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GEOGRAFSKE EKSKURZIJE V OBSREDOZEMSKE POKRAJINE

IZVLEČEK
Diplomsko delo je narejeno v obliki priročnika za učitelja geografije, ki želi organizirati
ekskurzijo v Obsredozemske pokrajine Slovenije. V diplomskem delu je zbranih več
primernih vsebin za pomoč učitelju, ki bi se želel pred izvedbo ekskurzije nanjo kar najbolje
pripraviti. Najprej so predstavljene osnovne značilnosti geografske ekskurzije ter osnovne
naravno- in družbenogeografske značilnosti izbrane pokrajine. Glavni del diplomskega dela
zajema tri ekskurzije, opremljene z načrti poti, cilji, nasveti za časovno izvedbo, opisi
posamezne postaje, opozorili za učitelja ter primeri učnih nalog za zaposlitev učencev.
Program ekskurzij ter učne naloge so izdelane za srednje šole, primerne pa so tudi za osnovne
šole, le vsebino in naloge je potrebno prilagoditi.
Ključne besede: ekskurzija, geografija, gimnazija, Obsredozemske pokrajine, Koprska brda,
Brkini z dolino Reke, Kras, Vipavska dolina

GEOGRAPHIC EXCURSIONS IN THE SUBMEDITERRANEAN REGION

ABSTRACT
The thesis is written as a manual for geography teachers who want to organise an excursion in
the Submediterranean region of Slovenia. The teacher can find useful information and advice
on how to prepare a quality excursion. The thesis starts with the presentation of the basic
characteristics of a geographic excursion and with the presentation of the basic natural and
sociogeographic characteristics of the region. The main part of the thesis deals with the
presentation of three excursions. It contains route plans, excursion goals, advice on the
duration of excursions, descriptions of individual stops, recommendations for the teacher as
well as examples of the tasks for students. The excursion programme and the tasks are made
for secondary school students, but they can be used in primary school as well on condition
that the programme and tasks are adapted accordingly.
Key words: excursion, geography, secondary school, Submediterranean regions, Koprska
brda, Brkini with the Reka river valley, Kras, the Vipava valley.
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1. UVOD
Aktivne oblike in metode dela, ki v središče pouka postavljajo učenca, ki pri pouku aktivno
sodeluje, ga sooblikuje ter hkrati pridobiva veliko uporabnega znanja, so pri pouku geografije
zelo dobrodošle. Pri pouku geografije je še vedno posredovanih preveč dejstev, premalo je
izkustvenega učenja in povezovanja teorije s prakso. Pouk geografije poteka v glavnem v
učilnici, kjer učenci spoznajo teoretične osnove, v praksi pa jih ne znajo uporabiti. Izkustveno
učenje in učenje geografije na prostem omogoča hitrejše usvajanje znanja in predstav o
pokrajini. Ena od oblik pouka, ki izkustveno učenje omogoča, je strokovna ekskurzija, ki je
obenem ena izmed najzahtevnejših in najkompleksnejših učnih metod.
Za pouk geografije v gimnazijah je v posameznem šolskem letu obvezna izvedba najmanj ene
celodnevne ekskurzije. V diplomskem delu smo se osredotočili na Obsredozemske pokrajine
ter s pomočjo strokovne literature in terenskega dela oblikovali tri celodnevne geografske
ekskurzije za to območje.
Z imenom Obsredozemske pokrajine označujemo jugozahodni del Slovenije, ki je reliefno
odprt proti Tržaškemu zalivu. Pokrajino sestavljajo Goriška brda, Vipavska dolina, Brkini z
dolino Reke, Koprska brda, Kras, Podgrajsko podolje, Čičarija in Podgorski kras. Kamninsko
in reliefno je pokrajina zelo raznolika. Na tem koščku Slovenije se stikajo flišne in kraške
pokrajine ter Tržaški zaliv kot morska pokrajina, vpliv Mediterana pa se odraža v poselitvi,
gospodarstvu in načinu življenja. Čeprav ima Slovenija malo morja, je to zelo pomembno, saj
uvršča Slovenijo med pomorske države in omogoča razvoj različnih obmorskih dejavnosti.
Obmorskost in obmejnost v pokrajini krepita vlogo terciarnega sektorja, ki je v posameznih
območjih pokrajine že povsem prevladal. Od nekdaj pomembna dejavnost v pokrajini,
predvsem v flišnih gričevjih, je tudi kmetijstvo. V primerjavi s pokrajinami v notranjosti
Slovenije imajo Obsredozemske pokrajine milejše klimatske poteze. Podnebje označujemo
kot submediteransko. Rastlinstvo je, za razliko od zimzelenega mediteranskega, listopadno.
Prevladujejo toploljubne in suši prilagojene vrste, v klimatsko najugodnejših legah pa tudi
naravno in kulturno mediteransko rastje. Posamezni deli pokrajine se v prebivalstvenem
razvoju precej razlikujejo. Zgostitev prebivalstva, delovnih mest in središčnih dejavnosti je
značilna v okolici obalnih mest, Nove Gorice, pa tudi v manjših mestnih središčih. Za bolj
odročne dele pokrajine (Brkini, Čičarija, Podgorski kras, posamezni deli Krasa in Koprskih
brd) pa je značilno staranje prebivalstva in propadanje kulturne krajine. Na tem območju so
prisotna tudi številna slovenska narečja ter italijanski jezik, kot uradni jezik v delu Koprskih
brd, kjer se je ohranila avtohtona italijanska narodna manjšina. Zaradi velike pokrajinske
pestrosti so Obsredozemske pokrajine izredno zanimive za geografsko proučevanje.

