicer pa ocenjujejo, da v Brkinih v naravi raste približno 70 tisoþ þešpelj, 50 tisoþ jablan,
6500 hrušk, 6200 þešenj in 5270 orehov (Renþelj 2006).
Danes razvojna vizija Brkinov temelji na celotnem urejanju podeželja, na spodbujanju
dodatnih dejavnosti na kmetijah, na razvoju obrti in okolju prijaznem turizmu. Brkini kot
nekakšna zelena oaza pomenijo idealne možnosti za vse te dejavnosti. Zaradi pomanjkanja
delovnih mest in zaradi razvoja prometnega omrežja se veþina prebivalstva vozi na delo v
veþja mesta, najveþ v Ilirsko Bistrico in Podgrad.
ZNAýILNOSTI IN POMEN KULTURNIH TERAS V BRKINIH
Brkini so krajinska posebnost ne samo zaradi znaþilnih reliefnih in poselitvenih oblik, temveþ
tudi zaradi antropogene prilagoditve reliefa za obdelovalne namene. Vsa slemena in poboþja
brkinskih hribov so spremenjena v kulturne terase, ki predstavljajo tradicionalno obliko
obdelave zemlje. Celi nizi ožjih in širših teras, ki se nahajajo na strmem svetu pod slemeni,
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ustvarjajo prava terasirana poboþja. Tak naþin obdelave zemlje je v preteklosti omogoþil
prebivalstvu v Brkinih možnost preživetja oz. eksistenco.
Antropogeni posegi v pokrajini so torej kulturne terase, ki so najbolj znaþilne za zahodne in
osrednje Brkine. Terase popolnoma prevladujejo na obmoþju vasi Ostrovica, Artviže,
Vatovlje, Misliþe, Mrše, Kovþice in Ostrožno Brdo.
Brkinske terase so zemljate, kar pomeni, da je poleg police tudi strmi del terase iz zemlje in
zatravljen. Terasne police so obiþajno precej široke, po vrhu slemen tudi do 8 m in so bile
namenjene njivam. Še danes jih imenujejo široke poljedeljske terase na flišu. Domaþini radi
poudarjajo, da so prav zaradi tega njihove terase drugaþne od istrskih ali kraških.
Posebnost brkinskih teras je tudi v tem, da na ježah teras, ki jih tukaj imenujejo korone,
pogosto nasadijo sadno drevje, posebno þešnje in þešplje. S tem utrdijo robove teras in
prepreþijo erozijo. Sadno drevje pa tako dobi veliko sonþne svetlobe in je dobro preskrbljeno
s hranili. Sadnih dreves je lahko med parcelami ali na robovih teras toliko, da ustvarjajo videz
sadovnjaka.

Slika 16: Tipiþne brkinske poljedelske terase s sadnim drevjem na koronah, Javorje.
Foto: Helena Križaj Smrdel
Brkinske terase so zelo stare, tudi domaþini ne vedo prave starosti, ocenjuje se, da so
slovanske, stare 200 ali veþ let. Delali so jih roþno, tako da so najprej skopali strmi del, nato
pa z izkopanim materialom nasuli polico oz. terasno ploskev. Terase so gradili v zimskem
þasu, ko ni bilo dela na poljih, najverjetneje s pomoþjo sezonske delovne sile, ki je prihajala
od drugod, velikokrat iz sosednjih hrvaških krajev. Vse to roþno delo je zahtevalo izredne
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napore, zato še danes lahko samo obþudujemo veþ sto metrov dolga terasirana poboþja, delo
preteklih generacij.
Kulturne terase se tudi v Brkinih prilagajajo naklonom površja in ekspoziciji. Ker gre za stare
tradicionalne terase, ki so bile narejene roþno, se širina terase in višina ježe oziroma korone
zaradi razliþnih strmin razlikujeta. Višji je naklon poboþja, višje so tudi korone teras, ožje pa
so terasne police. Pri velikih strminah so tako lahko ježe teras visoke tudi do 5 m, obiþajno pa
med enim do dveh metrov. Tako se stare, tradicionalne terase prilagajajo reliefu, medtem ko
so sodobne narejene strojno po poboþjih, vse enako visoke in široke.
Danes je veþina teras v Brkinih zatravljenih in namenjenih košnji, katerih krmo uporabljajo za
živino. Le še redke terase, obiþajno na vrhu slemen v bližini vasi, kjer je svet bolj položen,
obdelujejo in orjejo. Delež njiv na terasah se je povsod v Brkinih moþno zmanjšal.
Kulturne terase na najstrmejših delih pa so opušþene in jih prerašþa gozd. Obiþajno so to
strma, osojna poboþja, ki se nahajajo daleþ stran od vasi.
Poseben tip kulturnih teras, ki jih je popolnoma prerastel gozd, sem zasledila v dolini reke
Reke v bližini kraja Gornje Ležeþe v gozdu ob cesti Ribnica- Divaþa. Nastale so na zelo
strmih poboþjih - med 40 in 70º naklona, zato so jih morali podpreti s kamnitimi, podpornimi
zidovi. Ker so že dalj þasa opušþene, se zidane škarpe že moþno podirajo, le na redkih
obmoþjih so ohranjene v nizu veþ metrov. Terasne ploskve so slabo vidne, ponekod že
prerasle z mladim drevjem, zidane škarpe pa so visoke do dva metra. Kamnite bloke v škarpi
predstavlja pešþenjak, ki je sestavni del flišnih kamnin na tem obmoþju. Nekdanjo kulturno
pokrajino je na tem obmoþju popolnoma prerastel gozd in tako se je vrnila v prvotno naravno
stanje.

Slika 17: Razpadajoþe kamnite terase v gozdu ob cesti Ribnica- Divaþa.
Foto: Helena Križaj Smrdel
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Brkinske terase tako hitro propadajo. Vzrok je v drugaþnem, sodobnem naþinu življenja, ki se
je v primerjavi s tradicionalnim moþno spremenil. Zaradi goste agrarne poseljenosti v
preteklosti, in s tem velike potrebe po hrani, ki so jo morali pridelovati tudi na kulturnih
terasah je bil tak naþin obdelave zemlje takrat nujen in smotrn. Danes pa se je veliko
prebivalstva odselilo, naþin življenja prebivalstva se je spremenil in nekdanja kmetijska
zemljišþa na terasah propadajo in se zarašþajo.
Pa vendarle bi morali obstojeþim kmetom omogoþiti s prilagojeno mehanizacijo in tržno
zanimivimi kulturami vsaj na najbolj kvalitetnih legah nadaljevanje agrarne dejavnosti v
smislu ekološke pridelave hrane. Tako bi vsaj delno prepreþili propadanje številnih brkinskih
teras in s tem ohranili kulturno dedišþino, staro veþ stoletij.
PROUýEVANJE KULTURNIH TERAS V BRKINIH

Brkinske terase sem prouþevala na treh obmoþjih Brkinov:
a. na obmoþju vasi Artviže in Ostrovica,
b. na Ostrožnem Brdu
c. in v dolini reke Reke ob cesti Ribnica-Divaþa v bližini kraja Gornje Ležeþe.
VZORýNO OBMOýJE ARTVIŽE

Artviže so najvišje ležeþa brkinska vas. Nad vasjo stoji cerkev sv. Socerba, ki predstavlja z
817 m nadmorske višine najvišjo toþko Brkinov.

Slika 18: Artviže s kulturnimi terasami. V ozadju najvišji vrh Brkinov sv. Socerb.
Foto: Helena Križaj Smrdel
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Z nje je ob jasnem vremenu lep razgled na vse strani, od Snežnika do Slavnika, od Julijskih
Alp in Dolomitov do Tržaškega zaliva.
Stara ljudska pesem iz Brkinov pa pravi:
»Hodi više, hodi niže,
Buh te varuj na Artviže«.
Vas stoji na prisojni strani flišnega hriba, ki je s svojimi 817 metri najvišji vrh Brkinov.
Kulturne terase se nizajo po prisojni strani hriba vse od vrha, do vasi in po položnih poboþjih
navzdol proti dolini.
Na Artvižah živi danes le 40 prebivalcev. Vsa stoletja nazaj je bila glavna gospodarska
panoga kmetijstvo. Prebivalstvo se je preživljalo s prodajo kmetijskih pridelkov v Trst. Danes
se s kmetijstvom ukvarja le še ena družina. Po drugi svetovni vojni je tudi Artviže z okolico
zajelo moþno izseljevanje. Vzrok je bila gospodarska nerazvitost, revšþina, pomanjkanje
delovnih mest in nerazvita infrastruktura. Najveþ prebivalcev se je izselilo v Avstralijo,
Kanado ter slovenska obalna mesta.
Okolica vasi je antropogeno preobražena s kulturnimi terasami, ki priþajo o njeni agrarni
dejavnosti v preteklosti. Znaþilna je drobna posestniška struktura, razdrobljena posest,
podolgovate parcele v obliki dolgih, podolgovatih jermenov na slemenih. Po vrhu slemena
pred vasjo prevladujejo 5 do 8 m široke poljedeljske terase. Nekatere so prave njive in jih še
danes obdelujejo. Veþina teras, ki se nizajo po prisojnih poboþjih pa je namenjena košeninam.
Te so ožje, terasne police merijo od dva do tri metre, ježe teras pa se prilagajajo reliefu. Po
besedah domaþinov se strmi del terase tu imenuje korona, položni del oz. terasna ploskev pa
ledina. Korone so delane roþno in zato razliþnih višin, od pol do pet metrov, odvisno od
naklona in ekspozicije. Na zahodnem poboþju tako najdemo pri naklonu 40º celo med 5 in 6
m visoke korone.
Izredno lepo terasirano poboþje starih tradicionalnih teras pa se nahaja na 200 m dolgem
vzhodnem poboþju pod vasjo Artviže do vasi Ostrovica. Ko prviþ vidiš tako dolga terasirana
poboþja, te povsem prevzamejo in komaj verjameš, da so roþno delo prejšnjih generacij.
Veþin teras je danes zatravljenih in jih kosijo, travo uporabljajo za krmo živini, predvsem za
konje in govedo.

Slika 19: Terasirano poboþje med Artvižami in Ostrovico.
Foto: Helena Križaj Smrdel
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VZORýNO OBMOýJE OSTROVICA
Obmoþje vasi Ostrovica tako kot Artviže spada v zahodni, najvišji del Brkinov.
Naselje leži pod vasjo Artviže na vzhodnih poboþjih hriba in obsega le pet hiš in deset
prebivalcev (Gašperiþ, 2009). Okolica vasi kaže na razvito tradicionalno kmetijstvo v
preteklosti. Vas je obdana s kulturnimi terasami, ki so tipiþne za Brkine. Prevladujejo široke
poljedeljske terase s sadnim drevjem na koronah. Police teras so široke od 4 do 8 metrov in
ponekod še obdelane, vendar je njiv vsako leto manj. Ježe teras oz. korone se prilagajajo
reliefu, visoke so od pol do dveh metrov. Imajo vodoravno terasno ploskev in enakomerno
nagnjeno travnato škarpo - korono. Na zatravljenih koronah se povsod pojavlja sadno drevje,
najveþ þešnje in þešplje.
Preglednica 3: Meritve teras na Ostrovici
Lokacija
Nad. višina
Ekspozicija
Naklon poboþja
Znaþilnosti terasne površine
Širina terasne površine
Znaþilnosti ježe
Višina ježe
Starost teras
Raba tal
Ogroženost

vzhodno poboþje pod vasjo Ostrovica
500 m
vzhodna
20º–40º
ravna
5m
zatravljena
2m
stare, tradicionalne, veþ sto let
travniki, redke njive
opušþanje obdelovanja zemlje

Vir: Izmere in kartiranje, 13. 4. 2007, Helena Križaj Smrdel.

Slika 20: Kulturne terase s sadnim drevjem na koronah na Ostrovici.
Foto: Helena Križaj Smrdel
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Skica 3: Kulturne terase pod vasjo Ostrovica.

Slika 21: Tipiþne brkinske kulturne terase pod vasjo Ostrovica.
Foto: Helena Križaj Smrdel
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VZORýNO OBMOýJE OSTROŽNO BRDO
Kulturne terase na Ostrožnem Brdu
Vas leži na severnem robu Brkinov na vrhu slemena na nadmorski višini 632 m in ima
podolgovato obliko. Pod vasjo se po obsežnem vzhodnem poboþju raztezajo celi nizi starih
nadelanih teras. Da gre za eno od najbolj terasiranih obmoþij v Brkinih, priþa letalski
posnetek Ostrožnega Brda, ki je eden najlepših z Brkinov. Tudi mene je navdušil, da sem si
jih ogledala in jih uvrstila med vzorþne primere.

Slika 22: Letalski posnetek Ostrožnega Brda. Poboþja so nadelana v niz kulturnih teras.
Vir: http://www2.arnes.si/~ltrebe2/brdo.jpg (citirano 3.11.2007)
Strma poboþja brkinskih hribov in gosta agrarna poseljenost sta bila tudi tu vzrok za skrbno in
intenzivno rabo zemlje. Naravne danosti so bile ugodne za razvoj poljedelstva in živinoreje,
zato je bila vseskozi glavna gospodarska panoga kmetijstvo. Posledica tega je, da se je na
Ostrožnem Brdu izoblikovala svojevrstna agrarna, kulturna pokrajina, katere najvidnejši
element so kulturne terase. Že v preteklosti so na dolgih, prisojnih poboþjih pod slemeni
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Karta 2: Terasirano poboþje pod vasjo Osrtožno Brdo.
Vir: Temeljni topografski naþrt Kozina -10, GURS.
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izsekali gozd in si uredili polja v obliki kulturnih teras. Okoli vasi so nastali celi nizi
terasiranih poboþij, ki so omogoþili na strmih poboþjih brkinskih hribov intenzivno obdelavo
zemlje in prepreþili erozijo prsti. Sama gradnja kulturnih teras je zahtevala veliko naporov,
dela in truda, saj so vse gradili roþno. Zaradi agrarne prenaseljenosti je bil pritisk na zemljo
velik, tak naþin obdelovanja zemlje pa nujen in smotrn.
Gospodarsko socialne razmere so se v Brkinih izboljšale v zaþetku 19. stoletju, ko je Trst
postal pomembna avstrijska luka. Prebivalstvo vasi je s Tržaþani navezalo trgovske stike. V
Trst so vozili in prodajali seno, oglje, drva, krompir in sadje. To je vplivalo tudi na rast
prebivalstva na Ostrožnem Brdu. Leta 1900 je bilo v vasi 61 hiš in þez 400 prebivalcev.
Ob koncu 19. stoletja je Brkine in Ostrožno Brdo zajela socialna kriza. Majhne razdrobljene
kmetije, velike družine in slabe prometne povezave so bile vzrok za množiþno izseljevanje v
Ameriko že pred prvo svetovno vojno, nadaljevalo pa se je tudi po drugi svetovni vojni.
Brkini ostanejo agrarni, brez industrije, s slabo razvitim prometnim omrežjem. Vse to privede
po letu 1950 do množiþnega odseljevanja mladih v Avstralijo in na obalo v slovenska obalna
mesta. V Izoli še danes spominja na te þase »brkinska ulica«. Število prebivalstva pa se je na
Ostrožnem Brdu zmanjšalo s 433 prebivalcev leta 1890 na 113 prebivalcev leta 1991.
Navedene družbenogospodarske in socialne razmere pa so moþno vplivale na izgled kulturne
pokrajine in rabo tal na Ostrožnem Brdu. Zaradi odseljevanja prebivalstva je prišlo do
opušþanja kmetijske zemlje in propadanja kulturnih teras.
Gospodarsko nazadovanje in odmaknjenost vasi se je konþala leta 1980 z asfaltiranjem ceste,
izgradnjo vodovoda in ostale infrastrukture. Spremenil se je izgled vasi, saj so domaþije
obnovljene in urejene. Kmetijstvo ni veþ glavna gospodarska panoga, veþina prebivalstva se
vozi na delo v bližnja mesta.
Obdelovalne površine se zarašþajo, izgublja se znaþilen terasast izgled polj in travnikov,
izginja tradicionalna kulturna in naravna dedišþina, kot so zidovi, terase, jute, kali, peþine za
sušenje þešpelj, žive meje …
Vas je bila v preteklosti znana po velikem številu živine in gojenju razliþnih vrst sadja, veþ
vrst jabolk, gojili so hruške, breskve in celo grozdje. Iz þešpelj pa so kuhali znano brkinsko
slivovko.
Danes je veliko sadnega drevja propadlo zaradi starosti in žleda. Ker se vse manj kosi in pase
izginjajo travniški sadovnjaki. Le še nekaj posameznikov se ukvarja z intenzivnim
sadjarstvom.
Kulturne terase pa klub hitremu zarašþanju, ki poteka od vznožja dolin proti slemenu, še
danes ostajajo najbolj viden antropogeni element v pokrajini, ki ga je v preteklosti povzroþila
agrarna dejavnost. Ježe teras ponekod že prerašþa grmovje na najbolj strmih delih že tudi
drevje. Tu se korone teras podirajo in poboþja se spreminjajo v prvotno naravno stanje. Na
najbolj ravnih terenih in na vrhu slemena se tu pa tam pojavi še kakšna njiva, drugaþe veþina
teras kosijo.
Predlagam sonaravno, ekološko kmetijstvo, ki bi onemogoþalo nadaljnji propad kulturne
pokrajine.
Raba tal se je na Ostrožnem Brdu po dvesto letih moþno spremenila. S tem pa se je
spremenila tudi kulturna pokrajina. Naredila sem primerjavo kulturne pokrajine leta 1817 po
franciscejskem katastru in danes ter ugotovila, da je sprememba rabe tal moþno vplivala na
izgled tradicionalne, terasirane kulturne pokrajine na Ostrožnem Brdu.
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Raba tal in kulturna pokrajina leta 1817 po fraciscejskem katastru

Karta 3: Raba tal in kulturna pokrajina leta 1817.
Legenda:
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Na karti franciscejskega katastra vidimo, da prevladujejo obdelovalne površine. Najveþ je bilo
njiv, veliko tudi pašnikov in travnikov, medtem ko je bilo gozda zelo malo. Kot posebnost naj
navedem, da so obstajali celo vinogradi.
Vsa okolica vasi je bila obdana s kulturnimi terasami, na katerih so popolnoma prevladovale
njive. Na to še danes spominjajo nekatera ledinska imena okoli vasi in na položnejših
poboþjih; npr.: Dolge njive, Spelane njive, Doline, Ravne njive … Na njih so pridelovali
žitarice, krmne rastline in okopavine, predvsem krompir. Zemljiška posest je bila zelo
razdrobljena, njive so bile majhne in ozke, vse delo so opravljali roþno. Pravi podvig so
predstavljale gradnje poti, po katerih so na ramenih prinašali in odnašali vse potrebno na njivo
in z nje.
Veliko je bilo travnikov, namenjenih košnji. Posebnost med travniki so bili t. i. travniški
sadovnjaki, ki so obstajali na terasiranem svetu. Na koronah teras so posadili sadno drevje in s
tem prepreþili erozijo prsti. Znaþilni so bili za vse Brkine, danes pa moþno izginjajo.
Travniki na neterasiranem svetu so bili na manj kvalitetni zemlji stran od vasi, obiþajno v
napol zamoþvirjenih dolinah potokov.
Pašniki so bili moþno zastopani, in sicer na obmoþju izkrþenega gozda, a ne na terasiranih
obmoþjih. Namenjeni so bili paši drobnice in goveje živine. Iz katastra na zaþetku 19. stoletja
lahko vidimo, da so bili nekateri že v zarašþanju.
Gozd je obsegal v primerjavi z današnjim stanjem zelo malo površin. Veþinoma so bila to
najbolj strma, senþna in odroþna obmoþja.
Posebnost so bili vinogradi. O tem priþajo stara ledinska imena npr. Nogranzi, jugozahodno
od vasi. Vinsko trto so gojili na prisojnih južnih legah do pojava trtnih bolezni na zaþetku 20.
stol., potem so vinogradništvo opustili.
Okoli vasi so obstajali tudi vrtovi, namenjeni za pridobivanje zelenjave, sadja, rož in semen.
Raba tal in kulturna pokrajina od leta 2007 do 2009
Po skoraj 200 letih se je zaradi korenitih družbenogospodarskih sprememb raba tal in kulturna
pokrajina na Ostrožnem Brdu moþno spremenila.
Množiþno odseljevanje in pomanjkanje delovne sile sta vzrok za opušþanje kmetijske zemlje.
Kmetijstvo kot glavna gospodarska panoga za preživetje je zaþela propadati. S tem pa je
zaþela propadati tudi kulturna pokrajina. Dolga terasirana poboþja, delo tisoþerih generacij, se
zarašþajo in propadajo. Njive na kulturnih terasah že dolgo ne orjejo veþ, spremenile so se v
košenine - travnike, pa tudi te ponekod že prerašþa grmovje in gozd. Ježe teras se podirajo in
spreminjajo poboþja v prvotno stanje. Moþno je prisoten proces zarašþanja z gozdom, ki hitro
napreduje od vznožja dolin proti vrhu slemen. Okoli vasi je samo še zvezdasto polje þistine s
travniki in redkimi njivami, ki jih gozd še ni dosegel (Trebec-Tomažiþ, 2008).
Analiza skice sedanjega stanja nam pokaže, da so njive zelo redke, na njihov raþun so moþno
napredovali travniki, od vseh zemljiških kategorij pa se najbolj širi gozd.
Redke posamezne njive se pojavljajo le še na ravnem slemenskem delu, kjer so terasne police
položne in široke, ali ob poteh, kjer je možno strojno obdelovanje. Obmoþja, kjer so pred 200
leti popolnoma prevladovale, premorejo le še tu pa tam kakšno njivo. Tako imajo na obmoþju
Ravnih njiv le še tri do štiri njive, orje se le še ena desetina njiv, v glavnem sleme, medtem,
ko se konci njiv, ki so strmejši, zarašþajo.
Dolgi nizi teras, nekoþ namenjeni njivam, so se danes spremenili v košenine - travnike, ki pa
se tudi ti ponekod zarašþajo. Posebno na ježah teras napreduje grmovna vegetacija, najveþkrat
jelša.
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Opušþanje obdelovalne zemlje povzroþa propadanje teras. ýe se namreþ terasne police ne orje
veþ, se ježe zaþno poþasi podirati in terase zaþno propadati. Taki procesi so vidni na nekoliko
strmejših poboþjih, bolj oddaljenih od vasi.
Na raþun njiv so se moþno poveþali travniki, saj so nadomestili skoraj vse nekdanje njive. Na
žalost pa so propadli skoraj vsi tipiþni travniški sadovnjaki s sadnim drevjem na koronah.
Na popolnoma novih obmoþjih pa so ponekod nastali novi plantažni sadovnjaki.
Vinogradi so po bolezni trt popolnoma izginili. Nekdanje vinograde so prerasli travniki, danes
pa gozd.
Vrtovi so se ohranili okrog vasi, tako kot so se leta 1817.
Pašnikov skoraj ni veþ, ker jih je prerasel gozd. Redki služijo paši drobnice, ki pa jo ogroža
medved.
Od vseh kategorij je najbolj napredoval gozd. Prevladuje mladi gozd, ki prerašþa tri þetrtine
vse površine.

Karta 4: Raba tal in kulturna pokrajina leta 2008.
Vir: Lastno kartiranje, osnove franciscejski kataster, 1817.
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Glavni proces v pokrajini je torej zarašþanje z gozdom. Ta proces je najbolj spremenil
kulturno pokrajino. Obdelovalna zemljišþa se zarašþajo, izgublja se terasast izgled pokrajine,
polj in travnikov. ýe se bo proces tako hitro nadaljeval, bo propadla tradicionalna terasirana
pokrajina, tako znaþilna za Ostrožno Brdo.

Slika 23: Zarašþanje in propadanje kulturnih teras na Ostrožnem Brdu.
Foto: Helena Križaj Smrdel
Proces propadanja tipiþne agrarne pokrajine pa lahko ustavijo programi za razvoj podeželja.
Ti se zavzemajo za razvoj sonaravnega turizma s pohodništvom, izletništvom in
kolesarjenjem. Za ohranitev kulturne pokrajine pa bi bilo potrebno uvajati ekološko,
sonaravno kmetijstvo, saj je povpraševanje po ekološko pridelani hrani vse veþje. Prav s tem
bi lahko ohranili tudi terasirana poboþja, najbolj viden antropogen element v Brkinih in na
Ostrožnem Brdu.
Škoda bi bilo pustiti gozdu, da doseže vas. Presunil me je strah 94-letne domaþinke, ki se boji
trnovega grma – robide, da bi dosegla hišo. Zakaj ravno robide? Odgovor najdem v eni od
razlag za vas Ostrožno Brdo, ki naj bi izhajala iz besede ostrožnica, kar pomeni prav robido.
Na tem obmoþju je to zelo agresivna, hitro rastoþa rastlina z dolgimi poganjki, ki prispeva k
hitremu zarašþanju.
Ob vsem tem pa upam na oživitev pokrajine na Ostrožnem Brdu. Mir, þisti zrak in neokrnjena
narava so vrednote, ki že privabljajo ljudi nazaj na Ostrožno Brdo, kjer se domaþije
obnavljajo in na novo urejajo.
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Preglednica 4: Meritve teras na Ostrožnem Brdu
Lokacija
Nad. višina
Ekspozicija
Naklon poboþja
Znaþilnosti terasne površine
Širina terasne površine
Znaþilnosti ježe
Višina ježe
Starost teras
Raba tal
Ogroženost

severna poboþja pod vasjo Ostrožno Brdo
500–600 m
severna
raliþen, med 20º in 40º
ravna, ponekod nagnjena proti poboþju
od 5 do 8 m
zemljata, zatravljena
2m
stare, tradicionalne, stare sto let
travniki, redke njive
opušþanje kmetovanja povzroþa zarašþanje

Vir: Izmere in kartiranje: 27. 4. 2008, Helena Križaj Smrdel.

Slika 24: Terasirano poboþje pod vasjo Ostrožno Brdo je eno najlepših v Brkinih. Na koronah
teras se kaže zarašþanje z grmovnim in drevesnim rastjem.
Foto: Helena Križaj Smrdel
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Skica 4: Kulturne terase na Ostrožnem Brdu.
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2.1.3 GORIŠKA BRDA
Geografski oris
So najbolj izrazita terasirana pokrajina v Sloveniji. Griþevnat relief in blago sredozemsko
podnebje sta vzrok, da je pokrajina že od nekdaj usmerjena v vinogradništvo in sadjarstvo.
Flišno podlago so številni potoki razrezali v griþevja, prisojna griþevnata poboþja pa je þlovek
preoblikoval v kulturne terase.
Za ime pokrajine se že dolgo pojavlja izraz Brda oz. Goriška brda. Med domaþini je v rabi
prvi, v geografski in drugi literaturi pa drugi, ker natanþno opredeljuje lego pokrajine in jo s
tem loþi od ostalih vinorodnih goric na Primorskem.
Goriška brda ležijo torej severno od mesta Gorice, s treh strani jih naravne pregrade Korade in
Sabotina varujejo pred hladnim zrakom, proti jugu pa po ravninskem svetu prihajajo topli
vplivi iz Jadranskega morja.
Po svojem znaþaju so Goriška brda enotna pokrajina. Pri prouþevanju kulturnih teras, pa je
zanimiva delitev Brd na zgornja in spodnja Brda. Zgornja Brda so bolj gozdnata s slabšimi
možnostmi za življenje, kulturne terase danes propadajo. Drugaþna so spodnja Brda. Ta so
nižja, vsa vinorodna in obdelana v obliki kulturnih teras.
Kamninsko sestavo tvori fliš, ki ga tukaj imenujejo sovdan. Sestavljajo ga plasti laporja in
pešþenjaka. V osnovi je neprepusten, erozijsko neodporen in nagnjen k plazovitosti. Hitro
prepereva in se spreminja v rodovitno prst, ki je zelo primerna za rast vinske trte. Posebna
flišna prst se imenuje opaka in je še posebej primerna za vinograde. Velik problem pa je
erozija prsti, predvsem zaradi izsekavanja gozda. Najbolj uþinkovito sredstvo proti eroziji je
urejanje kulturnih teras, med katerimi danes prevladujejo nove, moderne, strojno narejene
vinogradniške terase na flišu.
Na podnebje Goriških brd vpliva bližina Jadranskega morja, saj je oddaljeno od Brd le 20 km
in se vidi z vseh višjih razgledišþ. Višje hribovje na severu in vzhodu, kot sta Korada (812 m)
in Sabotin (609 m), varujejo Brda pred mrzlimi severnimi vetrovi in vdori mraza. Zato
prevladuje toplo in sonþno podnebje. Srednja letna temperatura je 12,4 ºC. Povpreþna
januarska temperatura v Verdijanu pa 3, 9 ºC.
Prvotna rastlinska odeja je bil kraški gozd, ki ga je þlovek za potrebe vinogradništva in
sadjarstva moþno izkrþil.
Goriška brda so bila poseljena že v rimski dobi. Slovanska poselitev je segla do roba
Furlanske nižine. Brici so ohranili slovenstvo in se le malo mešali s sosednjimi Furlani. Brda
so bila ves visoki in pozni srednji vek mejna pokrajina med Beneško republiko in avstrijskimi
deželami. Prav ta obmejna lega je vzrok, da so nastale v Brdih številne utrdbe in gradovi, pa
tudi utrjene vasi npr. Šmartno. Vsa veþja naselja v Brdih predstavljajo gruþaste vasi na
slemenih, obiþajno stisnjene na majhnem prostoru v pravem sredozemskem stilu. Za mlajšo
obliko poselitev, ki se je uveljavila po 2. svetovni vojni, so znaþilne samotne kmetije,
razpršene med starejšimi vasmi in zaselki.
Brda so gosto poseljena pokrajina, zlasti to velja za spodnja Brda, kjer je gostota prebivalstva
þez 100 ljudi na km², v zgornjih Brdih pa ne dosega 50 ljudi na km². Najveþje naselje v Brdih
je Dobrovo s 457 prebivalci.
Najpomembnejša gospodarska panoga v Brdih je kmetijstvo. Kmeþka posest je zelo
razdrobljena in medsebojno prepletena. Od Beneške republike dalje, vse do konca 2.
svetovne vojne je bil na tem obmoþju znaþilen kolonat. Za zemljiško delitev so znaþilne
terasne grude in delci, ki prevladujejo na prisojnih poboþjih griþev. Zanj se je uveljavil naziv
vinogradniške in sadjarske grude.
V preteklosti so bili lastniki zemlje tujci, mešþani in duhovšþina, po drugi svetovni vojni se je
razvilo zadružništvo. Zadrugam je pripadla veþina razlašþenih zemljišþ nekdanjih
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veleposestnikov in tujcev. Današnja kmetijska zadruga v Goriških brdih je lastnik slabe petine
vinogradov. Omogoþa obnovo in širitev vinogradov.
Tržno najzanimivejša kmetijska panoga v Brdih pa je postala vinogradništvo, ki se vse bolj
širi in zahteva nova zemljišþa. Zato prevladujejo nove vinogradniške terase. Te urejajo
strojno, tako da poboþja nadelajo v enakomerno potekajoþe terase, ki so vse enako visoke in
široke. V tem se razlikujejo od tradicionalnih, ki se z višino in širino terasne ploskve
prilagajajo reliefu.
Glavna vinogradniška obmoþja so v južnih oz. spodnjih Brdih v okolici Medane, Cerova,
Biljane in Šmartna. Med avtohtonimi sortami vinske trte je najbolj znana rebula, ki pa se v
novejšem þasu umika tržno zanimivejšim sortam, kot so beli pinot, sauvignon in tokaj. V
Goriških brdih je okoli tisoþ vinarjev, med njimi so si mnogi uredili vinske kleti, turistiþne
kmetije in vinoteke ter kmetije odprtih vrat, ki jih obiskujejo posamezniki in skupine.
Vinska klet Goriška brda je najveþja slovenska klet, ki nadaljuje veþstoletno tradicijo
pridelovanja odliþnih briških vin. Moþno je vplivala na razvoj gospodarstva in kakovost
življenja v Brdih. Zgrajena je bila leta 1957. Je v stoodstotni lasti zadružnikov, þlanov
zadruge. Vzporedno s pospešeno obnovo vinogradov se je kasneje poveþala tudi klet, ki danes
lahko sprejme kar 18 milijonov litrov vina.
ýe je vinograd briškemu kmetu še glavni vir preživetja, pa je sadje njegov najboljši postranski
zaslužek. Najpomembnejše sadno drevo je þešnja. Najdemo jo v vseh Brdih in predstavlja
okrog 40 % vsega sadnega drevja. Še danes slovijo daleþ naokoli, zato imajo v Brdih vsako
leto v zaþetku junija praznik þešenj.
Medtem ko je þešnja star briški sadež, pa se je gojenje breskev uveljavilo šele z italijansko
nadvlado. Gojijo še nasade marelic, hruške, ki rastejo po terasah jež, fige, v zadnjem þasu se
širi tudi kivi.
Za Goriška brda je znaþilno stalno varovanje kmetijske zemlje. Nove stanovanjske hiše in
gospodarska poslopja so veþinoma sezidana kot nadaljevanje starih vaških jeder ali pa
zapolnjujejo praznine znotraj njih.
ZNAýILNOSTI IN POMEN KULTURNIH TERAS V GORIŠKIH BRDIH

Pokrajinski videz Goriških brd zagotovo najbolj zaznamujejo kulturne terase, zato pokrajino
upraviþeno prištevamo med najbolj tipiþne terasirane pokrajine v Sloveniji. To je še posebej
znaþilno za južni del Brd, ki je monokulturno usmerjen v vinogradništvo in prevladujejo
vinogradniške terase.
Zanimiv je domaþ izraz za teraso, brajda, ki je obrobljena z grivo, ježo terase, ki so jo nekoþ
tudi obzidali. Pozneje je bila griva navadno travnata in zasajena s sadnim drevjem. Na
Goriškem je ljudski izraz za terasni vinograd »ronek« (Kladnik, 1990). Tudi v Goriških Brdih
kulturne terase predstavljajo star, tradicionalen naþin obdelave zemlje, tako kot je znaþilno za
celotno Primorsko. Vzrok je v flišni kamninski sestavi, kjer je erozija zelo moþna.
Z gradnjo kulturnih teras so ljudje uspešno prepreþevali negativne uþinke erozije, poleg tega
pa s terasami podaljševali talno vlažnost (Terasirana pokrajina, 2008). Poboþja v Goriških
brdih so dokaj strma, zato so na njih zaradi lažje obdelave uredili kulturne terase.
Zgodovina urejanja teras verjetno seže že v rimski þas. V preteklosti so jih vzdrževali in
obdelovali roþno, za kar je bilo dovolj delovne sile. Kulturne terase so namreþ zahtevale
stalno vzdrževanje. V þasu Avstro-Ogrske, ko je bilo veliko povpraševanje po vinu, so terase
z vinsko trto urejali tudi na manj kvalitetnih zemljišþih. Ugodna prodaja vina je vzpodbujala
številne kmete, da so skrþili gozd in zasadili vinograd. Vinsko trto naj bi v preteklosti gojili
celo na ravninskih njivah - plantah. Enovrstne nasade trte med njivami so namreþ imenovali
plante. V 19. stoletju naj bi vinsko trto na Goriškem gojili na tri naþine: na plantah, ob kolih
in na trtnikih (Rutar, 1892).
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Vinogradi so bili urejeni tako, da so bile trte privezane neposredno na razliþno drevje,
najveþkrat na maklen.

Slika 25: Pokrajinski videz Goriških brd najbolj zaznamujejo kulturne terase. Prevladujejo
veþvrstne vinogradniške terase.
Foto: Helena Križaj Smrdel
Od srede 19. stoletja na razvoj vinogradništva pomembno vplivajo tudi trtne bolezni in
škodljivci. Po pojavu peronospore, ki se je razširila v ravninskem svetu, so zaþeli kmetje nove
vinograde urejati na sonþnih terasah na poboþjih (Stres, 1999). Ponudba in povpraševanje po
vinu sta narekovala tudi gradnjo ali opušþanje vinske trte na terasah. Na tak naþin je ta
družbeno-geografski proces vplival na izgled terasirane pokrajine. Upadanje povpraševanja
po vinu je povzroþilo upadanje in opušþanje teras.
Do 2. svetovne vojne so terase v Goriških brdih urejali in vzdrževali roþno. Širine in višine
teras so bile zato razliþne. Neenake so bile tudi dolžine terasnih polic. Na to je vplivala
zemljiška razdelitev. Oblike in videz teras so se spreminjale z naþinom obdelave. Brežino
teras so utrjevali z zidom iz kamenja, ki so ga otrebili na poboþju, ko so þistili teren za
pripravo teras.
Drugaþno urejanje teras in terasiranih poboþij se je zaþelo po 2. svetovni vojni. Terase so
zaþeli graditi strojno, predvsem z bagri in buldožerji. Strojna mehanizacija je omogoþala, da
so pri pripravi poboþja za terasiranje najprej celotno nagnjeno površino poravnali, s þimer so
na veþjem delu poboþja dobili enakomeren nagib. V poravnano poboþje so nato vrezali terase.
Te so bile zaradi strojnega dela med seboj enake po terasni ploskvi in terasni brežini.
Prve sodobne terase naj bi bile tako imenovane naorane terase. Z uporabo kmetijskih strojev
so vinogradniške terase zaþeli zasajati z le dvema vzporednima vrstama trt. Zato so terase,
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širine terasnih ploskev in razdalje med vrstami, postale enakomernejše. Brežine so obiþajno
nasute, brez oprtnih zidov. Te se le še redko vidijo pri starih tradicionalnih terasah. Znaþilno
je postalo obnavljanje teras na obmoþjih, kjer so jih nekoþ že opustili. Za staro obnovo
vinogradov, ki je bila znaþilna do leta 1990, so bile znaþilne široke terasne police z
veþvrstnimi trtami in višjimi brežinami. Za mlajšo obnovo vinogradniških teras pa so znaþilne
ožje terasne police in nižje brežine z dvovrstnimi ali enovrstnimi nasadi trt.
Danes v Goriških brdih prevladujejo stare in nove vinogradniške terase. Na briških terasah je
kar 70 % vinogradov, slaba desetina ekstenzivnih sadovnjakov, podoben je delež travnikov, le
5 % je intenzivnih sadovnjakov. Ti namreþ bolj prevladujejo na uravnanih obmoþjih.
Za vinsko trto se strojno lahko uredijo enovrstne terase, dvovrstne in veþvrstne terase. Za
sadovnjake se lahko uredijo enovrstne terase s sajenjem na rob terase ali s sajenjem na
brežino.

Slika 26: Strojno urejene veþvrstne vinogradniške terase južno od Medane.
Foto: Helena Križaj Smrdel
Pri izdelavi teras je treba nagib brežin urediti tako, da so brežine stabilne in da ne prihaja do
njihovega rušenja. Zato je nujno, da hitro ozelenijo in se zarastejo.
Najveþ, kar 60 %, kulturnih teras v Goriških brdih je na nadmorski višini od 100 do 200 m.
30 % terasiranih obmoþij je na južnih poboþjih, slaba tretjina na zahodnih, najveþ briških teras
pa ima severno in zahodno ekspozicijo.
Najveþ kulturnih teras je na obmoþju Medane v južnem delu Goriških brd, kjer je terasiranega
kar 50 ali celo 60 % celotnega obmoþja.(Ažman, Momirski, 2008). V južnih Brdih so terase
enakomerno razporejene po poboþjih, usmerjenih proti vsem štirim glavnim stranem neba.
Prevladujejo izkljuþno samo vinogradniške terase na flišu. Zato si upraviþeno ta del Brd
zasluži ime najbolj terasirane pokrajine v Sloveniji. Drugaþno podobo kažejo severna Brda,
kjer je zaradi odseljevanja prebivalstva moþno prisoten proces opušþanja in zarašþanja teras.
Tukaj je terasiranega le 11,3 % površja (Ažman, Momirski, 2008).
Terasirana obnova vinogradov in urejanje novih vinogradov na velikih strminah pa sta
povezana z velikimi stroški. Zato se že pojavlja vprašanje o smiselnosti urejanja vinogradov
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na terasah. ýe pridelovanje na preveþ strmih poboþjih poveþuje stroške pridelave vin, ni veþ
gospodarno, vinogradniške terase na takih legah zaþno opušþati.

Slika 27: Veþvrstne vinogradniške terase v terasirani pokrajini južnih Goriških brd.
Foto: Helena Križaj Smrdel
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PRIMERI PROUýEVANJA KULTURNIH TERAS V GORIŠKIH BRDIH

Kot primer meritev in prouþevanja kulturnih teras sem izbrala dve turistiþni kmetiji v Brdih,
ki se ukvarjata z vinogradništvom. Oblike njihovih nasadov pri obeh predstavljajo terasni
vinogradi, le da na kmetiji ýarga prevladujejo moderni, stojno urejeni terasni vinogradi, na
kmetiji Toroš, ki je najstarejša kmetija v katastrski obþini Medana, pa poleg novih lahko
vidimo še stare, roþno urejene veþvrstne terase.
VZORýNO OBMOýJE KMETIJA ýARGA

Kot primer novega, modernega terasnega vinograda sem izbrala kmetijo ýargo. Leži na
sonþnem obrobju pristovškega hriba med terasnimi vinogradi v bližini Dobrovega. 241 let
stara domaþija je bila nekdanja pristava grofov Thurn-Taxis z dolgoletno tradicijo
vinogradništva in vinarstva. Obdelujejo 10 ha vinogradov.

Slika 28: Kmetija ýarga s sodobnimi terasnimi vinogradniškimi nasadi.
Foto: Helena Križaj Smrdel
Danes gojijo vrhunska bela in rdeþa vina, med njimi najbolj razširjeno avtohtono rebulo. Ti
najbolj ustrezajo lapornata tla. Na njem bi namreþ vsaka druga vrsta zahtevala obilo gnojenja,
rebuli pa zadostujejo skromna tla, ki vsebujejo še ostanke laporja. Na takih tleh grozdje
popolnoma dozori, ne gnije in daje vino z moþno alkalno stopnjo.
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Kmetija je zanimiva še po posebnem tipu terasiranja poboþij t. i. obroþkanje, pri katerem se
terase vrstijo v nizu plastnic okoli hriba, kjer zajame terasiranje vse ekspozicije, ne le
prisojnih, kot je to znaþilno za štajerske vinogradniške terase.