1.1. NAMEN IN CILJI
Namen diplomskega dela je natančno preučiti Obsredozemske pokrajine Slovenije ter na
podlagi tega izbrati več primernih vsebin za pomoč učitelju, ki želi organizirati ekskurzijo v
izbrano geografsko enoto.
Cilji diplomskega dela so:
- preučiti izbrano geografsko enoto,
- predstaviti naravnogeografske ter družbenogeografske značilnosti območja,
- izbrati primerne poti in postaje ekskurzij v izbrani geografski enoti,
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- obiskati izbrane postaje in poti ekskurzij ter oceniti njihovo primernost za geografsko
ekskurzijo
- izdelati kvalitetne itinerarije geografskih ekskurzij,
- podrobno opisati in predstaviti posamezne postaje ekskurzije,
- izdelati delovno gradivo za učence.
1.2. METODOLOGIJA DELA
Diplomsko delo temelji na kabinetnem ter terenskem delu. Za diplomsko delo smo najprej
izbrali temo in z mentoričino pomočjo oblikovali naslov. Zastavljene cilje je bilo mogoče
doseči z zbiranjem in študijem strokovne geografske literature, različnih člankov, statističnih
podatkov ter internetnih virov. Pri iskanju primernih postaj ekskurzije smo si največkrat
pomagali z informacijami, ki smo jih dobili na raznih internetnih straneh, saj smo želeli
poiskati zanimive ter manj obiskane točke v pokrajini, s katerimi je mogoče doseči cilje v
učnem načrtu. Študiju literature in virov ter izboru postaj ekskurzij je sledilo terensko delo, ki
je zajemalo raziskovanje izbranih postaj in ocenjevanje njihove primernosti za geografsko
ekskurzijo, pregled okolice ter pregled poti. S pomočjo terenskega dela smo izdelali primerne
učne naloge za posamezno postajo ter sestavili časovni potek ekskurzije.
Diplomsko delo je razdeljeno na sedem vsebinskih poglavij. V prvem poglavju so
predstavljeni namen in cilji ter metodologija dela. V drugem poglavju je predstavljena
problematika geografske ekskurzije. Tretje poglavje zajema splošenogeografski oris
Obsredozemskih pokrajin, v četrtem poglavju pa je predstavljena prva ekskurzija, ki poteka
po Koprskih brdih. V poglavju je predstavljen potek poti, cilji izbrane ekskurzije, predlagan je
časovni potek ekskurzije ter izdelan zemljevid poti. V nadaljevanju je podrobno predstavljena
vsaka postaja ekskurzije, podani pa so tudi primeri učnih nalog z rešitvami. V četrtem in
petem poglavju sta ekskurziji predstavljeni na isti način, le da ena poteka po območju
Brkinov, dolini Reke in bližnji kraški okolici, druga pa po območju Krasa in Vipavske doline.
V zadnjem poglavju so podane zaključne misli. V prilogi diplomskega dela so izdelani učni
listi ter neme karte, podani pa so tudi uporabni kontakti, ki jih bo morda potreboval učitelj
pred izvedbo ekskurzije.
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2. GEOGRAFSKA EKSKURZIJA
Ekskurzije so v programu šol opredeljene kot sestavni del vzgojno-izobraževalnega procesa.
Njihov cilj je uporabiti naravno in družbeno okolje kot neposredni vir učenja in aktivnosti
učencev. To je le ena od možnih oblik pouka, pri kateri se vzgojno izobraževalni cilji
dosegajo na način pristnega stika z naravo.
Učni načrt za geografijo za gimnazije poudarja, da je treba veliko pozornost posvetiti
neposrednemu opazovanju, torej pouku v stvarnem okolju (ekskurzije, terensko delo, druge
oblike neposrednega opazovanja), s čimer povečamo doživljajsko učinkovitost pouka. Takšne
oblike pouka geografije omogočajo dijakom pridobivati znanje, sposobnosti in vrednote na
primarnih lokacijah v bližnji ali daljni okolici šole. To so priložnosti, ko dijaki najlaže
povezujejo teorijo s prakso, spoznavajo in prepoznavajo vzročno-posledične zveze med
procesi in pojavi v naravnem in družbenem okolju ter se urijo v uporabi preprostih
raziskovalnih metod, kot so opazovanje, orientacija, kartiranje, merjenje, poročanje, itd. (Učni
načrt Geografija, 2008).
Za pouk geografije v gimnazijah je v posameznem šolskem letu obvezna izvedba najmanj ene
celodnevne ekskurzije, v katero mora biti vključeno terensko delo z uporabo različnih učnih
metod neposrednega opazovanja. Predvidene so ekskurzije in terensko delo v domačem
okolju, po Sloveniji, glede na možnosti pa tudi v zamejstvu in tujini. Na ekskurzijah po
Sloveniji dijaki spoznavajo vrednote in enkratnost slovenske pokrajine, razvijajo ljubezen in
spoštovanje do slovenske naravne in kulturne dediščine ter pripadnost našemu narodu (Učni
načrt Geografija, 2008).
Ekskurzija je lahko organizirana kot samostojna geografska ali pa kot medpredmetna