Slika 29: Obroþkanje kot posebna oblika terasnega nasada.
Foto: Helena Križaj Smrdel
Novi nasad je bil urejen leta 2003. Na kmetiji so dolgoletno tradicijo vinogradništva in
vinarstva združili s sodobno tehnologijo. Kulturne terase so narejene strojno, zato so vse ježe
teras in terasne ploskve enako visoke in široke. Ježe teras so visoke od enega do dva metra,
terasne ploskve pa široke od štiri do pet metrov, tako da je vinograde mogoþe strojno
obdelovati. Na terasnih policah so dvovrstni nasadi trt. Ježe so naorane, sestavlja jih fliš s
primesjo laporja. So konveksne oblike, nagnjene proti poboþju.
Izjema je najnovejši del vinograda na severni strani griþa, kjer ob naklonu 70º terase
podpirajo zidane škarpe. Gre za nadpovpreþno strm vinograd, ki so ga uredili z izsekavanjem
gozda, verjetno zaradi tržne niše. Strojna obdelava je zaradi velike strmine tvegana in
nevarna. Goriška brda se zadnje þase usmerjajo v pridelavo vrhunskih vin, veliko
povpraševanje po vinu in dober zaslužek sta vzrok, da se vinogradi vse bolj širijo v strme
predele griþev, ki se tako spreminjajo v nova terasirana poboþja.
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Preglednica 5: Meritve teras na kmetiji ýarga
Lokacija
zahodna poboþja griþa
Nad. višina
300 m
Ekspozicija
zahodna, jugozahodna
Naklon poboþja
40º
Znaþilnosti terasne površine
ravna
Širina terasne površine
od 2 do 3 m
Znaþilnosti ježe
zemljate, zatravljene, nagnjene proti poboþju
Višina ježe
2m
Starost teras
od 5 do 6 let, nove, strojno narejene
Raba tal
vinograd
Ogroženost
ni
Vir: Izmere in kartiranje, 24. 6. 2007, Helena Križaj Smrdel.

Slika 30: Dvovrstni terasni vinograd z ravnimi terasnimi policami in zatravljeno brežino, ki
varuje pred erozijo.
Foto: Helena Križaj Smrdel
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Skica 5: Kulturne terase na kmetiji ýarga na prouþevanem obmoþju.
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VZORýNO OBMOýJE KMETIJA TOROŠ

Leži v južnem delu Goriških brd, sredi vinogradniških kulturnih teras, pod naseljem Medana.
Je najstarejša kmetija v Medani, saj izhaja iz leta 1640. Zaþetki vinarjenja na kmetiji Toroš pa
segajo v leto 1950. Doma imajo še star sod z letnico 1913, v njem pa zori rebula po stari
metodi, še iz þasa Avstro-Ogrske. Ta naþin je namreþ že pozabljen, daje pa posebno aromo
naravno pridelanemu vinu. Iz 24000 trt stiskajo mošt v kleti, ki je najstarejša v tem kraju.
Njihova vina so: sivi pinot, chardonnay, rebula, tokaj, merlot in rumeni muškat, za katerega
so dobili veliko priznanj. Poleg vinogradništva se ukvarjajo še s kmeþkim turizmom.
Naþin obdelave zemlje na kmetiji že od nekdaj predstavljajo kulturne terase.

Slika 31: Veþvrstne vinogradniške terase na posestvu kmetije Toroš.
Foto: Helena Križaj Smrdel
Te so v preteklosti na to obmoþje hodili na roke kopat Furlani. Ravni del terase imenujejo
terasa, strmemu brežini, pa reþejo griva. Tudi danes celotno obmoþje kmetije obsegajo
terasni vinogradi, ki so veþinoma obnovljeni strojno. Na star, tradicionalen naþin spominjajo
veþvrstne vinogradniške terase, ki se razlikujejo po širini in višini terase in se prilagajajo
strmini in naklonu poboþja. Prevladujejo dve-in štirivrstne vinogradniške terase. Ekspozicije
so prisojne, najveþkrat južne in zahodne.
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Preglednica 6: Meritve teras na kmetiji Toroš
Lokacija
Nad. višina
Ekspozicija
Naklon poboþja
Znaþilnosti terasne površine
Širina terasne površine
Znaþilnosti ježe
Višina ježe
Starost teras
Raba tal
Ogroženost

jugozahodno od naselja Medana v zaselku Pleševo
120 m
jugozahodna
razliþen, od 20 do 40º
ravna
razliþna, od 2 do 10 m
zatravljena, nagnjena proti poboþju
5m
stare, vinogradniške
vinograd
ni, lepo oskrbovan vinograd

Vir: Izmere in kartiranje, 1. 6. 2008, Helena Križaj Smrdel.

Slika 32: Posestvo kmetije Toroš južno od Medane.
Foto: Helena Križaj Smrdel
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Slika 33: Štirivrstne vinogradniške terase na kmetiji Toroš. Foto: Helena Križaj Smrdel

Skica 6: Kulturne terase na kmetiji ýarga na prouþevanem obmoþju.
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2.2 PROUýEVANJE KULTURNIH TERAS NA DOLENJSKEM
Dolenjska je pokrajina v osrednji Sloveniji, ki sega od Ljubljanske kotline na severu do meje
s Hrvaško na jugu. Na vzhodu meji na reko Savo, na zahodu sega do Blok, na jugu pa do reke
Krke. V tej razgibani pokrajini se prepletajo pokrajinske znaþilnosti Dinarsko-kraškega in
Panonskega sveta. Vse to obsežno obmoþje bi lahko glede na naravne in družbeno geografske
posebnosti razdelili na zahodni in vzhodni del Dolenjske. Zahodni del je višji, planotast,
kraški in zato moþno gozdnat. Poselitev je omejena le na podolja in kraška polja. Kulturne
terase se kot oblika obdelave zemlje ne pojavljajo.
Vzhodni del pa je nižji, griþevnat, debelejša prst in vplivi subpanonskega sveta so vzrok za
gostejšo agrarno poselitev. V tem delu Dolenjske se tako pojavljajo tudi kulturne terase, ki
imajo svoje specifiþne znaþilnosti in se moþno razlikujejo od primorskih.
Kulturne terase na Dolenjskem sem prouþevala v naslednjih nizkih dolenjskih pokrajinah:
v Dolenjskem podolju pri kraju Dolenje Karteljevo ob dolenjski avtocesti,
v Suhi krajini v kraju Šmihel pri Žužemberku,
v Novomeški pokrajini v kraju Petelinjek.
Na teh obmoþjih sem našla najlepše in najbolj tipiþne primere t. i. »dolenjskih kulturnih
teras«. Niso pa to edini primeri kulturnih teras na Dolenjskem. Zelo pogosto se pojavljajo v
celotnem Dolenjskem podolju, kjer jih lahko opazujemo ob avtocesti na južnih poboþjih
griþev. Terasasto je obdelana zgornja dolina reke Temenice, okolica Sodražice, Velika
Slevica v Velikolašþanski pokrajini, dolina reke Mirne in Šentjanža na Dolenjskem. ýeprav je
veþina teh teras danes opušþenih, pa še vedno spominjajo na naþin obdelave zemlje v
preteklosti in izgled kulturne pokrajine na teh obmoþjih.

Slika 34: Njive na kulturnih terasah v dolini zgornje Temenice. Foto: Helena Križaj Smrdel
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ZNAýILNOSTI IN POMEN KULTURNIH TERAS NA DOLENJSKEM
V vzhodnih dolenjskih griþevnatih pokrajinah se pojavlja poseben tip kulturnih oz.
obdelovalnih teras, ki jih po specifiþnih lastnostih v nizkih dolenjskih pokrajinah imenujemo
»dolenjske terase« oz. »dolenjski tip teras«.
Gre za stare poljedeljske terase, ki so moþno povezane s poljsko razdelitvijo zemlje na široke
ali nepravilne delce in grude. Polja oz. njive so tukaj nastale na razliþno dolgih in veþ metrov
širokih terasnih policah. Ponekod se vleþejo njive po celotnem poboþju veþ deset metrov v
smeri plastnic in tako ustvarjajo prave terasirane pokrajine. Terasne police so lahko široke od
15 do 20 metrov, ježe teras pa se prilagajajo reliefu. Zato so razliþno visoke, od enega do veþ
metrov. Z nadelavo takih teras so si kmetje ublažili strmino in si na blago nagnjenih poboþjih
uredili ravne poljedeljske površine.
Posebnost teras je tudi v tem, da je imela obiþajno vsaka njiva oz. terasna površina svojega
lastnika, gospodarja. Ježe teras so bile meje med parcelami, zato so jih poimenovali »meje«,
v Velikolašþanski pokrajini pa »omejki«. Kot take so se dedovale iz roda v rod, zato menim,
da so zelo stare, izvirajo lahko iz obdobja srednjeveške kolonizacije. Narejene so bile roþno in
so stoletja služile samooskrbnemu poljedelstvu.
Dolenjske terase so posebne tudi v litološkem pogledu. Nastale so na karbonatnih, veþinoma
apnenþastih tleh Dinarsko-kraškega sveta. ýe jih primerjamo s kulturnimi terasami v
Submediteranski in Subpanonski Sloveniji, ki so nastale na mehkih karbonatnih kamninah
fliša in laporja, so dolenjske terase primer, ki kaže na to, da terasirane pokrajine in terasna
poboþja nastajajo tudi na karbonatnih tleh, sestavljenih iz mezozoiskih apnencev in
dolomitov. V takih obmoþjih se kulturne terase prilagajajo kraškemu reliefu. Ježe teras se z
razliþnimi višinami prilagajajo plitvim kraškim vrtaþam, ki se pojavljajo sredi terasiranih
poboþij. Lep primer takega menjavanja terasiranih poboþij in plitvih kraških vrtaþ je severno
poboþje pod vasjo Šmihel pri Žužemberku. Vse to predstavlja lep dokaz, da so dolenjske
terase nastajale roþno in dokaj spontano. Uporabljali so jih za polja, saj je bilo pri blagih
nagibih mogoþe narediti veþ metrov široke terasne police. Od 15 do 20 metrov široke police
so tako služile njivam, na katerih so gojili žita in krompir. Ježe teras so bile vse zemljate.
Višina jež oz. brežin se pri starih tradicionalnih terasah po poboþju navzdol spreminja, ker se
prilagaja strmini in naklonom poboþij.

Slika 35: Široke njivske terase na Dolenjskem vse bolj nadomešþajo travniki.
Foto: Helena Križaj Smrdel
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Na širokih terasnih policah so še pred sto leti v celoti prevladovale njive. To nam lepo pokaže
franciscejski kataster na primeru Šmihela pri Žužemberku. Na terasnih površinah so
najpogosteje gojili pšenico, koruzo, jeþmen, rž ter tudi þrno deteljo in seveda krompir.
Danes so njive na terasnih policah redke, prevladujejo travniki in senožeti. Povsod na
terasiranih obmoþjih je prisoten proces opušþanja obdelovanja zemlje. Kljub možnosti
uporabe mehanizacije na širokih terasnih površinah se jih veþina zatravlja. Ponekod (kot npr.
v kraju Velika Slevica) pa terase celo otežujejo strojno obdelovanje zaradi visokih in
neenakomernih jež oziroma omejkov, kot reþejo tukaj mejam med terasami.
Proces opušþanja teras se kaže tudi na ježah teras, ki se zarašþajo z grmovno in drevesno
vegetacijo.
Druga nevarnost, ki grozi terasiranim pokrajinam na Dolenjskem, so urbanizacija,
suburbanizacija in gradnja vikendhišic sredi terasiranih poboþij. Nekateri si celo gradijo
razkošne in bogate hiše, prave vile, ki se s svojo arhitekturo ne vklapljajo v tradicionalno
podeželsko okolje.
Zato predlagam, da bi bilo potrebno najlepše primere terasiranih poboþij tudi na Dolenjskem
zašþititi kot del kulturne krajine iz preteklosti. Žal jih zavod za naravno in kulturno dedišþino
še ni prepoznal kot dragocenega preostanka kulturne pokrajine in jih še ni primerno zašþitil.

Slika 36: Primer terasiranega poboþja na Dolenjskem, ki bi ga lahko uvrstili na seznam
kulturne dedišþine zaradi estetske vrednosti. Šmihel pri Žužemberku.
Foto: Helena Križaj Smrdel
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2.2.1 SUHA KRAJINA
Je izrazito kraška pokrajina na Dolenjskem, saj karbonatne kamnine pokrivajo 90 % površja.
Med njimi je veþ kot 90 % krednih in jurskih apnencev, le desetina je dolomitov. Zato je
edina stalno površinska reka Krka. Zgornja dolina reke Krke je prometna in gospodarska os
Suhe krajine. Tukaj teþe v 12 do 20 m globokem kanjonu s slapovi in z brzicami ter
lehnjakovimi pragovi. Veþina površja leži med 200 in 500 m nad morjem. Nad kanjonom je
široka apneniška terasa, ki omogoþa gosto poselitev.
Suha krajina ima celinsko podnebje. Znaþilni so temperaturni obrati v uvalah in kraških
poljih. Med prstmi na apnencih prevladujejo rjave pokarbonatne prsti, na dolomitu pa
plitvejše rendzine. Znaþilna je velika gozdnatost, gozdovi v Suhi krajini pokrivajo polovico
površja. Znaþilno je moþno zarašþanje pašnikov.
Pokrajina je ena izmed manj razvitih v Sloveniji, število prebivalstva pa stalno upada. Veþina
prebivalstva se še vedno ukvarja s kmetijstvom. Veþji kraji so nastali ob Krki. To so
Žužemberk, Zagradec in Dvor, ki imajo nekaj industrije. Veþina prebivalstva pa se vozi v
oddaljenejše zaposlitvene kraje. Vedno pa ni bilo tako. V 19. stoletju je bilo tu moþno razvito
fužinarstvo, železarstvo ter mlinarstvo in žagarstvo na Krki. Po propadu fužinarstva in
zgraditvi železnice mimo doline Krke je z zaþetkom 20. stoletja prišlo do ponovne
preusmeritve v agrarno dejavnost. Socialistiþna industrializacija privede do opušþanja
obdelovalne zemlje. Zadnje þase pa se razvojni projekti podeželja prizadevajo za oživljanje in
pospeševanje kmetijstva ter ohranjanje poselitve prostora.
VZORýNO OBMOýJE ŠMIHEL PRI ŽUŽEMBERKU

Je gruþasta vas, ki leži na desnem bregu nad sotesko Krke, na nadmorski višini 276 m. Vas s
cerkvijo sv. Mihaela, ki se prviþ omenja leta 1135, ima dominantno lego na vrhu zakraselega
ravnika. Nad vasjo je suha kraška dolina Šica s številnimi vrtaþami. Severno poboþje pod
vasjo pa je terasirano in nadelano v niz kulturnih teras, na katerih so njive in travniki. Terasne
površine so dolge in se vleþejo v smeri plastnic þez celo severno poboþje. Široke so od 10 do
15 m. Vsaka terasna polica oziroma površina ima svojega lastnika. Meje med parcelami na
poboþjih predstavljajo ježe. So razliþno visoke, ker se prilagajajo kraškemu reliefu, v plitvih
vrtaþah so lahko za meter višje kot drugje. Vse ježe teras so zemljate.
Vas Šmihel je zanimiva tudi po tem, da leži v tistem delu doline Krke, kjer se zaþnejo
pojavljati prvi dolenjski vinogradi. Oba bregova oziroma obe poboþji nad sotesko Krke sta
terasirana. Na levem prisojnem in strmejšem so terase ožje in podprte s podpornimi zidovi.
Sonþna lega omogoþa, da na njih gojijo vinsko trto. Poboþja na desnem bregu Krke pa so
položnejša in zato nadelana v široke poljedeljske terase. Meritve in kartiranje je bilo narejeno
na severnem poboþju pod vasjo Šmihel na širokih poljedeljskih terasah.

56

Helena Križaj Smrdel

KULTURNE TERASE V SLOVENSKIH POKRAJINAH

Slika 37: Vas Šmihel s terasiranim poboþjem.
Foto: Helena Križaj Smrdel
Preglednica 7: Meritve teras v Šmihelu
Lokacija
Nadmorska višina
Ekspozicija
Naklon poboþja
Znaþilnosti terasne
površine
Širina terasne površine
Znaþilnosti ježe
Višina ježe
Starost teras
Raba tal
Ogroženost

severna poboþja pod vasjo Šmihel pri Žužemberku nad reko
Krko
276 m
severna
12º
ravne, ponekod nagnjene proti poboþju

12 m
zemljate, nagnjene navzven
visoke od 1,2 m do 4 m v vrtaþah
gre za stare poljedeljske terase, oþitno stare veþ sto let
prevladujejo travniki, redke njive
vidno je delno zarašþanje na ježah teras z grmovjem,
terasirano poboþje lahko ogrozi tudi gradnja individualnih hiš.
Zaradi estetske vrednosti terasiranega poboþja pod vasjo
predlagam, da se zašþiti kot del kulturne krajine iz prejšnjih
zgodovinskih obdobij.
Vir: Izmere in kartiranja, april 2008, Helena Križaj Smrdel.
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Slika 38: Široke njivske terase v Šmihelu. Foto: Helena Križaj Smrdel

Skica 7: Široke poljedelske terase v Šmihelu na prouþevanem obmoþju.

58

Helena Križaj Smrdel

KULTURNE TERASE V SLOVENSKIH POKRAJINAH

2.2.2 DOLENJSKO PODOLJE
Dolenjsko podolje je 45 km dolgo in 3–12 km širok pas nižjega sveta med vzhodnim
Ljubljanskim barjem in Krško kotlino. Na severu meji na Posavsko hribovje, na jugu pa na
planotasto Suho krajino. Zaradi lahke prehodnosti od severozahoda proti jugovzhodu je
podolje od nekdaj pomembno v prometnem smislu. Danes po njem poteka del slovenskega
avtocestnega kraka Ilirike in železnica Ljubljana–Novo Mesto.
Podolje je del dinarskega sveta, kjer prevladujeta fluviokraški in kraški relief. Griþi in planote
se menjavajo s kotlinami, kraškimi polji in uvalami, ki potekajo v dinarski smeri. Povpreþna
nadmorska višina pokrajine je 320 m. Ker je kamninska sestava zelo pestra, se v pokrajini
menjavajo površinske reke in podzemeljsko pretakanje. Najdaljša in najbolj vodnata reka je
Temenica. Dolina zgornje Temenice velja za najdaljšo slovensko slepo dolino. Je lepo
terasasto obdelana, ker na obeh bregovih prevladujejo široke poljedelske terase. Južno od
Grosuplja na Radeljskem polju je stikališþe vodnih tokov. Polje je prekrito z ilovnatimi nanosi
in velikokrat poplavljeno. V južnem delu podolja, kjer prevladujejo apnenci, je površje
izrazito kraško s številnimi vrtaþami, uvalami, suhimi in slepimi dolinami.
Veþina pokrajine ima zmerno celinsko podnebje. Lastnosti prsti so povezane s kamninami,
reliefom in vodnimi razmerami. Veþino podolja pokrivajo pokarbonatne prsti, ki so moþno
podvržene eroziji. Gradivo odnašajo vodotoki, najveþ Temenica. ýlovek je negativne uþinke
svojih posegov skušal zmanjšati z urejanjem kulturnih teras. Te znaþilno oblikujejo podolje
na griþevnatem svetu. Tudi rastje je povezano z reliefom in vodnimi razmerami. Za Dolenjsko
podolje so znaþilni bukovi gozdovi, na poplavnem svetu pa uspeva moþvirsko rastje. Gozd
pokriva dve tretjini površja.
Podolje je bilo poseljeno in prometno pomembno že v prazgodovinski dobi, saj so skozenj
vodile pomembne trgovske poti med vzhodom in zahodom. Glavna gospodarska panoga je
bila samooskrbno kmetijstvo. Med agrarnimi naselji iz þasa fevdalne kolonizacije
prevladujejo vrstne vasi. Kmeþki domovi so nanizani v bolj ali manj ravni vrsti na koncu
obdelovalnega zemljišþa v t. i. pravilnih delcih. Naselja obcestnega tipa s poljem in
nepravilnimi delci so se razvila med 16. in 18. stoletjem pod vplivom trgovine in furmanstva.
Moþna kmeþka prenaseljenost je ob prelomu 19. v 20. stoletje spodbudila množiþno
izseljevanje v tujino. Po letu 1970 je z razvojem industrije in terciarnih dejavnosti v
Grosupljem in Trebnjem število prebivalstva moþno naraslo. Kmetijstvo se je specializiralo v
mesno in mleþno živinorejo. Ena najpomembnejših panog pa je postal promet. Vpliva na
lokacijo, velikost naselij in ljudem omogoþa zaslužek. Danes so ob novi avtocesti
najperspektivnejša velika križišþa, kot so Grosuplje, Ivanþna Gorica in Trebnje, kjer je najveþ
možnosti za prostorsko širjenje.
VZORýNO OBMOýJE DOLENJE KARTELJEVO

Je gruþasta vas na prehodu Dolenjskega podolja v Raduljsko hribovje. Leži na razglednem
poboþju pod gradom Hmeljnik, od koder se proti jugu svet spušþa v suho dolino potoka
Igmance. Na severnem poboþju se domaþije domala stikajo z vasjo Gorenje Karteljevo. Mimo
njih teþe Karteljevski potok, ki ponikne pod bližnjo avtomobilsko cesto v dolini.
Okolica vasi je še vedno lepo kmetijsko obdelana. Vse njive so na poševnih terasah na
prisojnih poboþjih strmin in so primer starih dolenjskih poljedeljskih teras. Zanj so znaþilne
zelo široke terasne police, ki so kar precej nagnjene v smeri poboþja. Na njih še vedno
prevladujejo veþ metrov široke njive. Z oddaljevanjem od vasi in na strmejših poboþjih pa se
kaže opušþanje obdelovalnih površin, tako da je vse manj njiv, zato pa veþ travnikov. Ježe
teras so razliþno visoke, ker se prilagajajo reliefu, in sicer od enega do štirih metrov.
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Dolenje Karteljevo je lep primer kulturne pokrajine s prevlado kulturnih teras, ki so jo
sodobni posegi þloveka delno razvrednotili. Pod vasjo Dolenje Karteljevo je že v rimski dobi
potekala cesta, na katero se je naslonila dolenjska magistrala leta 1950. Danes na tem mestu
poteka sodobna dolenjska avtocesta, ki je zahtevala odstranitev veþjega dela terasiranega
poboþja pod naseljema Gorenje in Dolenje Karteljevo.

Slika 39: Vas Dolenje Karteljevo s terasiranim poboþjem nad dolenjsko avtocesto pod
gradom Hmeljnik.
Foto: Helena Križaj Smrdel
Ob tem se vprašamo, kaj ima prioriteto v našem okolju. Je obdelovalna zemlja res tako malo
cenjena? Oþitno manj kot potrebe narašþajoþega prometa in drugih gospodarskih dejavnosti.
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Preglednica 8: Meritve teras v Dolenjem Karteljevem
Lokacija

vas Dolenje Karteljevo, jugozahodna in zahodna poboþja pod
Gradom Hmeljnik
od 294 do 300 m
zahodna
30º
terasne izrazito nagnjena v smeri poboþja, od 18 do 20 º

Nadmorska višina
Ekspozicija
Naklon poboþja
Znaþilnosti
površine
Širina terasne površine
Znaþilnosti ježe
Višina ježe

13–20 m
zemljate, nagnjene v smeri poboþja
razliþno visoke, obiþajno od 1,7–2,5 m, najveþ od 3,5 do 3,9
m
Starost teras
stare poljedeljske terase, lahko celo iz obdobja srednjeveške
kolonizacije
Raba tal
nekoþ njive, danes veþina travniki
Ogroženost
kulturne terase so ogrožene z veþ vidikov;
– ob gradnji dolenjske avtoceste so odstranili del terasiranih
poboþij jugozahodno od vasi Dolenje Karteljevo
– zatravljanje
– pušþanje njivskih površin na višjih in od vasi oddaljenejših
oddaljenih predelih
– zarašþanje z grmovjem in drevjem na strmejših poboþjih
ježe.
Vir: Izmere in kartiranja, 30. 3. 2008, Helena Križaj Smrdel.
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Slika 40: Široke njivske terase na blagih poboþjih nad vasjo Dolenje Karteljevo.
Foto: Helena Križaj Smrdel

Skica 8: Široke poljedelske terase na poboþju pred vasjo Dolenje Karteljevo.
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2.2.3 NOVOMEŠKA POKRAJINA
Novomeška pokrajina ali zahodna Krška kotlina je središþna Dolenjska pokrajina. Ima
kotlinski znaþaj, saj jo z vseh strani obrobljajo višja slemena in planote Koþevskega roga,
Suhe krajine, Raduljskega hribovja in Gorjancev. Nekoliko bolj je odprta le proti
severovzhodu, od koder segajo vanjo vplivi Panonske nižine. Za pokrajino se pojavlja tudi
ime Novomeška kotlina, a je manj upraviþen, ker nima obsežnega ravnega dna, kar je
znaþilnost pravih kotlin. Le 7 % površja ima naklon pod 2º, kar dve tretjini med 2 in 12º in
þetrtina med 12 in 20º, kar je bolj znaþilno za griþevje. Najveþji del površja leži v nadmorski
višini med 200 in 300 m.
Kamninska sestava je pestra. Najstarejše kamnine predstavljajo triadni apnenci in dolomiti, ki
s severnih poboþij Gorjancev segajo vse do Krke pri Otoþcu, kjer se Novomeška pokrajina
stika s Krško ravnino. Zahodni del kotline do Novega mesta je veþinoma sestavljen iz
dolomitov, v najnižjih delih Novomeške kotline pa so terciarne gline in ilovice.
Znaþilna je tektonska aktivnost, katere posledice so tektonski prelomi.
Zaradi prevladujoþega kraškega obrobja imajo vode kraške znaþilnosti. Najveþja je reka Krka,
ki priteþe v Novomeško pokrajino pri Soteski po globokem in slikovitem kanjonu. Od tu
naprej ima znaþaj ravninske reke. Do 2. svetovne vojne so bili na Krki in njenih pritokih
številni mlini in žage, ki so danes veþinoma opušþeni.

Slika 42: Široke "dolenjske terase" na Petelinjeku, v ozadju Trška gora.
Foto: Helena Križaj Smrdel
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Podnebje v Novomeški pokrajini je zmerno celinsko. Zaradi vplivov Panonske nižine je
pokrajina vinorodna. Med vini posebno mesto zavzema cviþek. Skrbno obdelani vinogradi se
raztezajo po prisojnih straneh griþev. Veþina nasadov je na vertikali, na kulturnih terasah so
njive in travniki, seveda tam, kjer so blage vzpetine. Prevladujejo sprane in kisle rjave prsti.
Dobro polovico Novomeške pokrajine pokriva gozd.
Novomeška pokrajina je gosto poseljena. Najveþja gostota je v nižinskem pasu ob Krki in v
veþjih središþih. Število prebivalstva se je moþno poveþalo zaradi industrializacije med
letoma 1961 in 1991. Še vedno pa je v ospredju tradicionalna poselitev, ki temelji na številnih
majhnih naseljih. Obdajajo jih kmetijska zemljišþa, na blagih nagibih nadelana v poljedelske
terase. Ponekod so zaradi opušþanja kmetovanja le še v travnikih ali se zarašþajo. V obrobnih,
bolj oddaljenejših in višjih delih pokrajine je zato v ospredju dnevna migracija prebivalstva.
Najveþje naselje v pokrajini je Novo mesto, ki se hitro razvija in postaja pomembno
gospodarsko, zaposlitveno, izobraževalno in kulturno središþe celotne Dolenjske. V mestu je
industrija motornih vozil, tovarna zdravil Krka, tekstilna in druga industrija. Število
prebivalstva, zaposlenega v kmetijstvu, se je moþno zmanjšalo.
VZORýNO OBMOýJE PETELINJEK

Je gruþasto naselje v vzhodnem delu Novomeške kotline. Do leta 1984 je pripadal naseljem
Smolenje vasi, Sel pri Ratežu in Potovega Vrha. Nad vasjo se dvigata z gozdom porasli
vzpetini Nova gora (272 m) in Ptiþje brdo (303 m). V okolici prevladujejo položni hribi in
zaobljeni griþi, ki se vzpenjajo nad dolino. Na njih se je razvila debela preperelina, ponekod
debela plast kraške ilovice. V delu Novomeške kotline kamninsko zgradbo namreþ
predstavljajo mezozoiski apnenci in dolomiti, ki so stratigrafsko nadaljevanje vzhodne Suhe
krajine. V njih prevladuje dinarska zgradba s kraškim reliefom.
Vse te naravnogeografske znaþilnosti, predvsem pa blage vzpetine in rodovitne prsti, so
vzrok, da je vsa okolica vasi kmetijsko obdelana. Na položnih vzpetinah so urejene kulturne
terase. Ker so nakloni poboþij majhni, do 20º, so za okoliško agrarno dolenjsko podeželje
znaþilne »nadelane« poljedeljske terase. Terasne police so namreþ široke tudi veþ kot 10 m,
zato so na njih njive. V preteklosti so tako služile pridelavi prehrambenih kultur, danes pa je
na njih vse veþ travnikov. Kulturne terase so še zelo lepo ohranjene. Okolica Petelinjeka pa
sodi med najlepše primere terasiranih pokrajin na Dolenjskem.
Preglednica 9: Meritve teras na Petelinjeku
Lokacija
severozahodno poboþje pred vasjo Petelinjek
Nadmorska višina
230 m
Ekspozicija
severna
Naklon poboþja
od 17 do 30 º
Znaþilnosti
terasne izrazito nagnjena v smeri poboþja, obiþajno 20º
površine
Širina terasne površine
od15 do 20 m
Znaþilnosti ježe
vse zemljate, nagnjene v smeri poboþja
Višina ježe
od 2 do 3,3 m, ponekod tudi nižje od 1 m
Starost teras
stare poledeljske terase, stare veþ sto let
Raba tal
nekoþ njive, danes veþina travniki
Ogroženost
ponekod zarašþanje, ki se vidi na ježah teras, z grmovjem in
drevjem
Vir: Izmere in kartiranja, 30. 3. 2008, Helena Križaj Smrdel.
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Slika 43: Kulturne terase na Petelinjeku, v ozadju Gorjanci. Foto: Helena Križaj Smrdel

Skica 9: Široke poljedelske terase na Petelinjeku.
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2.3 PROUýEVANJE KULTURNIH TERAS V SUBPANONSKI
SLOVENIJI
2.3.1 BIZELJSKO-SREMIŠKE GORICE
Geografski opis
Griþevnati pokrajini ležita na jugu slovenskega panonskega sveta v posavski regiji. Delno
hribovit, a veþinoma vinoroden griþevnat svet se razprostira na levem bregu Save pod Orlico
oziroma Orliškim pogorjem vse do Sotle na vzhodu od Kunšperka do njenega izliva v Savo.
Bizeljsko se razteza na desnem bregu Sotle in zavzema južne lege Orliškega pogorja, obmoþje
Sremiþa pa zajema griþevnate prisojne lege na južnem in jugozahodnem poboþju Orlice ter
Bohorja.
Omenjeno obmoþje je del terciarnih goric, ki obrobljajo Brežiško ravan na vsej severni strani
in so v glavnem sestavljene iz slabo sprijete gline in laporja. Na severnem hribovitem delu sta
matiþna osnova triadni apnenec in miocenski lapor, južne dele pa veþinoma pokrivajo pešþeni
laporji. Osnovni tipi tal so rendzine in rjava tla. Relief je zelo razgiban in se giblje na
nadmorski višini od 200 do 400 m in z nagibom od 10 do 70 %. Povpreþen naklon tega
obmoþja je okrog 30 %, kar pogojuje obdelovanje zemlje na terasni naþin. Pokrajina je
vinorodna in veþina vinogradov je na kulturnih terasah.
Sremiške in Bizeljske gorice so izoblikovali potoki, ki teþejo v glavnem v smeri od severa
proti jugu. Tako so gorice razdelili v veþ skupin. Ker je ves vodni tok usmerjen proti jugu, je
vse griþevje razrezano v dolge vzporedne hrbte z enakomerno plošþatimi slemeni, ki so v
višini od 100 do 150 m nad bližnjo ravnino.
Klimatsko spada obravnavano obmoþje v subpanonsko podnebje. Oznaþujejo ga topla poletja,
suhe, sonþne, tople jeseni in milejše zime. Povpreþna letna temperatura znaša 11,4 ºC.
Vse te naravne danosti so vzrok, da spadajo Bizeljsko-Sremiške gorice med najboljša
slovenska vinorodna obmoþja. Vinogradi se nahajajo na prisojnih poboþjih in ob dolgih
slemenih. Nižje lege jim ne ustrezajo, zato se vzpenjajo s terciarnih prisojnih poboþij še na
prisojna triadna poboþja, kot je na primer na Sremiþu, kjer na prisojni strani segajo do 487 m
visoko. Zlasti lepo uspevajo vinogradi na prisojnih poboþjih Orlice, kjer so zašþiteni pred
mrzlim zrakom, zemljišþa v sonþnih legah pa se dobro segrejejo. Tako je zlasti na Bizeljskem,
ki je prav zaradi južne lege dobilo sloves najvinorodnejšega predela v vsej Sotelski dolini.
Kratka zgodovina vinarstva in pojav terasnih vinogradov
O vinogradništvu na tem obmoþju priþajo že rimski spomeniki. V 11. stoletju je bilo
vinogradništvo razširjeno na Sotelskem in Bizeljskem. V srednjem veku so bili vinogradi last
cerkvenih ustanov. Salzburški urbar iz leta 1309 priþa o koliþini vina, ki so ga morali oddati v
Sremiþu in ostalih vaseh. Leta 1831 je bilo zapisano, da na Bizeljskem prihajajo dohodki v
denarju le od prodaje vin. V 19. stoletju so z uvajanjem ameriških trt prišle tudi bolezni: oidij,
peronospora in trtna uš. Posavje je najprej prizadela peronospora, ki je povzroþila delno
opušþanje vinogradov. Na upad vinske trte je moþno vplivala druga svetovna vojna. Po letu
1945 se je veliko vinogradov obnovilo.
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Slika 44: Obnova vinogradov na Bizeljskem.
Vir: Bizeljski zbornik, 2008.
V tem þasu zasledimo prve poizkuse sodobnejše obnove na terasah z uvedbo žiþne opore. Ker
ni bilo nobenih izkušenj pri napravi teras, je šlo veliko zemlje v izgubo, kar je imelo za
posledico majhno število trt na enako površino in s tem manj pridelka. Najveþji razmah je
dosegla obnova vinogradov v letih 1970-1980, katere nosilca sta bila SLOVIN »BizeljskoBrežice«, to je sedanje podjetje Vino Brežice, in Agrokombinat Krško. Obnova je sledila
zahtevam tržišþa, ki je iskalo predvsem rdeþa vina. Zato so pretežno sadili rdeþe sorte grozdja.
Letno so obnovili tudi od 150-200 ha.
Po letu 1980 so se preusmerili v potrošnjo belih vin. Zaradi naravnih nesreþ, ki prizadenejo
vinograde, to so toþa, pozeba in suša, je vinogradništvo danes v krizi. Tudi po osamosvojitvi
Slovenije se kriza v vinogradništvu ni konþala. Prišlo je do izgube trgov za vino. Treba je tudi
vedeti, da so hektarski pridelki v teh specifiþnih pogojih pridelovanja nizki, stroški
pridelovanja pa visoki.
Vsekakor pa vinogradništvo prispeva še vedno velik delež k ustvarjanju dohodka. Na tem
obmoþju deluje kar nekaj vinogradniških zadrug, predvsem Vinogradniško-vinarska zadruga
Bizeljsko-Brežice, ki sodeluje s podjetjem Vino Brežice s sedežem podjetja v Brežicah in
nadaljuje 2.500-letno tradicijo vinske kulture. Podjetje ima 100 ha lastnih vinogradov, v
najsodobnejših kleteh pa lahko shranijo 70.000 hl vina. Najbolj znana vina iz Brežiške kleti
so: bizeljþan beli in rdeþi ter vrhunska sortna vina: modra frankinja, modri pinot, šipon in
številna druga. S posebnim ponosom pa Vino Brežice predstavljajo svoja peneþa vina, to je
grajski biser in baron Moscon (beli in rose) ter posebno vino portos, imenovano po
Dumasovem mušketirju Porthosu.
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ZNAýILNOSTI IN POMEN POSAVSKIH VINOGRADNIŠKIH TERAS
Kulturne terase v Posavju in na obravnavanih obmoþjih niso tradicionalna oblika
vinogradniških nasadov niti ne tradicionalen naþin obdelave zemlje iz preteklosti, kot je to
znaþilno za primorski svet. Za spodnje Posavje so znaþilne vinogradniške terase. Trte so
zaþeli saditi na terase šele po drugi svetovni vojni, od leta 1950 dalje (Dobršek,1984). V
Posavju se pojavijo v zaþetku leta 1970 ob prvi obnovi vinogradov. Terase so bile obvezen
del socialistiþnega mehaniziranega kmetijstva, nekateri pravijo tudi »modna muha«,
predvsem pa prilagajanje takratni kmetijski mehanizaciji, to je traktorjem na 2-kolesni pogon,
ki so omogoþili strojno obdelovanje zemlje na strminah. Prednosti terasnih nasadov, ki so jih
zaþeli množiþno uvajati v vseh štajerskih vinogradniških obmoþjih, so bile poleg možnosti
strojnega obdelovanja vinogradov v strminah še druge. Terase prepreþujejo izpiranje ali
erozijo zemlje, zadržujejo na mestu hranilne snovi, zemljo in vlago, prepreþujejo plazove in
pospešujejo zorenje grozdja, ker se toplota na terasah bolj zadržuje. Na strmih naklonih je na
ravnih terasnih policah lažje opravljati tudi druga dela v vinogradu, kot sta obrezovanje in
trgatev.

Slika 45: Dvovrstni terasni vinogradniški nasadi so znaþilnost Bizeljskega.
Foto: Helena Križaj Smrdel
Poleg prednosti pa so se sþasoma pokazale tudi pomanjkljivosti terasnih nasadov. S
terasiranjem izgubimo veþje ali manjše površine zemljišþa. Težave so torej slabše izkorišþanje
prostora, slabša osonþenost, manjša proizvodnja, predraga pridelava, košnja brežin. Ponekod
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so z uvajanjem teras celo pretiravali ali jih urejali nestrokovno. S tem so se oblikovale tako
imenovane »sedlaste terase«, na katerih so se zaradi zadrževanja vode v sredini pojavili celo
plazovi.
Po letu 1985 pa so poleg terasnih vinogradniških nasadov zaþeli uvajati tudi vertikalne. To je
povzroþilo spet razvoj kmetijske mehanizacije, tokrat uvedbo traktorjev na 4-kolesni pogon,
ki so lahko v primerjavi s prejšnjimi premagovali velike strmine. Velika prednost vertikalnih
nasadov je tudi veþje število trsov na 1 ha. Pri vertikalnih nasadih jih lahko pride þez 4000,
pri terasiranem nasadu pa le 2500, najveþ do 3000 trsov na 1 ha. To pa pomeni veþjo
proizvodnjo in terasni nasadi so se pokazali kot zelo draga oblika proizvodnje. Prednosti
vertikalnih nasadov so še: boljša strojna obdelava, lažje škropljenje in boljša osonþenost.
Zato strokovnjaki na podroþju vinogradništva prav na obravnavanih obmoþjih v spodnjem
Posavju napovedujejo, da bodo v prihodnje terase kot naþin vinogradniškega nasada izginile.
Ponekod se to že dogaja, ker so jih nadomestili vertikalni nasadi, drugje se zarašþajo z
grmovjem ali pa na njihovem mestu nastajajo pašniki.
Kdaj se bo to v celoti uresniþilo, ni mogoþe napovedati. V obeh obravnavanih obmoþjih so
terasni nasadi moþno prisotni, prevladujejo v okolici Pišec na Bizeljskem ter na Sremiþu, kjer
pa so ponekod v nižjih delih res v opušþanju.
Omembe vredno je še poimenovanje posameznih delov terase v prouþevanih obmoþjih.
Raven del terase imenujejo »plato« (po besedah Romana Matjašiþa), strmi del pa brežina, v
pogovornem jeziku tudi terasa: na primer: »grem kosit teraso«, je mišljeno, grem kosit
brežino (Matjašiþ, 2009).
BIZELJSKO
Bizeljsko oziroma Bizeljsko griþevje obsega severovzhodni del obþine Brežice. Na vzhodu ga
omejuje reka Sotla, na jugu in zahodu potok Dramlja in na severu hribovje Orlice. Ravninski
del ob Sotli se postopoma dviguje v valovito griþevje, kjer prevladujejo prisojna poboþja s
terasnimi vinogradi, nad njimi pa raste listnat gozd. Bizeljske gorice uvršþamo med panonska
griþevja, za katera je znaþilen razgiban relief predvsem na laporjih in pešþenjakih, pa tudi na
kremenovih peskih.
Znaþilna je inverzna poselitev, saj se gostota prebivalstva in naselij z narašþanjem nadmorske
višine poveþuje. Veþina naselij leži na vrhu položnih slemen in kopastih vrhov, po poboþnih
policah in na meji med griþevjem in hribovitima Bohorjem in Orlico. Strmejši spodnji deli
poboþij in mokrotne doline so skoraj neposeljeni.
Glavna gospodarska panoga je kmetijstvo. Naravne razmere so zelo ugodne za vinogradništvo
in sadjarstvo, saj prevladujejo sonþne lege, ugodna pa sta tudi podnebje in kamninska
podlaga. Na Bizeljskem prevladuje vinogradništvo, zato Bizeljsko griþevje daje peþat izrazito
vinorodnega okoliša. Prevladujeta dva tipa vinogradniških nasadov: starejši terasni, ki se
opušþa, in novejši vertikalni nasad, ki vse bolj prevladuje. Lep primer propadanja in
opušþanja terasnih nasadov na Bizeljskem je naselje Drenovec, kjer nekdanji obsežni grajski
vinogradi zaradi problemov denacionalizacije in lastništva propadajo. Vse bolj pa jih
nadomešþajo vertikalni nasadi. Razvija pa se tudi turizem, saj ima pokrajina bogato naravno
in kulturno dedišþino.
Najveþji kraj na Bizeljskem je Bizeljsko, po katerem je pokrajina dobila tudi ime. Drugo
najveþje naselje pa so Pišece.
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VZORýNO OBMOýJE PIŠECE

Je veþje razloženo in v jedru gruþasto naselje v severnem delu Bizeljskega griþevja. Leži na
južnem prisojnem vznožju gozdnate Orlice. Jedro vasi je zgošþeno ob vaški cesti pod cerkvijo
sv. Mihaela. Objekti so prilagojeni strmi legi ob poboþju.