ekskurzija. Šolske ekskurzije so dober način medpredmetnih povezav in interdisciplinarnega
učnega pristopa, izbire učnih metod in oblik dela ter spodbujanja povezovanja različnih
dijakovih znanj, sposobnosti in veščin (Učni načrt Geografija, 2008).
S terenskim delom in ekskurzijami omogočamo uresničevanje številnih ciljev, ki jih v učilnici
ni mogoče doseči. Učenci teoretično znanje primerjajo z neposredno prostorsko izkušnjo,
iščejo nove informacije oziroma dopolnjujejo že naučeno. Poleg pridobivanja novih znanj
terenske oblike dela omogočajo tudi razvijanje socialnih in vzgojnih ciljev in zmožnosti (Učni
načrt Geografija, 2008). Socialna komponenta ekskurzij je zastopana kot rezultat medsebojne
komunikacije med učenci ter učitelji in učenci. Ekskurzije razvijajo sproščeno, demokratično
vzdušje, ki je osnova za razvoj prijateljskih vezi. Ekskurzija ima tudi pomembno vzgojno
vrednost, saj jo učenci doživljajo kot neposredno življenje, tako da vtisi in dogodki, ki jih
doživijo, vplivajo tudi na njihovo emocionalno doživetje (Bezjak, 1999).
Ekskurzijo dijaki radi zamenjajo z izletom, zato je treba dijake na ekskurzijo dobro pripraviti.
Če so dijaki navajeni na sodelovanje in aktivno delo in če vedo, da je ekskurzija namenjena
pridobivanju novega, trajnejšega znanja in utrjevanju že pridobljenega, je uspeh ekskurzije
skoraj zagotovljen. Poleg učencev na uspeh ekskurzije v veliki meri vpliva tudi učitelj, saj je
veliko odvisno od njegove strokovne in didaktične priprave, organizacije, terenske zaposlitve
učencev, organizacije prevoza in poznejšega ponavljanja v šoli. Poleg tega pa se učiteljeva
profesionalnost, usposobljenost in navdušenost nad ekskurzijo kot učno metodo prenaša in
reflektira na učence, ki se večinoma navdušijo nad drugačno učno metodo ter ekskurzije ne
obravnavajo več zgolj kot izlet (Bobek, 2010).
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Pomembno je, da je ekskurzija skrbno organizirana in načrtovana. S strokovno pripravljenimi
ekskurzijami razvijamo učenčevo ustvarjalnost, učne navade, zmogljivosti, radovednost,
kritičnost in samostojnost (Bizjak, Štemberger, 2011).
Ekskurzija nudi učencem znanje, ki ga pridobijo v danem okolju. Omogoča jim, da hkrati
spoznavajo in doživljajo naravne in družbene procese, doživijo pristen stik s pokrajino, kar je
največja vrednota ekskurzije (Oblak, 2008).
2.1. GEOGRAFSKE EKSKURZIJE V OBSREDOZEMSKE POKRAJINE
Ekskurzije v Obsredozemske pokrajine sledijo ciljem učnega načrta za geografijo za
gimnazije. Namenjene so kot pomoč učitelju pri izvajanju ekskurzij v Obsredozemske
pokrajine. Pokrajino sestavlja več območij (spodnja Soška dolina, Goriška brda, Vipavska
dolina, Brkini z dolino Reke, Podgrajsko podolje, Podgorski kras, Čičarija, Kras, Koprska
brda), kar učitelju geografije omogoča veliko različnih izvedb ekskurzij. Učitelj se lahko
osredotoči na eno območje, na več območij hkrati ali pa na celotno obravnavano pokrajino. V
naslednjih poglavjih so predstavljene tri strokovne geografske ekskurzije, z jasnimi cilji in
nameni, ki potekajo po območju Koprskih brd, Krasu, Brkinih z dolino Reke ter Vipavski
dolini. Izbrane ekskurzije omogočajo pester izbor različnih tem. Učitelj lahko izbere eno od
pripravljenih ekskurzij ali pa izbere le posamezne postaje v pokrajini ter pripravi svojo
različico geografske ekskurzije.
Da dijaki na ekskurziji ne bi bili le pasivni opazovalci dogajanja, so v prilogi diplomskega
dela učni listi ter neme karte, ki naj bi jih dijaki izpolnjevali med potjo na posameznih
postankih ali na avtobusu. Učitelj lahko po lastni presoji uporabi nabor nalog iz učnih listov.
Pri vsaki ekskurziji lahko učitelj poskrbi še za dodatno zaposlitev učencev ter jim določi
delovne naloge (npr. vodstvo po poti, fotografiranje, orientacija, …).
Izhodiščna točka v itinerarijih ekskurzij je Ljubljana. Za uspešno izvedbo ekskurzij so
potrebni različni pripomočki, ki so navedeni pri vsaki ekskurziji posebej. V vsaki ekskurziji je
opredeljena tudi povezanost z ostalimi predmeti, zato lahko učitelj z malo truda prilagodi cilje
in vsebino ter pripravi medpredmetno ekskurzijo.
2.1.1. CILJI IZBRANIH EKSKURZIJ
Ekskurzija je kot didaktična oblika dela pomembna za uresničevanje globalnih in operativnih
ciljev. Cilji srednješolske ekskurzije so bolj konkretni in kompleksni od ciljev osnovnošolske
ekskurzije in lahko že vsebujejo elemente raziskovalnega dela.
Splošni cilji izbranih ekskurzij
Učenci:
-