Slika 46: Terasni nasad na strmi legi na zaþetku vasi Pišece.
Foto: Helena Križaj Smrdel
Do druge svetovne vojne sta tu cvetela vinska trgovina, na kar kažejo velike stavbe, ki dajejo
vasi trški videz, in mlinarstvo. V središþu vasi, kjer izvira potok Gabernice, se zaþenja prva
vodna pot v Sloveniji. Ob potoku Gabernice je bilo na terasah razporejenih veliko mlinov.
Manjši mlin blizu cerkve je obnovljen. Teraso više je muzejsko urejena rojstna hiša
jezikoslovca, profesorja in pisca slovarjev Maksa Pleteršnika. Na 352 m visokem griþu
severozahodno nad vasjo pa stoji znotraj veþjega parka grad Pišece iz 13. stoletja z angleškim
vrtom, kjer raste veþ eksotiþnih dreves. Zasnova gradu izvira iz þasa romanike. Sezidali so ga
salzburški nadškofje. V 21. stoletju so ga zaþeli obnavljati.
Obmoþje Pišec je dovolj široko odprto vplivom subpanonskega podnebja, hkrati pa zašþiteno
z gorskim hrbtom Orlice, ki prepreþuje vdor hladnega zraka s severa. Podnebje je zaradi tega
zelo sonþno in milo. Po griþih so veþinoma terasni vinogradi in sadovnjaki, med njimi pa
raztreseni zaselki: ýerenje, Prelože, Orehovec in Pilštanj. Opazen je proces opušþanja
nekaterih terasnih vinogradov in pojav vertikalnih nasadov. Opušþene terase brez trt se
preobražajo v pašnike ali pa zarašþajo.
Vas Pišece leži v osrþju Bizeljsko-Sremiške vinske turistiþne ceste, zato se tu razvija ekološki
turizem.
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Preglednica 10: Meritve teras v Pišecah
pred vasjo Pišece na desnem poboþju nad cesto
Bizeljsko–Pišece
Nadmorska višina
231 m
Ekspozicija
južna poboþja
Naklon poboþja
40–45º
Znaþilnosti terasne površine ravna
Širina terasne površine
2,40 m
Znaþilnosti ježe
zemljata, zatravljena, v poletnem þasu pokošena, konveksne
oblike, naklon ježe 50º
Višina ježe
od 1,6 do 2 m
Starost teras
desetletje ali dva star vinograd
Raba tal
lepo urejen manjši zasebni vinograd
Ogroženost
ni ogrožen
Vir: Izmere in kartiranja, januar 2008, julij 2009, Helena Križaj Smrdel.
Lokacija

Slika 47: Dvovrstne vinogradniške terase v Pišecah.
Foto: Helena Križaj Smrdel
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Skica 10: Dvovrstne vinogradniške terase v Pišecah.
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VZORýNO OBMOýJE SREMIý PRI KRŠKEM

Sremiþ je vinska gorica z nadmorsko višino 420 m, ki leži nad mestom Krško, znana po
kakovostnem vinu in vinogradih. Ti porašþajo celotno prisojno poboþje Sremiþa na levem
bregu Save v oblike terasnih in vertikalnih nasadov. Hribovit svet, porasel z vinogradi in
sadovnjaki, je tudi prijetna izletniška toþka, saj je s Sremiþa lep pogled na Savo in mesto
Krško.

Slika 48: Pogled s Sremiþa na terasne vinograde oktobra 2008.
Foto: Helena Križaj Smrdel
Okoli nekdanjega gostišþa Tri luþke so se še do leta 2008 nizali obsežni terasni vinogradi v
obliki plastnic okrog in okrog griþa. Ker pa je v pokrajini prisoten hiter proces opušþanja
terasnih vinogradniških nasadov in uvajanja novih vertikalnih, so tudi na tem markantnem
obmoþju z letošnjim letom terasni vinogradi izginili. Veþino trsov so odstranili, ostale so le
terase s ponekod opušþenimi trtami, ki jih prerašþa trava in robidovje. Pogled na nekdanji
terasni vinograd je lep le še z vrha hriba, kajti od blizu so terase zaradi napredovanja
travniškega in grmovnega rastja skoraj nevidne.
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Sliki 49, 50: Opušþene terase pol leta kasneje na istem obmoþju.
Foto: Helena Križaj Smrdel
Gotovo pa bo prestižna lokacija kmalu dobila novo podobo.
V okolici so že vidni novi vertikalni nasadi vinske trte, kajti ožji okoliš Sremiþa je s svojimi
talnimi in klimatskimi znaþilnostmi idealna lega za pridelavo najkvalitetnejših sauvignonov.
Preglednica 11: Meritve teras na Sremiþu
Lokacija
Nadmorska višina
Ekspozicija
Naklon poboþja
Znaþilnosti terasne površine
Širina terasne površine
Znaþilnosti ježe
Višina ježe
Starost teras
Raba tal
Ogroženost

Sremiþ, 100-metrsko poboþje tik pod vrhom Sremiþa
400 m
južna
40º, po poboþju navzdol se spreminja
ravne, a razliþno široke,
od 1,4 do 2,8 m, odvisne od naklona, strmejše je poboþje,
ožje so police - tu so enovrstni vinogradi, na širših policah
pa prvovrstni vinogradi
vse zatravljene, košene, konveksnih oblik, naklon ježe 40º
od 1,6 do 1,8 m
70. leta 20. stoletja
terasni vinogradi, trte so pripete ob kolu, povezane z žico
na nekaterih delih poboþja so terasni nasadi lepo obnovljeni,
drugje še ne

Vir: Izmere in kartiranja, 30. 7. 2009, Helena Križaj Smrdel.
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Slika 51: Vinogradniške terase na Sremiþu. Foto: Helena Križaj Smrdel

Skica 11: Prilagajanje kulturnih teras razliþno strmem poboþju pod Sremiþem.
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2.3.2 HALOZE
Naravni in družbenogeografski vplivi na vinogradništvo in vinogradniške terase v Halozah
Haloze so najjužneje ležeþa vinogradniška pokrajina v severovzhodni Sloveniji. Razprostirajo
se od Jelovškovega potoka pri Makolah na zahodu, do Zavrþa ob meji s Hrvaško na vzhodu.
Na severu jih omejujeta reki Dravinja in Drava, na jugovzhodu in vzhodu Boþko-Maceljsko
hribovje in na vzhodu slovensko-hrvaška meja. Prometno odroþno in obmejno griþevje lahko
razdelimo na zahodne, srednje in vzhodne Haloze. V zadnjem þasu se uveljavlja delitev le na
vzhodne ali vinorodne Haloze, ki so nižje in griþevnate, in na zahodne ali gozdnate Haloze, ki
so strmejše in višje ter imajo že skoraj znaþaj hribovja. Meja med obema poteka po dolini
potoka Peklaþa.
Pozornost bo usmerjena v vzhodne vinorodne Haloze, kjer vinogradi pokrivajo skoraj
desetino površin in kjer so nastali po letu 1960 veliki terasni vinogradi, kot odsev posebnih
družbenopolitiþnih in gospodarskih razmer. Tudi moji primeri prouþevanja so potekali na
obmoþju vzhodnih vinorodnih Haloz.
Haloze so zgrajene iz sedimentov miocenskega morja, predvsem iz laporjev, kremenovih
pešþenjakov in pešþenih laporjev na vzhodu. Dolinska dna potokov so prekrita z mlajšimi
kvartarnimi, ilovnatimi nanosi. V morfološkem pogledu se Haloze oznaþujejo kot griþevje,
þeprav ta naziv zasluži le vzhodni del, kjer prevladujejo absolutne višine med 300 in 320 m.
Višinske razmere na tem obmoþju so bolj podobne Slovenskim goricam.
Pri izoblikovanju reliefa so imeli pomembno vlogo potoki, ki teþejo v poldnevniški smeri. So
razmeroma kratki, a ustvarjajo široke, zamoþvirjene doline, ki omogoþajo prehodnost v preþni
smeri. Za Haloze je znaþilen zelo razgiban relief. Predstavljajo ga kratka in razgibana
slemena, ki potekajo v razliþnih smereh, tako vzporedni, poševni in preþni. V tem se
razlikujejo od sosednjih Slovenskih goric, za katera pa so znaþilna dolga, vzporedno
potekajoþa in po višini podobna slemena.
V vzhodnih vinorodnih Halozah, kjer sem prouþevala terasne vinograde, na primer slemena
Hrastovca in Belskega Vrha potekajo v vzporedniški smeri, Turški Vrh pa v poldnevniški.
Praviloma imajo vzhodna poboþja slemen blažji nagib, medtem ko so zahodna poboþja
strmejša. To je vplivalo na rabo tal. Slemenski deli vzhodnih in zahodnih poboþij so zasajeni
z vinsko trto in pripadajo drugorazrednim vinogradniškim legam. Prvovrstne vinogradniške
lege pa so nastale na stiku reber z glavnim slemenom v zatišnih in soncu izpostavljenih legah.
Najveþ vinogradov je na južnih, jugovzhodnih in jugozahodnih poboþjih. Pogled na haloške
griþe od juga proti severu nam ustvarja podobo vinorodne pokrajine, pogled od severa proti
jugu pa moþno gozdnate dežele, pogled od vzhoda proti zahodu pa daje pestro sliko
menjavanja kmetijskih in gozdnih površin (Braþiþ, 1967).
Tak relief je omogoþal, da je bila od nekdaj ekonomsko najpomembnejša panoga
vinogradništvo. Nedvomno so za vinogradništvo najugodnejše južne lege, sledijo zahodne
pred vzhodnimi, ker v popoldanskem þasu dobijo veþ sonþnega obsevanja kot vzhodne;
medtem ko severne lege obiþajno niso primerne za vinsko trto. Tako so tudi na južnih in
jugozahodnih legah v þasu socialistiþne obnove vinogradov po letu 1960 nastali veliki,
moderni kompleksi terasnih vinogradov, ki so obsegali celotna poboþja slemen. Predstavljali
so pravo revolucionarno spremembo v pokrajini.
Haloške gorice so v primerjavi s Slovenskimi goricami na splošno precej strme. Samo ena
desetina strmin na vinogradniških legah ima nagibe pod 30 %, okrog dve tretjini nagibov ima
nagibe od 30–50 %, ena petina nagibov nad 60 % (Braþiþ, 1967). Povpreþje nagiba je torej
okrog 40 %. To pomeni otežkoþeno obdelavo, obdelana zemlja je podvržena eroziji, pojavlja
se polzenje zemlje v obliki številnih usadov in zemeljskih plazov. Pri roþnem naþinu obdelave
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zemlje in prevladujoþi obliki vinogradniškega nasada ob kolu so zasadili vinsko trto na
prvovrstnih legah tudi na najstrmejših poboþjih. Pravo rešitev so ponudile terase.

Slika 52: Strmi terasni vinogradi v Halozah.
Foto: Helena Križaj Smrdel
Na zelo strmih naklonih so pridobili ravno ploskev, ki jo je bilo mogoþe strojno obdelati.
Veliki terasni vinogradi so torej ob pomanjkanju delovne sile omogoþili mehanizirano
obdelavo. Vendar jih je veþina nastala na nagibih pod 60 %, pri þemer je zaradi moderne
strojne obdelave izpadlo okrog 15 % vinogradniških leg. Vinorodne Haloze so v primerjavi s
Slovenskimi goricami vendarle reliefno strmejše, moþneje razrezane in razgibane ter tudi
višinsko manj enotne. K tem razlikam je pripomogla tudi petrografska sestava. Razvili so se
trije talni tipi: mlajša sivorumena lapornata tla na tršem laporju, ki prevladujejo na višjih
prisojnih legah, degradirana rjava lapornata tla na mehkejših laporjih, znaþilnih za srednje
lege, in težka rjava karbonatna tla na zaplatah litovskega apnenca, na primer na skali, na
kateri stoji grad Borl. Takšna tla imajo zelo ugodno strukturo, primerno propustnost in zelo
dobre kapacitete za vodo in zrak, kar je ugodno za vinsko trto. Nekoliko slabša je humoznost
tal zaradi pomanjkanja fosforja, izredno ugodna pa po koliþini kalcija, ki odloþilno vpliva na
razvoj aromatiþnih in buketnih snovi v grozdju. Prav po tem pa spadajo haloška vina v
svetovni vrh.
Zaradi odprtosti proti vzhodu imajo Haloze subpanonsko celinsko podnebje. Znaþilna so topla
poletja, suha in sonþna zgodnja jesen ter ostra zima. Srednja letna temperatura na obmoþju
Haloz znaša 9,6 ºC, srednja julijska 19,5 ºC in srednja januarska -1,4 ºC. Na trto vplivata
predvsem koliþina in razporeditev toplote, svetlobe in padavin. Najboljša vina pridelujejo na
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obmoþjih, kjer se giblje srednja letna temperatura med 9 in 10 ºC. Primeri treh krajev v
vinorodnih Halozah: Zavrþa, Podlehnika in Cirkulan nam kažejo dokaj podobne temperature,
in sicer povpreþno letno temperaturo od 9,6 do 9,8 ºC. Jeruzalem v Slovenskih goricah je še
nekoliko toplejši. V Halozah je najtoplejši mesec julij, april je toplejši od oktobra, september
pa od maja in ne bistveno hladnejši od avgusta. Taka topla in suha jesen zelo prija vinski trti.
Pomembna je tudi koliþina sonþne energije, ki jo rastlina prejme v þasu vegetacije. ýas
vegetacije za vinsko trto v vinorodnih Halozah traja od srede aprila do konca oktobra, to je od
190 do 200 dni in le malo zaostaja za Jeruzalemskimi goricami (Braþiþ, 1967).
Tudi padavinski režim je ugoden za vinsko trto. Najveþ padavin pade poleti, to je junija in
julija v þasu vegetacije in rasti. Haloze dobijo letno okoli 1000 mm padavin, v vegetacijski
dobi okoli 700 mm. Koliþina padavin se poveþuje od vzhoda proti zahodu.
Prevelika koliþina padavin pa lahko povzroþa razvoj gliviþnih obolenj in gnitje grozdja v
jeseni, kar povzroþi prezgodnjo trgatev. Veliko škode naredijo tudi poletne nevihte z
intenzivnimi padavinami in toþo, ki lahko v celoti uniþi pridelek. Povzroþajo tudi erozijo
prsti. Zato so kot oblika vinogradniškega nasada zelo primerne terase, ki zmanjšujejo erozijo
na strmih poboþjih. Zaradi strmega reliefa so vse vinogradniške terase v Halozah enovrstne,
trto zasadijo le na zunanji rob terasne ploskve tik nad brežino, kjer z razvojem koreninskega
sistema prepreþuje erozijo prsti.
Haloze so bile vedno izrazita agrarna pokrajina. Najpomembnejša gospodarska panoga je bila
vseskozi vinogradništvo, saj se je zaþelo razvijati že v rimski dobi. V srednjem veku je bilo
mesto Ptuj središþe trgovine s haloškim vinom. O pomenu vinogradništva govore tudi urbarji
ptujskega samostana iz 15. stoletja.
Griþevnat svet Haloz je s svojo dokaj prijetno klimo in sonþnimi rebri, ležeþimi nad svetlimi
gozdovi, zgodaj vabil k poselitvi. Tisoþletni razvoj poselitve Haloz je ustvaril najznaþilnejšo
obliko slemenske razložene poseljenosti. Prvotna oblika naselitve je torej razloženo naselje.
Kmeþki domovi in zidanice se vrste v presledkih ob obeh straneh slemenske poti. Na
slemenih se ni razvil niti en sam pravi zaselek ali vas. Danes znaþilna in prevladujoþa
slemenska razložena poselitev se je moþneje uveljavila v 18. in 19. stoletju, ker je sledila
intenzivnemu širjenju vinogradov. Vinorodne Haloze tako kot celotne Haloze niso nikoli
razvile svojega veþjega središþa, ampak je glavni kraj odigral vedno Ptuj, ki je imel vso
zgodovino v rokah trgovino s haloškim vinom. Zato rek, da so Ptuj zgradili Haložani, ni iz
trte zvit, kajti ptujski trgovci so stoletja bogateli ob žuljih haloških vinogradnikov. Za Haloze
so torej znaþilna majhna naselja, med pomembna lokalna središþa so se v vzhodnih Halozah
zadnja leta uvrstila Podlehnik, Cirkulane in Zavrþ, v zahodnih pa Žetale in Makole.
Relief je vplival tudi na razdelitev polja. Vinorodne Haloze so griþevnata pokrajina izrazite
reliefne razgibanosri. Druga za drugo vzporedno, preþno in celo pravokotno potekajoþa
slemena, ki so veþkrat krajša kot daljša, imajo polno krajših reber. Medsebojno so loþena po
ozkih in velikokrat strmih grapah, kar razgibanost še poveþuje. Širokih dolin je malo. Tak
relief je povsem naravno narekoval razdelitev na celke, ki so tu prevladujoþa oblika poljske
razdelitve. Prav razvoj vinogradništva pa je povzroþila delitev prvotnih celkov. Najbolj tipiþni
celki razloženega tipa so se razvili na nižjih stranskih rebrih glavnih slemen. Tak celek je
obsegal celotno stransko reber do vrha slemen. Na prisojni strani je bil v višji legi vinograd,
pod njim v strmih legah pašnik s sadovnjakom, v položnih predelih pa njive. Dom stoji na
slemenu rebra. Osojna stran rebra je pokrita z gozdom (Braþiþ,1967). Drugaþna oblika celka
se pojavlja na slemenih, ki imajo meridiansko smer.
Poleg celkov pa se pojavljajo tudi vinogradniške grude. V preteklosti so bile razdeljene med
veþ lastnikov, zato tu vinogradi niso razpotegnjeni vzdolž poboþja, temveþ tvorijo ozke delce,
ki se vleþejo po prisojnem poboþju navzdol, tako, da so široko odprte soncu.
Lastniki vinogradov so bili v preteklosti: plemstvo, cerkev, samostani, mešþani in kmetje
onstran Drave. Velik del haloške zemlje je bil torej od nekdaj v tujih rokah. Slabše socialne
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razmere haloškega kmeta in kasneje viniþarja so vzrok, da se je delež tuje zemlje še
poveþeval. Leta 1824 so imeli tujci v Vinorodnih Halozah že eno tretjino vseh vinogradov.
Mešþani so svoje velike vinograde obdelovali s služabniki, viniþarji in dninarji. Haloški
kmetje so imeli povpreþno majhna posestva, velikih kmetij je bilo zelo malo. Vinogradniška
proizvodnja je bila na nizki ravni. Gojili so predvsem domaþe vinske sorte, kot je lipošin, ki
so dokaj rodne, a so dajale vino slabše kvalitete. Položaj kmeta se je zaradi slabih letin, kriz,
trtnih bolezni, brezmejnih dolgov in izkorišþanja poslabšal do te mere, da so na lastni zemlji
postali viniþarji, pravi kmeþki proletarci. Ker lastne zemlje niso mogli odplaþati, so na njej
lahko samo še delali za zelo nizko plaþilo. Glede na to, da so bile viniþarske družine zelo
številþne, sta vladala med njimi velika revšþina in pomanjkanje. Najveþ viniþarjev v Sloveniji
je bilo v Halozah in Slovenskih goricah.
Razmere so se revolucionarno spremenile po drugi svetovni vojni z agrarno reformo,
nacionalizacijo in z zakonom o odpravi viniþarskih razmerij. Po letu 1945 so z zemljiškim
zakonom razlašþeno zemljo tujcev razdelili viniþarjem in agrarnim interesentom ter državnim,
gozdnim in kmetijskim gospodarstvom. Leta 1959 so se tri haloška družbena posestva
združila v enotno kmetijsko gospodarstvo Haloze s sedežem na Ptuju. Od leta 1960 je
Kmetijski kombinat Ptuj organizator moderne kmetijske ter še posebej vinogradniške
proizvodnje.
Revolucionarne spremembe je doživela tudi obnova vinogradov. Stoletja staro obliko
vinogradniškega nasada trs ob kolu so zamenjali najprej žiþni nasadi z delno uporabo
mehanizacije, kaj kmalu pa moderni terasni vinogradniški nasadi in splošna modernizacija
proizvodnje. Novi terasni vinogradi so nastali z združitvijo veþ vinogradniških delcev in so
tako obsegali celo sleme ali veþji del slemena. Povzroþili so veliko spremembo sistema
zemljiške razdelitve in s tem moþno spremenili videz pokrajine. V terasnem nasadu vse, razen
rezi, opravijo strojno. Na zaþetku je veljalo pravilo: þim veþji je kompleks, tem daljša bo
terasa, þim daljša je terasa, tem cenejši bo proizvodni proces (Braþiþ, 1967).
Terasni vinogradi so torej zagotavljali najvišjo stopnjo ekonomiþnosti proizvodnje. Hkrati pa
naj bi na izsledkih znanosti z zgrajeno proizvodnjo za veþno odpravili stoletno težaško
motiþno delo in nizko produktivnost dela, s tem pa bedo in pomanjkanje. Terasni vinogradi pa
so se na strmih haloških griþih izkazali tudi kot najprimernejša oblika vinogradniškega
nasada, ki ga je zahtevalo strojno, mehanizirano obdelovanje zemlje v drugi polovici
dvajsetega stoletja.
Danes so terasni nasadi v krizi. Po letu 1990 nove terase v Podravju niso veþ delali.
Izpodrivajo jih vertikalni nasadi, ki so produktivnejši.
Ali je mogoþe ohraniti vinograde na terasah? Odgovor na to vprašanje so ponudile mini terase
prav na obmoþju Haloz v kraju Podlehnik. Avstrijski podjetnik je vložil veliko kapitala v
izgradnjo novega terasnega vinograda, opremljenega z mini terasami in namakalnim
sistemom. Na velikih strminah, ki so posebnost haloškega griþevja, je to vsekakor pohvale
vredna investicija. Cilj takih novih teras pa sta tudi ohranjanje kulturne pokrajine in ekološka
pridelava.
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Sliki 53: Opušþene terase v Halozah.
Foto: Helena Križaj Smrdel

Sliki 54: Zarašþanje kulturnih teras v vzhodnem delu Haloz, sv. Ana.
Foto: Helena Križaj Smrdel
KULTURNE TERASE V HALOZAH
Kulturne terase v Halozah so namenjene vinogradom. Vinogradniške kulturne terase v
Halozah niso stara, tradicionalna oblika vinogradniškega nasada kot na primer v Koprskem
primorju. Pojavile so se šele v 60. letih 20. stoletja s spremembo lastniških odnosov zemlje in
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z velikimi družbeno-gospodarskimi spremembami v takratni socialistiþni družbeni ureditvi.
Veliki terasni vinogradi so se izkazali kot najboljša in gospodarsko najuþinkovitejša oblika
proizvodnje, hkrati pa rešitev iz bede in pomanjkanja, ki so ga tu ustvarili viniþarski odnosi. S
komasacijo izredno razdrobljene zemlje so nastali veliki kompleksi terasnih vinogradov, ki se
še danes nahajajo v Hrastovcu, Belskem in Turškem Vrhu, v Podlehniku in po številnih
slemenih vinorodnih Haloz. V primerjavi s Slovenskimi goricami, kjer so nastali terasni
vinogradi na blagih vzpetinah, so haloški vinogradi izredno strmi in zato vsi enovrstni, kar je
posledica izredne reliefne razþlenjenosti in visokih naklonov poboþij.

Slika 55: Enovrstni terasni vinograd.
Foto: Helena Križaj Smrdel
Brežine teras so vse zemljate, zatravljene, pri starejših nasadih konveksnih oblik. Razlikujejo
se po višini zaradi razliþnega naklona poboþij. Veþji je naklon, višja je brežina. Na najbolj
strmih predelih so brežine lahko široke do štiri metre. Znaþilna je menjava razliþno visokih
brežin v enem vinogradniškem kompleksu. Terasne police so ozke, obiþajno okrog dva metra,
zato so vinogradniški nasadi vsi enovrstni, s trto na zunanjem robu terasne police. Ta z
razvojem koreninskega sistema prepreþuje erozijo prsti.
Strojna izdelava teras
Ker so bile haloške vinogradniške terase vse izdelane strojno, si poglejmo nekaj naþinov
izdelave teras s stroji. Pri tem razlikujemo:
– naorane terase,
– orane terase in
– nasipane terase.
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Nasipane terase so zaþeli uporabljati v severovzhodnem vinorodnem obmoþju Slovenije
predvsem v Halozah na moþno razgibanem zemljišþu z velikimi strminami (nad 30 %). Širina
terase je manjša, najveþ 3,5 m, to je za enovrstne terase (Dobršek, 1984).
Terasira se v dveh izvedbah, in sicer:
1. Z buldožerjem odrežejo vodoravno dno terase. Delo zaþnejo pri najnižji terasi. Ko
odrežejo prvo teraso, terasno ploskev podrahljajo. Po tem zaþnejo teraso nasipavati z
zemljo, ki jo dobijo od višje ležeþe terase tako, da s posebno desko zajedajo zgornjo
brežino in drobljeno zemljo razprostrejo po širini terase. Zaradi odvzema zemlje
dobijo na gornji strani skoraj navpiþno brežino, ki jo pozneje ublažijo. Enak postopek
nadaljujejo do vrha.
2. Z buldožerjem globoko zarežejo v hrib, in to tako široko, kolikor znaša širina terase.
Tako dobijo dno terase, ki je v vsej širini trdna. To dno plitveje podrahljajo, predvsem
notranjo stran terase. Pri napravi naslednje, gornje terase buldožer izkopano zemljo
meþe prek brežine na spodnjo teraso, in tako spodnjo teraso nasipava. Po konþanem
terasiranju celotnega zemljišþa se nasipana zemlja na terasah poravna, uredi in utrdi
pa se tudi škarpe oziroma brežine teras, in sicer s setvijo primerne mešanice trav in
detelj, ki varuje zemljo na brežini pred erozijo (Dobršek, 1984).
Sledi koliþenje teras, ki pomeni zaznamovanje vsakega sadilnega mesta, kjer posadijo trto s
koliþem. ýeprav uvajajo povsod žiþno oporo, so koliþi zlasti prva leta po sajenju trti še vedno
nujno potrebni kot opora. Enovrstne terase se koliþijo le ob zunanjem robu. Vrsta mora biti
odmaknjena od zunanjega roba 50 - 60 cm. ýe je terasa tako široka, da je na njej veþ vrst, se
koliþi tako, da teþeta zunanja in notranja vrsta nepretrgano (Dobršek, 1984).
PRIMERI PROUýEVANJA KULTURNIH TERAS V HALOZAH
VZORýNO OBMOýJE PODLEHNIK

Podlehnik leži v severozahodnem delu vinorodnih Haloz, je pomembno središþe obþine
Podlehnik in najveþji kraj osrednjega dela Haloz. Danes ima jedro v dokaj široki dolini
potoka Rogatnice, po veþini pa je naselje razloženo po griþevju vzhodno nad dolino.
Že v srednjem veku je bil na pomembni poti z Dravskega polja na Hrvaško. Posestva
gospošþine Podlehnik so pripadala po izumrtju ptujskih gospodov leta 1438 dominikanskim
in minoritskim samostanom. Kraj so veþkrat napadli Turki. V drugi polovici 18. stoletja je
Marija Terezija uvedla kataster in ustanovila šolo.
Pomembna panoga gospodarstva je bilo vseskozi vinogradništvo. Leta 1880 je trtna uš tudi na
obmoþju Haloz popolnoma uniþila vinsko trto, kar je moþno prizadelo tudi Podlehnik. Pred
drugo svetovno vojno so bili lastniki veþine zemljišþ tujci, predvsem graška hranilnica. Po
nacionalizaciji je zato tukajšnje vinograde, sadovnjake in njive prevzel v upravljanje ptujski
kmetijski kombinat. V tem þasu, po letu 1960, so nastali tudi prvi terasni vinogradi, ki pa se
danes preobražajo zaradi denacionalizacije, nakupov zemlje tujcev in tudi zaradi nove
kmetijske mehanizacije.
Obþino sestavljajo vasi: Podlehnik, Dežno, Gorca, Gruškovje, Jablovec, Kozminci, Ložine,
Rodni Vrh, Sedlašek, Stanošina, Strajna in Zakel, ki so razložene po bližnjih poboþjih.
Prisojna poboþja pokrivajo vinogradi in sadovnjaki. V dolini se kmetje ukvarjajo predvsem z
živinorejo. Veliko prebivalcev je zaposlenih na Ptuju in v okoliških manjših središþih.
Podlehnik je v zadnjih desetletjih dobil precej urban videz, ima osnovno šolo, zdravstveno
ambulanto in gasilski dom. Razvija se turizem na podlehniškem umetnem jezeru ter športni in
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turistiþni ribolov. Zelo znana je podružniþna cerkev Matere Božje z zvezdasto obokanim
prezbiterijem. Na Gorci je župna cerkev Svete Trojice in viniþarski muzej. Po trasi haloške
planinske poti vodi tudi del evropske pešpoti.
Vinogradniške terasne vinograde sem prouþevala na prisojnih slemenih Podlehnika, kjer
posebnost med vinogradniškimi terasami predstavlja nov terasni vinograd z mini terasami,
kjer so terasne ploskve oziroma police široke manj kot dva metra.

Slika 56: Nov terasni vinograd z "mini terasami" v Podlehniku.
Foto: Helena Križaj Smrdel
Z izrazom "mini terase" so me seznanili strokovnjaki s kmetijskega inštituta na Ptuju
(Rebernišek, 2008) in opredeljujejo terase z izrazito ozko terasno ploskvijo, obiþajno široko
od 1,5 do 1,7 m. Vse terase so enovrstne, kjer so trte posajene na skrajni zunanji rob terasne
ploskve nad brežino, kar prepreþuje z razvojem koreninskega sistema erozijo prsti. Tak nasad
mini teras je dobil kraj Podlehnik v osrednjih Halozah s tujimi vlagatelji zaradi
denacionalizacije. Gre hkrati za to, da v Halozah ohranijo terasne vinograde kljub klimatskim
spremembam, vezanim na višanje temperatur in manjšanje koliþine padavin. "Mini terase" so
v veþjem delu terasnega vinograda opremljene s sistemi umetnega namakanja, kar naj bi
izboljšalo pridelek v sušnih dobah. Za vse bolj sušno klimo na tem obmoþju naj bi bil tak
terasni nasad korak naprej pred že obstojeþimi terasnimi vinogradi, z dva do tri metre širokimi
terasnimi policami in veþ metrov visokimi brežinami.
To je samo en naþin, kako si v Halozah, kjer vinogradništvo v zadnjem þasu upada,
prizadevajo za ohranitev vinogradov na terasah. Podlehnik namreþ izstopa po najvišjih
naklonih in strminah v Halozah, zato so tu vse druge oblike vinogradniških nasadov manj
primerne.
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Preglednica 12: Meritve teras v Podlehniku, "mini terase"
Lokacija
srednje Haloze, odcep ceste proti Gorci in vinogradniškemu
muzeju
Nadmorska višina
230 m
Ekspozicija
južna, jugovzhodna in jugozahodna
Naklon poboþij
40º, ponekod do 70º
Znaþilnosti terasne ploskve
ravne in ozke, z enovrstnimi nasadi
Širina terasne ploskve
od 1,5 do 1,7 m
Znaþilnosti ježe
zatravljena z deteljo lucerno, nagnjena proti poboþju
Višina ježe
razliþna, odvisna od naklona, od 1 do 2 m
Starost teras
1 leto star nasad
Raba tal
strojno urejen mlad vinograd
Ogroženost
avstrijski lastnik, ki je po denacionalizaciji vložil veliko
kapitala
Vir: Izmere in kartiranja, 6. 8. 2008, Helena Križaj Smrdel.

Slika 57: Nove "mini terase" v Podlehniku.
Foto: Helena Križaj Smrdel
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Slika 58: Nove "mini terase" so opremljene z namakalnim sistemom.
Foto: Helena Križaj Smrdel

Skica 12: Shema "mini teras".
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VZORýNO OBMOýE HRASTOVEC

Je veþje razloženo, slemensko naselje v severozahodnem delu vinorodnih Haloz blizu kraja
Zavrþ. Na vrhu 280 m visokega, razglednega slemena je v prisojni, amfiteatralni legi velik
kompleks terasnih vinogradov v lasti ptujskega kmetijskega kombinata. Terasni vinogradi se
prilagajajo razgibanemu reliefu in zaokrožajo celotno sonþno stran slemena. Nastali so po
nacionalizaciji z združitvijo veþ manjših posesti. V tem se tudi razlikujejo od ostalih
vinogradov na Hrastovcu. Ti so veþinoma manjši, zaradi nekdanjih viniþarij še vedno
prevladuje majhna vinogradniška posest. Nekdanje viniþarije in zidanice danes lastniki
preurejajo v poþitniške hišice.

Slika 59: Obsežen terasni vinograd iz þasov socializma na Hrastovcu.
Foto: Helena Križaj Smrdel
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Preglednica 13: Meritve teras na Hrastovcu
Lokacija
Nadmorska višina
Ekspozicija
Naklon poboþja
Znaþilnosti
terasne
police
Širina terasne površine
Znaþilnosti ježe
Višina ježe
Starost teras
Ogroženost

severovzhodni del vinorodnih Haloz, blizu Zavrþa
280 m
južna
razliþen, od 30 do 60º
ravna, enovrstne terase
2,5 m
zatravljena, razliþno visoke, 2–4 m, se prilagajajo naklonu
od 2 do 4 m
od leta 1960 naprej ob gradnji velikih socialistiþnih terasnih
vinogradov
mogoþa zaradi denacionalizacije

Vir: Izmere in kartiranja, 6.8. 2008, Helena Križaj Smrdel.

87

Helena Križaj Smrdel

KULTURNE TERASE V SLOVENSKIH POKRAJINAH

Slika 60: Enovrstne vinogradniške terase na posestvu v Hrastovcu.
Foto: Helena Križaj Smrdel

Skica 13: Enovrstne vinogradniške terase v Hrastovcu.
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VZORýNO OBMOýJE BELSKI VRH
Je razloženo naselje na vzhodu Vinorodnih Haloz. Leži na strmih slemenih jugovzhodno od
gradu Borl. Prevladujejo majhna vinogradniška posest in terasni vinogradi. Južno od gradu
Borl se na meridijansko potekajoþem slemenu pri cerkvi Svete Ane na vzhodnem poboþju na
veþ mestih kaže opušþanje teras. Gre za nekdanje ozke vinogradniške terase, kjer so trte s
teras že odstranili, zato se terase zarašþajo, predvsem v strmih legah.

V okolici Belskega Vrha vinogradi pokrivajo skoraj þetrtino površja v okolici. Gre izkljuþno
za enovrstne, terasne vinograde, ki ponekod zajamejo veþ poboþij in tvorijo pravi terasni
amfiteater. V njem se terase zaradi razliþnega naklona razlikujejo po višini brežin in terasne
vrste slede razliþno potekajoþim poboþjem. Zato je pogled na tako obsežen terasni vinograd
še kako zanimiv.
Preglednica 14: Meritve teras na Belskem vrhu
Lokacija
Nadmorska višina
Ekspozicija
Naklon poboþja
Znaþilnosti
terasne
površine
Širina terasne površine
Znaþilnosti ježe
Višina ježe
Starost teras
Raba tal
Ogroženost

jugovzhodno od gradu Borl
430 m
vzhodna, jugovzhodna in jugozahodna
50º
ravne, enovrstne vinogradniške terase
razliþen, od 2 do 3 m
zatravljena, obrnjene proti poboþju
2m
nastale po letu 1960
terasni vinogradi
na strmih, osenþenih legah propadanje in zarašþanje terasnih
vinogradov

Vir: Izmere in kartiranja: 6. 8. 2008, Helena Križaj Smrdel.

89

Helena Križaj Smrdel

KULTURNE TERASE V SLOVENSKIH POKRAJINAH

Slika 61: Terasni vinogradniški amfiteater na Belskem Vrhu.
Foto: Helena Križaj Smrdel

Skica 14: Shema vinogradniških teras na Belskem Vrhu.
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VZORýNO OBMOýJE TURŠKI VRH

Je razloženo obmejno naselje na skrajnem vzhodnem delu Vinorodnih Haloz. Leži veþinoma
na slemenu med tesnima dolinama Kojuhovega in Turškega potoka, južno od Zavrþa.
Dostopen je s ceste Zavrþ–Drenovec in Zavrþ–Cirkulane. Na prisojnih legah so obsežni, zelo
kakovostni vinogradi, ki so bili pred drugo svetovno vojno po veþini v lasti kmetov s
Ptujskega polja in s hrvaške Dubrave. Po nacionalizaciji jih veþ kot polovico obdeluje ptujski
kmetijski kombinat. Veþina vinogradov je na terasah, ki so enovrstne. Letošnje poletje jih je
prizadela peronospora in toþa. Znano vino od tu je turþan.

Preglednica 15: Meritve na Turškem Vrhu
Lokacija
Nadmorska višina
Ekspozicija
Naklon poboþja
Znaþilnosti terasne površine
Širina terasne površine
Znaþilnosti ježe
Višina ježe
Starost teras
Raba tal
Ogroženost

obmejno naselje na skrajnem vzhodu vinorodnih Haloz v
obþini Zavrþ, sleme poteka v poldnevniški smeri
290 m
vzhodna, zahodna
od 20 do 60º
ravne, enovrstne terase
od 2 do 3 m
zatravljena, obrnjena proti poboþju
razliþna, do 4 m
od 20 do 30 let
vinogradi
naravne nesreþe, bolezni, slabo oskrbovani vinogradi

Vir: Lastna merjenja in kartiranja, 6. 8. 2008, Helena Križaj Smrdel.
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Slika 62: Terasni vinogradi na Turškem Vrhu Foto: Helena Križaj Smrdel