pridobivajo prostorske predstave o današnjem svetu in domačem okolju,
pridobivajo in razvijajo sposobnosti za neposredno in posredno opazovanje naravnih
in družbenih dejavnikov, pojavov in procesov v pokrajini,
znajo pojasniti, zakaj in kako se v pokrajini dogajajo spremembe in kako vplivajo na
njen razvoj,
spoznavajo prepletenost naravnih in družbenih dejavnikov, procesov in pojavov,
odkrivajo in analizirajo vzroke za obstoječe stanje v pokrajini,
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-

-

-

razvijajo sposobnosti preprostih metod raziskovanja (opazovanje, primerjava, analiza,
skiciranje),
znajo brati različne tematske in splošne zemljevide,
znajo se orientirati na različnih zemljevidih,
znajo se orientirati v naravi in uporabljati več ustreznih pripomočkov,
naučijo se geografsko razmišljati o pokrajinah in ljudeh,
znajo sami zaznati ključne geografske probleme in si zamisliti svojo pot njihovega
preiskovanja,
razumejo zakonitosti razmestitev naravno- in družbenogeografskih pojavov in
procesov ter njihov vpliv na razvitost posameznih pokrajin,
razumejo probleme varstva geografskega okolja ter se zavedajo pomena človeka kot
preoblikovalca geografskega okolja in prizadevanj družbe za vzdrževanje ravnovesja
med človekovimi hotenji in naravo,
usposabljajo se za prepoznavanje nujnosti sonaravnega razvoja ter odgovornosti do
ohranjanja fizičnih in bioloških življenjskih razmer za prihodnje generacije,
probleme preučijo sami ali v skupini,
s skupinskim delom se naučijo prizadevati si za skupne cilje, razvijajo medsebojne
veščine, prevzemajo različne vloge, sodelujejo, se dogovarjajo, izražajo lastne ideje in
upoštevajo različne poglede,
se dejavno udeležujejo ekskurzije in znajo o njih napisati ustrezno poročilo,
si z raziskovanjem in lastnimi pobudami pridobivajo samozaupanje do lastnih
sposobnosti,
se vzgajajo v zanimanju za družbene potrebe, reševanju skupnih prostorskih
problemov,
razvijajo sposobnost doživljanja raznolikosti in lepot naravnega okolja na eni strani ter
vrednotenja različnih življenjskih okoliščin in družbenih potreb na drugi strani,
znajo geografsko razmišljati.

2.1.2. METODE DELA NA IZBRANIH EKSKURZIJAH
Učna metoda je izbrana pot ali postopek, s katerim dijaki pod posrednim ali neposrednim
učiteljevim vodstvom pridobivajo ali utrjujejo na čim lažji in gospodaren način znanja,
sposobnosti in navade ter hkrati razvijajo svoje sposobnosti, svojo osebnost in se usposabljajo
za življenje in delo v družbi (Brinovec, 2004). Delo na terenu daje možnosti za
eksperimentiranje s široko množico različnih učnih metod. Ločimo naslednje metode
terenskega dela: metoda neposrednega opazovanja in risanja, metode merjenja in zbiranja
vzorcev, metoda intervjuja in anketiranja, metoda zbiranja podatkov ter metoda kartiranja.
Izhodiščna učna metoda v geografiji je metoda neposrednega opazovanja, ki se lahko poveže
v različne načine terenskega dela (Lazar, 2008).
Na izbranih ekskurzijah so predvidene naslednje metode terenskega dela: opazovanje,
orientacija (s pomočjo kompasa in kart), panoramsko skiciranje (prikazovanje pokrajinskih
elementov), merjenje (naravnogeografskih elementov), zbiranje vzorcev, kartiranje in
eksperiment (simuliranje procesa naravnih pojavov).
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3. SPLOŠNOGEOGRAFSKI ORIS
OBSREDOZEMSKIH POKRAJIN
3.1. NARAVNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
Obsredozemske pokrajine ležijo v jugozahodni Sloveniji. Te pokrajine so reliefno odprte proti
Tržaškemu zalivu oziroma Jadranskemu morju, zato imajo milejše klimatske poteze v
primerjavi s pokrajinami v notranjosti Slovenije. Glavne značilnosti teh pokrajin so
razmeroma toplo, submediteransko podnebje, menjavanje flišnih in apneniških kamnin,
obmorska lega z dejavnostmi, kot so turizem, pomorstvo ter pridelava zgodnjih pridelkov in
posebnih kultur, poselitev v tesno zgnetenih gručastih naseljih ter litoralizacija, ki je značilna
predvsem za priobalni pas (Repolusk, 1999). Čeprav je v Sloveniji izrazito sredozemski le
nekaj kilometrov širok pas ob obali, segajo naravno- in družbenogeografski vplivi
Sredozemlja mnogo dlje v notranjost (Natek, 1998).
Zemljevid 1: Obsredozemske pokrajine