Skica 15: Vinogradniške terase na Turškem Vrhu.
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2.3.4 JERUZALEMSKE GORICE
Geografski oris
So del Slovenskih goric, najveþjega terciarnega griþevja v Sloveniji. Ležijo v njenem
jugovzhodnem delu in predstavljajo zaradi prevladujoþih terasnih vinogradov najbolj
monokulturni del omenjenega griþevja.
Pred drugo svetovno vojno so bili vinogradi pretežno v rokah tujcev in ljutomerskih
mešþanov, po letu 1960 pa so bili podržavljeni. Takrat so nastali v okolici Jeruzalema veliki
kompleksi terasnih vinogradov, ki danes na tem obmoþju izrazito prevladujejo. Za
Jeruzalemske gorice zato lahko reþemo, da so prava terasirana pokrajina.
Odloþilno vlogo pri gospodarski usmerjenosti so odigrali relief, klima in pedološka sestava.
Jeruzalemske gorice sestavljajo nizka griþevja in griþi. Povpreþna nadmorska višina je pod
300 m. Znaþilna so dolga slemena vzporedniških smeri. To stopnjuje monokulturno podobo
pokrajine za razliko od Haloz, kjer je zaradi veþje razgibanosti reliefa ta homogenost
zabrisana. V Jeruzalemskih goricah so slemena strnjena, doline pa ozke. Prav vsi elementi
reliefa, strmina, ekspozicija in nakloni, so idealni za vinogradništvo in terasne nasade. Tukaj
je najveþ južnih in jugozahodnih leg, ki so veliko ugodnejše od drugih. Zahodna poboþja so
namreþ položnejša in toplejša od vzhodnih.
Jeruzalemske gorice so zgrajene iz neogenih usedlin, ki so slabo sprijete in zato slabo odporne
proti eroziji in denudaciji. Prevladujejo peski, gline in laporji, manj je pešþenjakov in
apnencev. Na miocenskih laporjih, glinah in peskih je nastala rjava karbonatno-lapornata prst.
Razširjena je na vinogradniških obmoþjih. Je zelo zraþna, prepustna za vodo in globoka. Pri
obdelavi tal odloþata tudi strmina in ekspozicija, saj so obdelana zlasti južna in zahodna
poboþja, severna in vzhodna pa so pokrita z gozdom. V splošnem velja pravilo, da so tla na
vrhu slemen in v strmih legah pešþena in rahla, v dolinah pa težja z veþjo primesjo glinastih
delcev in s tem manj prepustna. V vinogradih so antropogene prsti, humificirane in gnojene s
fosfatnimi in kalijevimi gnojili. Jeruzalemske gorice so za vinogradništvo tudi v pedološkem
smislu zelo ugodne.
Tako kot relief in prst je tudi podnebje v Jeruzalemskih goricah idealno za vinogradništvo.
Jeruzalemske gorice imajo prehodno celinsko podnebje. Za vinogradništvo so ugodna
obmoþja nad temperaturno inverzijo, dolinska dna imajo v povpreþju nižje temperature kot
višji slemenski deli. Ti so toplejši, brez pozeb, s kasnejšo slano in zato vinorodni. Srednje
letne temperature so med 8,7 in 9,9 ºC. Praviloma so doline za 1,2 ºC hladnejše od vzpetin.
Dni z minimalno temperaturo pod 0 ºC je v Jeruzalemu le 83, avgust in september sta sonþna,
oktobra se v Jeruzalemu še ne pojavlja slana kot v nižinah, snežna odeja pozimi ni debela.
70 % padavin pade v vegetacijski dobi, najveþ maja, junija in julija. Rast vinske trte se zaþne
v aprilu pri 10 ºC, konþa pa v oktobru pri isti temperaturi (Belec, 1968).
Zaradi vododržnih mehkih karbonatnih kamnin prevladuje gosta mreža potokov. Številni
manjši potoki poleti presahnejo. Znaþilna so zamoþvirjena dolinska dna.
Nekdanji gozd hrasta in gabra se je na prisojnih poboþjih umaknil vinogradom. Najveþ gozda
je danes na osojnih legah. Pokrajinsko zelo znaþilni so osamljeni topoli po vrhu slemen, ki jih
domaþini imenujejo palme. Še posebej so znaþilni za Jeruzalem.
Vzhodne Slovenske gorice so bile mnogo kasneje naseljene kot Haloze. Mlada kolonizacija
sega v 12. in 13. stoletje. Griþevnat svet, nizke nadmorske višine in usmerjenost v
vinogradništvo so tudi v Jeruzalemskih goricah vzrok za prevlado razložene poseljenosti. Hiše
po vinorodnih slemenih so precej razmaknjene, strnjenih naselij ni.
V zemljiški razdelitvi prevladuje celek. V sklopu celka je znaþilna oblika parcele
vinogradniška gruda. Druga znaþilna oblika so vinogradniški delci, ki so ožji in daljši, širši in
krajši, odvisni od reliefa. Vinogradniške parcele so bile zelo razdrobljene.
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Monokulturno vinogradništvo se je v Jeruzalemu in okolici razvilo zaradi kapitala bogate
cerkve, plemstva in mešþanstva. Zaþetki vinogradništva na tem obmoþju segajo zelo daleþ
nazaj v zgodovino. Vinsko trto naj bi prinesli že Kelti iz Galije, vinogradništvo pa se je
moþno razvilo za þasa Rimljanov, ko je bil današnji Ptuj sedež vinske trgovine za Slovenske
gorice in Haloze. V 13. in 14. stoletju so širili vinograde nemški križarski red in tuji
samostani. Znano je, da so bili samostanski vinogradi vzorno obdelani. Zlata doba
vinogradništva je bila v drugi polovici 16. stoletja, ko se je iz Slovenskih goric vozilo vino
prav do Baltika. V zaþetku 19. stoletja se odpre trg za Celovec, Ljubljano, Gradec in Dunaj.
Glavni sorti vin sta bila zelenjak ali mozler in belina, ki sta dajali vino slabše kvalitete. Nov
razcvet doživi vinogradništvo v zaþetku 19. stoletju, ko zasadijo najplemenitejše trte, to so
renski in laški rizling, traminec in burgundec.
Po letu 1880 se zaradi pojava trtnih bolezni, trtne uši in peronospore pojavi huda kriza v
vinogradništvu. Uniþenih je bilo veliko vinogradov. Obnova je bila uspešna le pri
premožnejših in podjetnejših lastnikih. Zahtevala je veliko denarnih sredstev, z njo pa se
zaþne tudi intenzivnejše obdelovanje, izdatnejše gnojenje, škropljenje, uvajanje ameriških sort
in izobraževanje kmetov. Za vse to pa revni kmetje niso imeli denarja, zato sledi propad
socialno šibkejšega sloja prebivalstva, to je domaþinov. Revni posestniki so zato vinograde
prodajali in zaþeli obdelovati zemljo naprej kot viniþarji. Pojav je bil moþno razširjen v
Slovenskih goricah in je dobil najveþji obseg v 19. stoletju, ko se iz njega razvije eden
najtežjih kmetijsko-socialnih problemov na Slovenskem.
Vse veþ zemlje in vinogradov pa je prešlo v tuje roke. Lastniki postanejo spet tujci:
samostani, plemstvo in tuji škofje. Najveþ zemlje v Jeruzalemu je imel nemški križarski red iz
Velike Nedelje.
Do korenitih družbenih sprememb pride šele po drugi svetovni vojni z zakonom o agrarni
reformi in nacionalizaciji zemlje tujcev. Leta 1953 sledi zakon o odpravi viniþarskih razmerij,
sledi podružbljanje zemlje in odprava tuje lastnine. V družbeno posest pride dve tretjini
vinogradov in ena polovica sadovnjakov. Do najveþjega podružbljanja zemlje je prišlo prav v
Ljutomersko-Ormoških goricah. Glavni vzrok je bil velik delež zemlje pred drugo svetovno
vojno v lasti tujcev.
Podružbljena posest je bila sprva še vedno moþno razdrobljena in pomešana s posestjo
zasebnega sektorja, ko pa je viniþarski zakon podružbil tudi zemljo, kjer so obstajali
viniþarski odnosi, so se površine družbenega sektorja moþno poveþale. Nastali so zakljuþni
kompleksi, na katerih je bilo mogoþe uvesti sodobno, mehanizirano obdelavo vinogradov.
Take družbeno politiþne razmere so vzrok tudi za nastanek velikih terasnih vinogradov in s
tem preobrazbe Jeruzalemskih goric v terasno pokrajino. Veliki terasni vinogradi so vplivali
tudi na spremembo tradicionalne poljske razdelitve zemlje. Razdrobljene vinogradniške grude
in delce so nadomestili enotni terasni nasadi, ki so obsegali celotna poboþja slemen.
Vzroki za odloþitev za terase kot oblike vinogradniškega nasada so bili številni. Mogoþa
strojna obdelava na nagnjenih poboþjih, visoka kvaliteta vina, nižji proizvodni stroški kot na
primer pri žiþnih nasadih, ki so se že nekoliko uveljavili pred terasami. Obdelava 1 ha
vinogradov na žici je zahtevala okoli 1700 delovnih ur, strojna obdelava 1 ha na terasah pa
okoli 800 ur, z mehanizirano pridelavo pa še manj. Tudi obnova žiþnega nasada je bila takrat
za 60 % dražja od obnove na terasah. Pridelek na terasah je zelo visok in zelo kvaliteten. Vse
to je v 60. letih dvajsetega stoletja dajalo prednost terasam in ni þudno, da je bilo pri
zakljuþni obnovi vinogradov leta 1970 nad 800 ha terasnih in samo okoli 100 ha vertikalnih
žiþnih nasadov. To je vplivalo na moþno depopulacijo prebivalstva, kajti terasni vinogradi so
zahtevali manj delovne sile kot obdelava po starem naþinu (Belec, 1968).
V tem obdobju so bili vsi nasadi družbenega sektorja sortni, kmeþki pa mešani. Jeruzalemske
in Ljutomersko-Ormoške gorice slovijo po belih vinih visoke kvalitete, namenjene izvozu.
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Prevladujejo sorte sauvignon, beli burgundec, laški rizling, šipon, traminec in renski rizling.
Za razvoj vinogradništva imata velik pomen sodobni vinski kleti v Ljutomeru in Ormožu.
Poleg obnove vinogradov na terasah so se v omenjeni pokrajini odloþili tudi za obnovo
sadovnjakov. Sodobne, nove sadovnjake so zasadili po plastnicah, medvrstne obdelovalne
terase pa so omogoþale v sadovnjaku mehanizacijo vseh del, ki jih je mogoþe narediti strojno.
KULTURNE TERASE V JERUZALEMSKIH GORICAH
Tudi v Slovenskih goricah so vse kulturne terase namenjene vinogradom. Prevladujejo
izkljuþno vinogradniške terase. Vinogradniške štajerske terase Haloz in Slovenskih goric so si
podobne. Terase so tudi tu le enovrstne, ker bi pri dvovrstnih notranja vrsta trt zaradi
senþnosti slabše uspevala in tudi polzenje bi bilo pogostejše. Vse trte so nasajene na zunanji
rob terasne ploskve, tako da tudi koreninski sistem prepreþuje erozijo. Znaþaj teras je moþno
odvisen od naklona poboþij. Pri veþjem naklonu so terasne police ožje, brežine pa višje in
obratno. Najmanjša širina teras je 2,4 m, obiþajna višina pa 1,6 m. Pri strminah nad 45 %
postanejo vinogradniške terase neekonomiþne, ker so ozke in jih je treba utrjevati. Njihova
najveþja prednost je v prepreþevanju erozije, saj odvajajo padavinsko vodo v smeri
podolžnega strmca, ki znaša 2 %. Obenem z zaviranjem odteka vode, ki na neterasiranem
poboþju ne prenika dovolj v zemljo, zadržujejo vlago in s tem regulirajo vodni režim. Terase
so slednjiþ ustvarile þisto drugaþno vinogradniško pokrajino, kot je bila pred letom 1960
(Belec, 1968).
Poleg podobnosti v terasnih ploskvah so si vinogradniške terase enake tudi po brežini. Vse so
zemljate, pred erozijo zatravljene, razlikujejo se po višini zaradi naklona. V Halozah, kjer so
velike strmine in nakloni, imajo terase ponekod veþ metrov visoke brežine, na položnejših
Jeruzalemskih goricah so brežine nižje.
Skupen je tudi nastanek teras v obeh pokrajinah, vezan na leto 1960 in uvedbo mehanizirane
obdelave ter spremembe lastniških odnosov v novi socialistiþni družbi.
V zvezi z uvajanjem terasnih vinogradov je bila leta 1960 objavljena doktorska disertacija
Jožeta Colnariþa z naslovom: Vpliv vinogradniških teras na mikroklimo rastišþa ter rast in
razvoj koreninskega sistema vinske trte v Podravskem vinorodnem rajonu.
Študija govori o spremembi mikroklime na terasah v primerjavi z normalnimi rastišþi. S
študijo so dokazali, da koreninje na terasi ni tako enakomerno razporejeno kot na
neterasiranem zemljišþu in da se razvija plitveje.
V prouþevanje so vkljuþili štiri tipe teras:
a) dvovrstne horizontalne terase,
b) enovrstne terase z vrsto ob notranjem robu terasne ploskve,
c) enovrstne terase z vrsto ob zunanjem robu terasne ploskve in
d) nezasajene ali opušþene ozke vinogradniške terase (Colnariþ, 1966).
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Slika 63: Enovrstne terase z vrsto ob zunanjem robu terasne ploskve - Slamnjak.
Foto: Helena Križaj Smrdel
Terasno ploskev so razdelili na tri mikroklimatska polja: v zunanji rob z brežino, v sredino
terase in v notranji rob terasne ploskve. Ta mikroklimatska polja se moþno razlikujejo.
Temperatura tal na zunanjem robu in brežini je zelo variabilna, vlaga v tleh najmanjša,
zraþnost pa velika. Sredina terase se odlikuje po veliki vlažnosti in izravnanem toplotnem
režimu. Tla na notranjem delu terasne ploskve so najhladnejša, nezraþna ter z velikimi
temperaturnimi razlikami med zgornjimi in spodnjimi sloji tal. Sredina terase torej predstavlja
rezervoar za vlago na terasi. Voda potuje odtod k obema robovoma terasne ploskve.
Na razporeditev koreninja vpliva tudi mesto sajenja na terasi. Veþina koreninja trte, sajene ob
zunanjem robu, se razvije horizontalno ali celo poševno navzgor proti sredini terasne ploskve.
Razvoj koreninja na notranjem robu se razvije poševno po terasi v smeri notranjega roba
spodnje terase. Prepredenost teras s koreninami je najveþja v sredini, nato proti zunanjem
delu, najmanj korenin pa je proti notranjem delu terasne ploskve.
Na razporeditev koreniskega sistema vpliva tudi lega. Na prisojnih legah so na zunanjem robu
terasne ploskve zaradi brežine ekstremne mikroklimatske razmere med letom in med dnevom
in noþjo. Na severnih legah so te razmere bolj izravnane.
Koreninje mlade trte se razvije moþno in globlje, þe jo sadimo ob zunanjem robu terasne
ploskve. Ko pa se z leti tla sesedajo, se smer in jakost razvoja korenin spremeni. Ugotovili so,
da se v življenjski dobi trte na terasi rastišþe nenehno spreminja. Tla se po terasiranju z leti
sesedajo. V naših klimatskih razmerah se brežina z leti moþno zaraste, tako da dobimo na njej
debel sloj ruše. Na neterasiranem zemljišþu teh vplivov ni, saj je rastišþe enotnejše in ni
þasovno podvrženo tem spremembam.
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Razprava se zakljuþi z dejstvom, da je obravnavano obmoþje še zelo slabo obdelano.
Predvidevajo, da bo potrebno še veliko dela, da bodo spoznali vse spremembe, ki jih
terasirano obmoþje povzroþa na vinski trti. S svojimi prouþevanji vinogradniških teras sem
dobila odgovor na vprašanje, zakaj poleg prepreþevanja erozije povsod sadijo mlade trte samo
na zunanji rob terasne ploskve.
Danes ob popolnoma novih družbeno-politiþnih razmerah je zanimivo še nekaj. Tako
revolucionarni in slavni terasni vinogradi, ki jih v 60. letih opevata Belec in Braþiþ kot rešitev
vinogradniških problemov, ki so za tiste þase vsekakor bili, danes stagnirajo, ponekod celo
propadajo. Vzroki so neurejeni lastninski odnosi, vse veþ pa se v novi potrošniški družbi
govori v prid vertikalnim nasadom. Pogrešam poudarjanje pozitivnih lastnosti teras danes.
Zahteve po denacionalizaciji groze velikim terasnim vinogradom delitev na veþ delov
nekdanjim lastnikom, ki so bili tudi tuje plemstvo in duhovšþina. S problemom se sreþujejo v
vseh vinorodnih štajerskih delih in poþasno reševanje pomeni životarjenje in poþasno
odmiranje teh terasnih nasadov. Ponekod se vraþanje zemlje nekdanjim lastnikom pozna tudi
na izgledu velikih terasnih vinogradov. Nekateri lastniki bolj skrbijo za vinograde kot drugi in
kar naenkrat je slika nekdanjega enotno in skrbno obdelanega terasnega kompleksa popaþena.
Ob vsem tem lahko le dodam, da sedanji þas terasnim nasadom ni naklonjen. V ospredje so
potisnjene slabe strani teras, zato ni þudno, da na številnih obmoþjih izginjajo ali propadajo.
Izjema pa je prav Jeruzalem, ki ga zaradi prelepih terasnih vinogradov in svojevrstnega videza
pokrajine ohranjajo zaradi turizma. Visoka estetska vrednost pokrajine, ki jo dajejo terasni
vinogradi, je vzrok za ustanovitev Parka Jeruzalem, ki si prizadeva za ohranitev kulturne
dedišþine in ostalih vrednot na tem obmoþju.
VZORýNO OBMOýJE SLAMNJAK

Je razloženo slemensko naselje v Ljutomerskih goricah. Leži južno od Podgradja na slemenih,
ki ju loþi Kumerska grapa, v kateri je veþ ribnikov. Obsežne vinograde so pred 2. svetovno
vojno obdelovali viniþarji, danes so v lasti kmetijskega kombinata. Vinogradi so vsi na
terasah, ki se razprostirajo po zahodnih poboþjih slemen. Zaradi obsežnosti in prevlade
terasnih vinogradov je okolica dobila videz prave terasirane vinogradniške pokrajine. Vse
terse so enovrstne, s tri do pet metrov visokimi brežinami in ozkimi, približno dva metra
širokimi policami. Zanimive so ježe oziroma brežine teras, ki so zaradi sesedanja dobile
konveksno, izboþeno obliko in dajejo svojevrsten videz terasiranim poboþjem.
Terasirani vinogradi so nastali v þasu socialistiþne obnove s spremembo lastniških odnosov in
uvedbo mehanizacije. Danes se lastništvo na tem obmoþju spet menja. Denacionalizacija
omogoþa, da prvotni lastniki dobivajo vinograde spet nazaj v svojo last, to pa pomeni veliko
spremembo na današnjih velikih terasnih kompleksih. Celoten vinogradniški nasad namreþ ni
veþ v celoti v lasti kombinata, ampak je razdeljen na veþ lastnikov, kar se pozna v
intenzivnosti obdelave kompleksa in tudi njihovem izgledu. Vþasih je bilo na socialistiþnem
kompleksu zaposlenih 70 delavcev, danes 10-krat manj. Vsi novi lastniki namreþ ne
obdelujejo in skrbijo za svoj vinograd na poboþju enako in izgled nekdanjih vzorno obdelanih
državnih vinogradov se je poslabšal. Terasirano obmoþje þaka tako nova preobrazba.
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Slika 64: Terasni vinogradi na Slamnjaku.
Foto: Helena Križaj Smrdel
Preglednica 16: Meritve teras na Slamnjaku
Lokacija
Nadmorska višina
Ekspozicija
Naklon poboþja
Znaþilnosti
terasne
površine
Širina terasne površine
Znaþilnosti ježe
Višina ježe
Starost teras
Raba tal
Ogroženost

velik terasni vinograd na zahodnem poboþju Slamnjaka
300 m
zahodna
razliþen, od 40 do 50º
ravna s trto na zunanjem robu
od 2,5 do 3 m
zemljata, zatravljena, konveksne oblike
od 3 do 5 m, odvisno od naklona
grajene po letu 1960 in 1970
terasni vinograd
neurejeni lastninski odnosi ob denacionalizaciji, del terasnega
kompleksa so dobili nazaj tujci – Avstrijci, kombinat daje v
najem posamezne dele vinogradniškega kompleksa
posameznikom, ki ne skrbijo za vinograd enotno, zato
kompleks ne deluje skladno obdelan kot nekoþ. Kaže se
nevarnost stagnacije.

Vir: Izmere in kartiranja, 10. 10. 2008, Helena Križaj Smrdel.
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Slika 65: Konveksno oblikovane brežine teras na enovrstnih vinogradniških terasah.
Foto: Helena Križaj Smrdel

Skica 16: Shema vinogradniških teras na Slamnjak.
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VZORýNO OBMOýJE JERUZALEM V SLOVENSKIH GORICAH
Je svoje ime dobil v 12. stoletju, ko je na tem obmoþju bival nemški križarski red. Kraj je na
križarje, ki so se vraþali iz svete dežele, napravil tako moþan vtis, da so ga poimenovali po
biblijskem mestu Jeruzalem v sveti deželi. Obstajajo še druge razlage, a dejstvo je eno.
Jeruzalemske gorice so za nekatere najlepši vinorodni okoliš na svetu. Nedvomno so k temu
pripomogli tudi terasni vinogradi.

Slika 66: Jeruzalem jeseni.
Foto: Helena Križaj Smrdel
Geografsko gledano je kraj razloženo, deloma slemensko naselje sredi Ljutomerskih goric v
Prlekiji, pokrajini na desnem bregu Mure v najveþjem slovenskem griþevju, ki se razteza od
meje z Avstrijo na severu do hrvaške meje na jugu. Osrednji del naselja, kjer je manjše
strnjeno jedro, leži ob cerkvi Žalostne Matere Božje iz leta 1652. Med hišami, ki se nizajo
druga ob drugi na vrhu slemena, so visoki topoli, ki naselju dajejo poseben videz. Domaþini
jih imenujejo »palme«. Ker kraj izstopa po estetski vrednosti, so oþitno temu primerni tudi
izrazi na tem obmoþju.
Po kraju Jeruzalem se vinogradniška okolica imenuje Jeruzalemske gorice. Gre v splošnem za
eno najbolj monokulturnih pokrajin v Sloveniji, saj izkljuþno prevladujejo vinogradi, in to
terasni, zato obmoþje spada med najlepše terasne pokrajine v Sloveniji. Jeruzalemske gorice
so zaradi svojevrstne lepote, ki mu jo dajejo tudi terasni vinogradi, od leta 1992 zavarovan
krajinski park. To vrednost pa je zadnja leta prepoznal tudi turizem, zato je danes med najbolj
prepoznavnimi turistiþnimi kraji v Sloveniji.
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Vinogradništvo je že stara oblika gospodarske usmerjenosti. K njenemu razvoju so
pripomogli idealni naravno-geografski pogoji, kot so odliþna lega, podnebje, prsti ter blagi
nagibi na južnih in zahodnih ekspozicijah. Vse to je vzrok, da je pokrajina že od nekdaj
usmerjena v vinogradništvo. Pred drugo svetovno vojno so tu živeli viniþarji, danes pa so
vinogradi in sadovnjaki v celoti v lasti kmetijskega kombinata.
Tudi tu prevladujejo enovrstne vinogradniške terase, vendar so nagibi poboþij položnejši in
zato brežine teras nižje kot v Halozah. Na terasah uspevajo odliþna bela vina.
Skozi Jeruzalem vodi tudi Vinska cesta. Ob njej stoji med Svetinjami in Jeruzalemom
zidanica Malek, kjer sem kartirala vinograde. Zidanica je tristo let stara zgradba, ki so jo
nekdanji lastniki uporabljali za prebivališþe in gospodarsko poslopje za predelavo grozdja in
negovanja vina. Danes je preurejena v turistiþni objekt, ki nudi pokušino in nakup vin, ogled
obokane kleti, stare preše, kapelice in ogled manjšega vinogradniškega muzeja.
Jeruzalem s svojim svetim imenom, vinsko cesto, ob kateri uspevajo vrhunska bela vina,
prekrasnimi razglednimi toþkami in romarsko cerkvico upraviþeno nosi sloves nebeškega
kraja. O tem je prepriþal že križarje, ki so v 13. stoletju iskali pot v današnji izraelski in
palestinski Jeruzalem.
Vrednost in pomen terasirane pokrajine je tukaj dvojen. Poleg pridelave in proizvodnje
vrhunskih vin je tukaj prisotna še turistiþna vrednost pokrajine, kar je idealna kombinacija za
ohranitev svojevrstne pokrajine.
Preglednica 17: Meritve teras na Jeruzalemu
Lokacija
Nadmorska višina
Ekspozicija
Naklon poboþja
Znaþilnosti
terasne
površine
Širina terasne površine
Znaþilnosti ježe
Višina ježe
Starost teras
Raba tal
Ogroženost

terasni vinograd na Jeruzalemu
330 m
južna in jugozahodna
od 18 do 20º
nagnjene za 20º, vse enovrstne
od 2,5 do 2,8 m
zatravljene, nagnjene za 40º
1m
zgrajene po letu 1960
terasni vinograd
ni, vinograd je lepo oskrbovan

Vir: Izmere in kartiranja, 2. maj 2008, Helena Križaj Smrdel.
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Slika 67: Enovrstne vinogradniške terase na Jeruzalemu.
Foto: Helena Križaj Smrdel