Vir: Atlas Slovenije, 2006
Meja med obsredozemskimi in dinarskimi pokrajinami v naravi ni posebno izrazita. Naslanja
se predvsem na robove visokih kraških planot, južna meja sledi državni meji s Hrvaško,
celotno zahodno mejo pa predstavlja državna meja z Italijo. Obsredozemski svet sestavlja več
pokrajin. K flišnim pokrajinam spadajo Goriška brda, Vipavska dolina, Brkini z dolino Reke
ter Koprska brda. H kraškim pokrajinam spada planotast Kras, Podgrajsko podolje, Čičarija in
Podgorski kras. Na skrajnem severozahodu so gričevnata Goriška brda, ki so od vseh šestih
pokrajin še najmanj izpostavljena neprijetnim učinkom burje. Ta je najhujša v sosednji
Vipavski dolini. Južno nad Vipavsko dolino se razteza planota Kras. Vzhodno obrobje Krasa
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ima že tudi nekatere celinske poteze, tako kot flišni Brkini, ki imajo na osrednjem slemenu, ki
je visoko tudi preko 800 m, že dokaj ostro podnebje. Na jugu Brkinov je izrazit stik z
zakraselim Podgrajskim podoljem. Južno od Podgrajskega podolja je zakrasela in planotasta
Čičarija, ki se na severozahodu zaključuje z Slavnikom (1028 m). Od Slavnika se proti
zahodu površje zniža v zakrasel ravnik, imenovan Podgorski kras. Pod Podgorskim krasom je
stopnjast prehod v flišno gričevje Koprska brda (Repolusk, 1999).
Kamninsko in reliefno je pokrajina zelo raznolika. Med tipi površja so približno enako
zastopane ravnine, gričevja, hribovja, nizke kraške planote in morska kotanja Tržaškega
zaliva. Povprečna nadmorska višina pokrajine je 352 m, povprečni nagib pa 9,8 °. Najstarejše
kamnine so kredni apnenci, ki se od južnega dela Krasa nadaljujejo v Podgrajsko podolje in
Čičarijo. Zakraselo površje sredozemskega sveta je deloma uravnano (Kras, Podgrajsko
podolje in Podgorski kras), deloma hribovito (Čičarija in delno Kras). Na stiku zakraselega
Podgrajskega podolja in flišnih Brkinov je eden od najbolj značilnih primerov kontaktnega
krasa v Sloveniji. Kraško površje je zaradi prenikanja vode in podzemnega pretoka
prevotljeno s številnimi brezni in jamami. Na kraškem površju je tudi veliko vrtač, udornic,
suhih dolin in raznovrstnih manjših kraških površinskih oblik (žlebiči, škraplje, škavnice).
Apnenčasto površje predstavlja 38,7 % površja pokrajine, flišna območja pa slabo polovico.
Zaplate fliša se marsikje pojavljajo tudi sredi apnenca. Fliš, ki je eocenske starosti, sestavljata
lapor in peščenjak z vložki apnencev. Vse tri sestavine se prepletajo, a ne povsod v enakih
razmerjih. Ker je fliš nepropusten, se je na flišnih območjih razvil površinski vodni tok, zato
je površje na flišu povsem drugačno kot na krasu. Nekakšen tujek oziroma posebnost v
kamninski sestavi pokrajine je apneniški prod, ki ga je Soča na debelo nasula na Goriško
ravan. O skromni zastopanosti naplavnih površin govori podatek, da je tovrstnega sveta le
dobra desetina, od tega tri četrtine gline in melja in četrtina proda (Repolusk, 1999).
Obsredozemski svet v celoti pripada Jadranskemu povodju. Najpomembnejše reke na tem
območju so Soča, Vipava, Reka, Rižana in Dragonja. Vodotoki imajo značilnost dežnega ali
dežno-snežnega odtočnega režima. Zakrasela polovica pokrajine ima zelo skromno mrežo
vodotokov ali pa je sploh nima. V geološki preteklosti so površje oblikovali površinski
vodotoki, ki so se zaradi zakrasevanja sčasoma umaknili v podzemlje. Vsa jezera v
obravnavani pokrajini so umetna, nastala z zajezitvami vodotokov za potrebe namakanja,
zadrževanja poplavnih voda ali ustvarjanja zalog pitne vode. Največje ojezeritve so na
brkinskem potoku Klivnik ter na potoku Vogršček v Vipavski dolini (Repolusk, 1999).
Tržaški zaliv, najsevernejši del Jadranskega morja, zavzema površino 548 km2, kar
predstavlja manj kot pol odstotka Jadranskega morja. Dolžina celotne obale je 130 km.
Sloveniji pripada majhen obalni pas morja, dolg 46 km, ki sega od Miljskega polotoka do
izliva Dragonje v morje. Slovenska obala je zelo razčlenjena, saj potekajo slemena Koprskih
brd skoraj pravokotno na obalno črto (Vinčec, 2009). Gospodarski in geopolitični pomen
morja je za našo državo bistveno večji, kot bi sodili po velikosti slovenskega morja in dolžini
obale. Morje je zelo plitvo, povprečna globina znaša 16,4 m. Dno morja je skoraj povsem
ravno iz drobnozrnatih rečnih naplavin Soče in drugih manjših potokov. V dnu sta le dve
manjši kotanji - pred Savudrijskim rtom (globina 40 m) in pred rtom Madona v Piranu
(globina 34 m) (Natek, 1998). Povprečna slanost v Tržaškem zalivu znaša od 37 do 38 ‰
(Orožen Adamič, 1999). Plimovanje v Tržaškem zalivu je šibko, saj znaša amplituda
plimovanja (razlika med plimo in oseko) v povprečju le 80 cm (Natek, 1998). Ob največji
privlačnosti Lune in Sonca, zlasti oktobra in decembra, in ob ciklonalnih baričnih situacijah,
ki jih spremlja močan jugo, prihaja ob plimi do narivanja vodne gmote proti obali. Takrat
vodne gmote pri dnu ne morejo dovolj hitro odtekati, zato pride do poplav. Gladina morja se
lahko dvigne skoraj za 3 m in preplavi najnižje predele Pirana, Izole in Kopra (Orožen
Adamič, 1999).
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Podnebje tega območja se pogosto označuje kot submediteransko ali zmerno sredozemsko.
Od sredozemskega podnebja se loči po drugačni razporeditvi in količini padavin ter po
nekoliko nižjih povprečnih temperaturah. Povprečne letne temperature so bistveno višje kot v
notranjosti Slovenije. Pomembno je predvsem to, da so zimske temperature višje, saj se s tem
podaljšuje vegetacijska doba. V Obsredozemskih pokrajinah je najdaljša vegetacijska doba
(število dni med spomladanskim in jesenskim temperaturnim pragom) v vsej Sloveniji in
znaša od 285 do 300 dni (Natek, 1998). Povprečne julijske temperature praviloma presegajo
20 °C. Najizrazitejše submediteranske poteze se kažejo pri podnebju Koprskih, Goriških in
Vipavskih brd ter Vipavske doline z Goriško ravnjo. Srednja letna temperatura povsod
presega 10 °C, razen v vzpetih območjih. Najvišja je ob morju. »Najhladnejša so višje ležeča
hribovita območja Brkinov in Čičarije, a tudi dolinske lege Podgrajskega podolja in dno
Ilirskobistriške kotline. Poleti je najtopleje ob morju. Srednja junijska temperatura ponekod
presega 24 °C. V Čičariji, Brkinih ter Ilirskobistriški kotlini so do nadmorske višine 600 m
srednje julijske temperature med 18 °C in 20 °C. Srednje januarske temperature ob morju
dosegajo vrednosti prek 4 °C, v Vipavski dolini in na Krasu pa od 2 do 3 °C, drugje pa med 0
in 3 °C. Srednje januarske temperature se v višjih delih hribovja spustijo pod ledišče«
(Repolusk, 1999, str. 199). Celotno območje je precej dobro namočeno. Letna količina
padavin je najmanjša v Koprskih brdih (okrog 1000 mm), v notranjosti, kjer se vlažne zračne
gmote iznad morja dvigajo, pa se količina poveča na 1300 do 1700 mm. V najvišjih legah
letna namočenost presega 2000 mm. Višek padavin je jeseni, oktobra in novembra, povzroča
pa ga sredozemski ciklon. Drugotni višek je pod vplivom zahodnih vetrov pozno spomladi.
Sneg je reden pojav, a se v smeri proti morju njegova pogostost zmanjšuje in debelina snežne
odeje tanjša. Za Brkine je značilen tudi žled, ki povzroča škodo na različnih vodih in sadnem
drevju. Med vetrovi prevladujeta jugo in burja. Jugo prinaša obilne padavine. Burja, ki piha iz
V ali SV smeri, pa pogosto otežuje življenje krajevnega prebivalstva, saj ovira ali celo
onemogoča promet ter znižuje temperature. Zaraščanje krasa in kulturnih teras je moč burje v
zadnjih desetletjih nekoliko zmanjšalo. Glavni tipi prsti na flišu so regosol, karbonatna
rendzina, evtrična rjava prst (najbolj rodovitna) ter izprana, deloma oglejena ali
psevdooglejena prst. Za ledeniško rečne nanose Soče v Soški dolini ter Goriškem polju so
značilna rjava tla in rendzine. Tla na apnencih in dolomitih so pogosto plitva in močno
skeletna. Na kraških območjih je najbolj razširjena prst jerina ali terra rossa, ki je rdečkaste
barve. Rastlinstvo je submediteransko. Gozd prerašča slabo tretjino površja. Naravno gozdno
rastlinstvo sestavlja več združb, ki so ponekod zaradi vpliva človeka močno spremenjene.
Gozdne združbe na tem območju so: gozd puhastega hrasta in črnega gabra (Kras, Vipavska
dolina, nižji deli kraške Istre), gozd gradna in jesenske vilovine (Koprska in Vipavska brda),
gozd puhastega hrasta in jesenske vilovine ter gozd puhastega hrasta ter trstične stožke