Skica 17: Vinogradniške terase na Jeruzalemu.
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3 POKRAJINSKA KLASIFIKACIJA KULTURNIH TERAS
V SLOVENIJI
Na osnovi prouþevanja kulturnih teras v številnih slovenskih pokrajinah sem ugotovila, da je
Slovenija terasno precej preoblikovana dežela in da se kulturne terase od pokrajine do
pokrajine razlikujejo. Te razlike so posledica naravnih in družbenih danosti posameznih
pokrajin in odraz razliþnih zgodovinskih okolišþin.
V veþini obravnavanih slovenskih pokrajin predstavljajo kulturne terase staro tradicionalno
obliko obdelave zemlje, v nekaterih pa se pojavijo šele v drugi polovici 20. stoletja. Zato v
osnovi kulturne terase glede na starost razdelimo na stare, tradicionalne terase, grajene roþno,
in nove, sodobne, strojno urejene terase.
Tradicionalne kulturne terase
Stare, tradicionalne terase so v slovenskih pokrajinah zaþele nastajati ob prvotni - zgodnji
poselitvi kot edina mogoþa oblika obdelave zemlje na nagnjenem površju. Sem spadajo vse
tradicionalne terase v primorskih pokrajinah, kot so Koprsko primorje, Goriška brda,
Vipavska dolina in Brkini. Tukaj so posebni klimatski in pedološki pogoji vzrok, da so bile
kulturne terase nujna oblika obdelave zemlje, ki je varovala pred erozijo prsti. Kulturne terase
so gradili roþno s pomoþjo naravnih materialov v posameznih pokrajinah. Tako so na primer
v Koprskem primorju terasne police podprli z opornimi zidovi iz kosov pešþenjaka, ki je
sestavni del flišnih kamnin. V notranjem celinskem delu Slovenije najdemo stare
tradicionalne terase na Dolenjskem, kjer so pogoste v vzhodnih dolenjskih pokrajinah, kot so
Dolenjsko podolje, Suha krajina, zgornja dolina reke Krke in Temenice ter v Novomeški
pokrajini. Zelo podoben tip teras najdemo celo na Notranjskem v Veliki Slevici in okolici
Sodražice.
Za stare, tradicionalne terase je znaþilno, da hitro propadajo, kot je to znaþilno za Koprsko
primorje, in da jih nadomešþajo novi, sodobno urejeni terasni nasadi. Tudi v Brkinih se zaradi
odseljevanja prebivalstva in opušþanja kmetijske zemlje terase hitro zarašþajo in opušþajo. Na
Dolenjskem pa so še na številnih obmoþjih lepo ohranjene in obdelane. K temu je prispeval
manjši naklon površja in širše, veþ metrov široke terase police, ki omogoþajo strojno
obdelavo zemlje.
Sodobne terase
Povsem drugaþen videz pa nam ponujajo nove, sodobne, strojno urejene terase, ki so znaþilne
za slovenske vinorodne pokrajine v Posavju in na Štajerskem. Nastale so v drugi polovici 20.
stoletja z uvedbo mehanizirane obdelave zemlje - mehanizacije. Zaradi enakega strojnega
urejanja so si med seboj podobne po širini terasnih polic in po višini brežin ter so namenjene
vinogradom.
Novi, moderni, strojno urejeni terasni vinogradi so se z uvedbo mehanizacije širili tudi v
pokrajine tradicionalnih teras. Zato danes velike, strojno urejene terasne vinograde najdemo
tudi v Koprskem primorju in Goriških brdih, kjer popolnoma prevladujejo in ustvarjajo
terasni izgled pokrajine.
Kulturne terase na novih, modernih terasnih nasadih so si podobne, zato bi jih lahko
poimenovali nove, sodobne vinogradniške terase v vinorodnih obmoþjih Posavja, Štajerske,
Dolenjske in Primorske.
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V osnovi kulturne terase v slovenskih pokrajinah torej razdelimo na stare, tradicionalne in
nove, sodobne terase. Ta zaþetna delitev pa je hkrati osnova za izdelavo nove pokrajinske
klasifikacije kulturnih teras v Sloveniji, ki je rezultat magistrskega dela. Nastala je na osnovi
razlik med tradicionalnimi kulturnimi terasami v razliþnih slovenskih pokrajinah kot
posledica terenskega dela. Vkljuþuje tudi novo poimenovanje oziroma terminologijo kulturnih
teras.
Na osnovi pokrajinske klasifikacije bi tradicionalne kulturne terase v slovenskih pokrajinah
razdelila na istrski, brkinski in dolenjski tip teras.
Shema pokrajinske klasifikacije kulturnih teras pri tradicionalnih terasah
Tradicionalne kulturne terase delimo glede na pokrajinsko klasifikacijo na:
- istrski tip v Koprskem primorju in Goriških brdih,
- brkinski tip v Brkinih,
- dolenjski tip v nizkih dolenjskih pokrajinah in na Notranjskem.
Istrski tip kulturnih teras je znaþilen za Koprsko primorje oziroma griþevnato obrobje ob
slovenski obali in zaledju. Podoben tip najdemo v Goriških brdih in Vipavski dolini.
Za istrski tip teras je znaþilna vodoravna terasna ploskev z zidano škarpo, ki jo sestavljajo
lepo prilegajoþi se kosi pešþenjaka, sestavni deli flišnih kamnin v slovenski Istri. Ta tip teras
je nastajal na strmih poboþjih primorskih griþev za varovanje zemlje pred erozijo, ki je še
posebej moþna ob velikih nalivih. Veþina takih teras je že opušþenih ali pa propada. Vzrok so
ozke terasne police, na katerih ni mogoþe strojno obdelovanje, pomanjkanje delovne sile in
dovoznih poti. Ponekod so jih nadomestili novi terasni nasadi z zemljatimi brežinami. Redki
pa so primeri, ko novo nastale terasne nasade urejajo po starem naþinu in še škarpirajo terase.
Primer je posestvo Briþ nad dolino Dragonje.

Slika 68: Istrski tip teras, tradicionalen oljþni nasad v Strunjanu.
Foto: Helena Križaj Smrdel
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ýisto drugaþne tradicionalne kulturne terase najdemo v Brkinih. Od istrskih se razlikujejo po
tem, da imajo zemljate, zatravljene, proti poboþju nagnjene brežine, na katerih je nasajeno
sadno drevje. Tega drevja po koronah, kot pravijo brežinam domaþini, je toliko, da dajejo
videz sadovnjakov. Med brežinami so veþ metrov široke vodoravne ali nekoliko navzven
nagnjene terasne police, nekoþ namenjene njivam, danes veþinoma travnikom. To je brkinski
tip teras. Tudi domaþini radi poudarjajo, da so njihove terase drugaþne od istrskih, predvsem
zaradi zemljatih brežin. V naravi namreþ ni toliko kamenja, da bi podpiral terasne police. So
pa brkinske strmine, ki se razprostirajo od vrha slemen po poboþjih navzdol. ýe so jih hoteli v
preteklosti obdelati, so jih morali nadeti v nize kulturnih teras. Še danes so lepo ohranjeni celi
nizi terasnih poboþij, predvsem pod vasmi zahodnih Brkinov. Med najlepšimi je terasirano
poboþje pod vasjo Ostrožno Brdo. Vse brkinske terase so bile narejene roþno, v preteklosti so
jih kopali na roko, kar je zahtevalo veliko truda. Brkinska poboþja so še danes pod slemeni,
predvsem na prisojnih poboþjih, lepo terasirana, Brkini pa hkrati pokrajina z najmanj
preoblikovanimi tradicionalnimi kulturnimi terasami, ki jih še niso nadomestile nove, sodobne
terase. Danes se zaradi opušþanja kmetovanja predvsem tiste na strmih poboþjih in stran od
vasi zarašþajo in propadajo.

Slika 69: Brkinski tip teras
Foto: Helena Križaj Smrdel
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Pravo odkritje zame pa so pri raziskovanju pomenile kulturne terase na Dolenjskem. Na blago
nagnjenih vzpetinah so nastale široke poljedeljske terase, prave njive, vezane na posebno
poljsko razdelitev. Ker so tradicionalne, niso povsem pravilnih oblik. Zanje so znaþilne široke
vodoravne ali moþno navzven nagnjene terasne police z razliþno visokimi travnatimi
brežinami, ki se prilagajajo reliefu. Terasne police so lahko široke do 20 metrov in se po tem
bistveno razlikujejo od ozkih primorskih, vinogradniških teras. Nekoþ so služile njivam,
ponekod jih še danes obdelujejo, veþino njiv pa so kljub temu zamenjali travniki. To je
dolenjski tip teras, ki je še lepo ohranjen na številnih obmoþjih. Vzrok je v širokih terasnih
policah, ki jih je mogoþe strojno obdelovati. Ker tu novo nastalih poljedeljskih teras ne
najdemo, so te stare terase še vedno vidne in izstopajoþe v pokrajini v primerjavi s
primorskimi pokrajinami, kot sta Koprsko primorje in Goriška brda, kjer so stari,
tradicionalni tipi teras že moþno zabrisani in jih le še redko vidimo.

Slika 70: Dolenjski tip kulturnih teras
Foto: Helena Križaj Smrdel
Pokrajinsko klasifikacijo pa lahko uvedemo tudi pri novih, sodobnih, strojno urejenih terasah.
Ker so se prviþ pojavile v posavskih in štajerskih vinorodnih obmoþjih, bi jih poimenovala
štajerske in posavske vinogradniške terase. Kasneje so jih na enak naþin uredili tudi v
primorskih pokrajinah, predvsem v Goriških brdih in Koprskem primorju. Zaradi modernega,
strojnega urejanja so si podobne. Terasne police so dovolj široke za strojno obdelovanje, ježe
teras so vse zemljate in zatravljene, kar jih varuje pred erozijo.
Nekaj razlik pa bi vendarle lahko navedli. Ker so nastale na razliþnih matiþnih osnovah, jih
lahko razdelimo na vinogradniške terase na laporju, kamor spadajo posavske in štajerske
vinogradniške terase, ter na vinogradniške terase na flišu, kamor spadajo primorske
vinogradniške terase. Razlikovali bi jih lahko tudi po številu vrst trt na terasni polici, in sicer
na enovrstne, dvovrstne in veþvrstne vinogradniške terase. Za Goriška brda so znaþilne
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veþvrstne vinogradniške terase, to pomeni, da so na terasni polici lahko tri ali štiri vrste trt,
posavske vinogradniške terase so veþinoma dvovrstne, štajerske vinogradniške terase v
Halozah in Slovenskih goricah pa vse enovrstne, s trto na zunanjem robu terasne police. Ker
so vse te terase urejene strojno po enakem postopku, so terasne police in ježe enako široke in
visoke po celotnem nasadu. Taki novi terasni nasadi zastirajo vpogled v posebnosti in
znaþilnosti starih, tradicionalnih teras v posameznih obmoþjih, ki poþasi izginjajo. V
pokrajinah pa je tudi opaziti, da se terasni nasadi na flišnih kameninah širijo, na lapornatih pa
upadajo. Vzrok je tudi v erozijski odpornosti kamenin. Na poroznem, erozijsko obþutljivem
flišu bodo terase vedno prisotne, na lapornatih tleh pa jih vse bolj izpodrivajo vertikalni
nasadi. Novi, sodobni terasni vinogradniški nasadi najbolj napredujejo v Goriških Brdih, kjer
so zaradi popolne prevlade terasnih vinogradov Goriška brda postala prava terasirana
pokrajina.
Shema pokrajinske klasifikacije kulturnih teras pri novih, sodobnih kulturnih terasah:
Nove, sodobne kulturne terase delimo glede na pokrajinsko klasifikacijo na:
- posavske in štajerske vinogradniške terase na laporju v Bizeljsko-Sremiških
goricah, Halozah in Slovenskih goricah
- primorske vinogradniške terase na flišu v Goriških brdih in Koprskem primorju

Slika 71: Dvovrstne vinogradniške terase na laporju, Pišece na Bizeljskem.
Foto: Helena Križaj Smrdel
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Slika 72: Enovrstne vinogradniške terase na laporju, Slamnjak v Slovenskih goricah.
Foto: Helena Križaj Smrdel

Slika73: Štirivrstne vinogradniške terase na flišu, Medana v Goriških brdih.
Foto: Helena Križaj Smrdel
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4 SKLEP
Kulturne terase so preoblikovale številne slovenske pokrajine na Primorskem, Dolenjskem in
Štajerskem. V obravnavanih pokrajin prevladujejo in dominirajo kot oblika obdelave zemlje.
Gre v veþini za griþevnata obmoþja, kjer so se kulturne terase izkazale kot najboljša oblika
prilagoditve reliefu za obdelovalne namene in kot varstvo pred erozijo. Vendar pa razliþna
stopnja družbeno-gospodarskega in socialnega razvoja ter demografske spremembe vplivajo
na spreminjanje terasiranih pokrajin skozi razliþna zgodovinska obdobja. To se odraža v
stagnaciji in upadu terasnih pokrajin, spet drugje v njihovi rasti in razcvetu. To nihanje pojava
je del spreminjajoþih geografskih procesov v pokrajini, katerih del so tudi kulturne terase.
Kulturne terase, ki so znaþilne za slovenske pokrajine, pa niso nastajale v istih zgodovinskih
obdobjih. V nekaterih pokrajinah so se pojavile že zelo zgodaj, v drugih šele v drugi polovici
20. stoletja. Pokrajine starih, tradicionalnih teras v Sloveniji so flišne pokrajine slovenskega
submediteranskega sveta. To so Koprsko primorje, Brkini in Goriška brda. Subpanonski svet
je svet novih vinogradniških teras, ki so se kot oblika obdelave zemlje pojavile šele v drugi
polovici 20. stoletja. Dolenjske terase bi uvrstila med stare oblike obdelave zemlje.
Glede na starost torej loþimo stare, tradicionalne terase, narejene roþno, ki so se najlepše
ohranile v Brkinih in na Dolenjskem, in nove, sodobne, narejene strojno, ki so znaþilne za vsa
slovenska vinorodna obmoþja. Stare in nove kulturne terase se v terasnih pokrajinah ponekod
pojavljajo skupaj, lahko se med seboj dopolnjujejo ali pa bijejo nekakšen boj za obstanek. Ta
dvojnost pojava teras je znaþilna predvsem za Koprsko primorje, kjer so bile terase od nekdaj
prisotne in tudi danes predstavljajo glavni naþin obdelave zemlje.
Terase se ne razlikujejo med seboj samo po starosti. Ker so nastajale v razliþnih pokrajinah,
so se prilagodile razliþnim naravnim in družbenim razmeram. Tako so nastale številne razlike,
predvsem med starimi, tradicionalnimi terasami. To je bila osnova za razdelitev teras v veþ
pokrajinskih tipov. Loþimo istrski, brkinski, dolenjski tip teras med starimi, tradicionalnimi
terasami. Nove so predvsem vinogradniške terase v slovenskih vinorodnih pokrajinah v
Posavju in na Štajerskem, ki imajo zaradi strojnega naþina gradnje na doloþenem poboþju
enake dimenzije in se ne prilagajajo naravnim razmeram kot stare, tradicionalne. Med seboj
so si zato podobne, razlikujejo se le po kamninski sestavi, na kateri so nastale. Loþimo
posavske in štajerske vinogradniške terase na laporju in primorske vinogradniške terase na
flišu. Te zadnje so v polnem razmahu le v Goriških brdih, ker je fliš erozijsko obþutljiva
kamnina, medtem ko v vinorodnih obmoþjih Posavja in Štajerske terasne nasade vse bolj
nadomešþajo vertikalni nasadi.
Stare, tradicionalne terase na splošno povsod v Sloveniji propadajo in stagnirajo. Ponekod jih
prerašþa gozd, drugje jih nadomešþajo novi, strojno urejeni terasni nasadi. Pozitivne lastnosti
teras so potisnjene v ozadje, zato jih izpodrivajo vertikalni nasadi, ki bolj ustrezajo sodobnim,
potrošniškim þasom. ýutiti je, da kulturne terase kot pojav v pokrajini doživljajo krizo, upad,
stagnacijo. A prepriþana sem, da zaradi pozitivnih lastnosti, ki jih vnašajo v naþin obdelave
zemlje, nikoli ne bodo izginile.
Da bi pa ohranili najlepše primere starih, tradicionalnih teras propada, predlagam, a ne le
zaradi trendov, ki so se uveljavili v svetu, ampak zaradi ohranitve dela tisoþerih rodov na
slovenski zemlji, da zašþitimo najlepše primere terasiranih pokrajin kot del kulturne
dedišþine. Gre namreþ za tradicionalno obliko obdelave zemlje, ki jo je izoblikoval þlovek
skozi zgodovino z veliko napora in visoke stopnje prilagajanja naravnim razmeram. Gre tudi
za ohranitev vrednot dela, ki so se prenašale iz roda v rod skozi generacije. Taki primeri teras
so v Brkinih, na primer na Ostrožnem Brdu, ali na Dolenjskem, na primer Šmihel pri
Žužemberku. Nekatere stare terase bi še naprej lahko služile agrarni dejavnosti in proizvajale
kvalitetno, biološko pridelano hrano, spet druge bi lahko služile drugim gospodarskim
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dejavnostim. Po svetu je veliko primerov, ko terasne pokrajine služijo turizmu, izobraževanju
itd. Tudi v Sloveniji lahko ustvarimo nove možnosti življenja v terasiranih pokrajinah. Veliko
estetsko vrednost teh pokrajin je že prepoznal turizem. Primer za to je Jeruzalem. Veliko
možnosti ima tudi izobraževanje. Na obmoþjih najlepše ohranjenih tradicionalnih tipov teras
bi lahko postavili izobraževalne ali manjše muzejske ustanove ali vsaj table, ki bi oznaþevale
dedišþino terasnega naþina obdelave zemlje iz preteklosti. Na ta naþin bi opozorili tudi na
vrednoto dela, ki je omogoþala s pomoþjo kulturnih teras preživetje skozi veþ stoletij.
Cenimo sebe in cenili nas bodo tudi drugi.
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5 SUMMARY
Cultural terraces transformed a number of Slovenian regions of Primorska, Dolenjska and
Styria. In these regions they dominate as a form of cultivating the soil. Mostly these are hilly
areas where cultural terraces proved to be the best form of adjusting to the Earth surface for
cultivation and for the protection against erosion. However, different levels of socioeconomic development and demographic changes have influenced upon the changes of
terraced landscapes through different historical periods. This is reflected in the stagnation and
decline of terraced areas, although in some areas thier number is growing. The fluctuation of
this phenomenon is part of hte changing geographic process in a region and cultural terraces
are part of this process.
Cultural terraces that are specific of Slovenian regions did not emerge in the same historic
periods. In some areas they appeared very early, in others not until the second half of the 20th
century. The regions of traditional terraces in Slovenia are flysch areas of the Slovenian
Sub-Mediterranean region: the Koper littoral Brkini, Goriška Brda. The Sub-Pannonian areas
are areas of new vineyard terraces and they emerged only in the second half of the 20th
century as a form of cultivating the soil. I would place the Dolenjska terraces among the old
forms of cultivating the soil.
Regarding the age we distinguish between old traditionl terraces, which were hand-built and
among which the best preserved are in Brkini and in Dolenjska, and new, modern ones, which
were made by use of machines and are typical of all Slovenian vine-growing areas. Old and
new cultural terraces in some regions appear together and can complement each other, or they
compete for survival. This twin appearance of terraces is characteristic mostly of the Koper
littoral, where terraces have always been present and today they represent the main form of
cultivating the soil.
Terraces do not differ from each other only by age. As they emerged in different regions they
adapted to different natural and social conditions. Thus a number of differences appeared
among them, particularly among the old traditional terraces. This was the basis to divide the
terraces into several regional types. We distinguish Istria, Brkini and Dolenjska type of
terraces in a group of traditional terraces. New modern, mostly vine-growing terraces, appear
in the Slovenian vine-growing areas in Posavje and Styria. These are of same dimensions on
certain slopes because they were built by machines and do not adapt to natural conditions as
do the old traditional terraces. Beacause of this they are similar to each other, they differ only
in the rock composition. We differentiate between vine-growing terraces on marl in Posavje
and Štajerska and vine-growing terraces on flysch in the Littoral. These latter are in full swing
only in Goriška Brda, because flysch is a rock sensitive to erosion, while the vine-growing
areas of Posavje and Styria the terraced plantations are being replaced by vertical plantations.
Old traditional terraces are being ruined and in the phase of stagnation generally in all parts of
Slovenia. In some areas they are overgrown by forests, in others they are being replaced by
terraced plantations which are arranged by machines. The positive characteristics of terraces
heve been marginalized, so they are being replaced by vertical plantations, which are more
suited to modern consumer times. It is felt that the phenomenon of cultural terraces is in
crisis, in decline, in stagnation. I am certain that due to their positive characteristics they bring
into the cultivation of the soil cultural terraces will never disappear.
are of the same dimensions
In order to prevent the best examples of old traditional terraces from ruin I suggest, not only
because of worldwide trends, but also to preserve the hard work of generations of people on
Slovenian soil, to protect the best examples of terraced landscapes and keep them as cultural
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heritage. It is important to preserve the traditional cultivation of soil. Through history the
landscape has been shaped by man through many generations with much effort and with a
high degree of adjustment to weather conditions. It is important to preserve values of work
that have been passed on through generations. Such examples of terraces are in Brkini in
Ostrožno Brdo, and in the Dolenjska region in Šmihel near Žužemberk. Some older terraces
could still now serve in the agrarian activity and could give high-quality organic food, others
could be used for other economic activities. There are many examples around the world where
terraced landscapes serve tourism, education, etc. Also in Slovenia new opportunities of life
can be created in and given to terraced areas. The aesthetic value of these areas has been
recognised by tourism, Jeruzalem being an example of this. Education also has many
opportunities. In the areas with the best preserved traditional terraces educational centres and
smaller museums could be built, or at least signs should be put up to mark the heritage of
cultivating the soil in terraces through centuries. In this way the attention would be drawn to
the values of work on land, which enabled people to survive in the past. If we appreciate
ourselves, we will be appreciated by others.
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Skica 12: Shema "mini teras".
Skica 13: Enovrstne vinogradniške terase v Hrastovcu.
Skica 14: Shema vinogradniških teras na Belskem Vrhu.
Skica 15: Vinogradniške terase na Turškem Vrhu.
Skica 16: Shema vinogradniških teras na Slamnjak.
Skica 17: Vinogradniške terase na Jeruzalemu.
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10 SEZNAM KART
Karta 1: Vzorþna obmoþja prouþevanja kulturnih teras v slovenskih pokrajinah.
Karta 2: Terasirano poboþje pod vasjo Osrtožno Brdo.
Vir: Temeljni topografski naþrt Kozina -10, GURS
Karta 3: Raba tal in kulturna pokrajina leta 1817.
Karta 4: Raba tal in kulturna pokrajina leta 2008.
Vir: Lastno kartiranje, osnove franciscejski kataster, 1817.
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