(Koprsko primorje), gozd hrastov in belega gabra (Goriška brda, Goriška ravan ter Rižanska
dolina), gozd bukve in jesenske vilovine (Podgrajsko podolje in Slavniško pogorje), gozd
bukve in belkaste bekice (Brkini z dolino Reke) (Repolusk, 1999). Na krasu ima pomembno
vlogo tudi črni bor, s katerim so v preteklosti pogozdovali golo kraško površje. Borovi nasadi
niso gospodarsko pomembni in so pogosto plen požarov (Gams, 1996).
3.2. DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
Na poselitev prebivalstva in razvoj naselij v pokrajini je pomembno vplivalo zgodovinsko
dogajanje v 20. stoletju. Do 1. svetovne vojne so bila naselja in gospodarske dejavnosti
vezane na Trst, ki je bilo največje avstro-ogrsko pristanišče. V Trst so bile usmerjene vse
prometne povezave in mesto je bilo poglavitno tržišče kmetijskih pridelkov iz agrarnega
zaledja. Ko je Primorska po vojni pripadla Italiji, je v novi državi postala obrobna pokrajina,
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kar je zmanjšalo njen gospodarski pomen in povzročilo nazadovanje. Prebivalstvo je
stagniralo, odseljevanje Slovencev v Kraljevino Jugoslavijo, Zahodno Evropo ter Severno in
Južno Ameriko pa je pospeševal italijanski fašizem s svojimi nacionalističnimi pritiski. Po 2.
svetovni vojni je večji del Primorske pripadel jugoslovanski republiki Sloveniji, večstoletni
središči Primorske, Trst in Gorica, pa sta ostala na drugi strani meje. Primorski kmetje so
ostali brez središč in tržišč, kar je povzročilo še dodatno deagrarizacijo. Po 2. svetovni vojni
se je Slovenija odločila razvijati dve večji središči - Koper in Novo Gorico. Nova Gorica, ki je
bila zgrajena ob Gorici, je postala središče Posočja, Vipavske doline in Krasa. Ker je bil
gospodarski razvoj od leta 1955-1980 zelo intenziven, je bila intenzivna tudi migracija
kmečkega prebivalstva iz agrarnega zaledja v mesta. V to območje pa se je naselilo tudi
veliko imigrantov iz drugih krajev Slovenije in republik nekdanje Jugoslavije (Klemenčič,
Lipovšek, 2003)
Posamezni deli pokrajine se v prebivalstvenem razvoju precej razlikujejo. Zgostitev
prebivalstva, delovnih mest in središčnih dejavnosti je značilna v okolici obalnih mest ter
Nove Gorice, prav tako pa tudi v manjših mestnih središčih. Ostala območja prebivalstveno
stagnirajo, zaradi procesa suburbanizacije naraščajo le območja bliže mestom. Nasploh je v
tej pokrajini suburbanizacija močnejša kot v drugih slovenskih pokrajinah. Delež mestnega
prebivalstva je nekoliko nižji (49,2 %) kot v celotni Sloveniji. V bolj odročnih krajih je začelo
prebivalstvo nazadovati že v 19. stoletju in število prebivalcev se v teh območjih do danes ni
bistveno spremenilo. To velja za Brkine, Čičarijo, Podgorski kras in dele Krasa in Koprskih
brd. Posledica je staranje prebivalstva. Na tem območju so prisotna tudi številna slovenska
narečja. Prostorsko so najbolj razširjeni kraševski, briški, notranjski, čiški in istrski dialekt. V
zahodnem delu Koprskih brd se je ohranila avtohtona italijanska narodna manjšina (Repolusk,
1999). Italijani živijo v obalnih mestih Koper (Capodistria), Piran (Pirano), Izola (Isola) in
Portorož (Portorose) ter njihovem zaledju (Natek, 1998). Ob popisu prebivalstva v
letu 2002 se je za pripadnike italijanske narodnosti opredelilo 2258 oseb, 3762 oseb pa je
kot materin jezik navedlo italijanski jezik. V celotni državi to predstavlja 0,11 % delež
prebivalstva. Na narodnostno mešanem območju v občinah Koper, Izola, Piran prebiva 81,5
% tistih, ki so se opredelili kot pripadniki italijanske narodnosti, kar je1840 oseb, izven
narodnostno mešanega območja pa cca. 18,5 % (Italijanska narodna skupnost, 2011).
Tako kot v večini slovenskih pokrajin prevladujejo tudi tukaj majhna podeželska naselja.
Skoraj polovica krajev ima manj kot 100 prebivalcev. Največji kraji so Koper, Nova Gorica in
Izola. Nad 2000 ljudi živi še v Vrtojbi, Ankaranu, Portorožu, Solkanu, Šempetru pri Gorici,
Piranu, Sežani, Ilirski Bistrici, Luciji in Ajdovščini.
Preglednica 1: Število prebivalcev v večjih mestih
KRAJ

ŠT. PREBIVALCEV LETA 2010

Koper

24.854

Nova Gorica

13.150

Izola

11.321
Vir: Statistični urad RS, 2011

Po gričevju in hribovju prevladujejo slemenska naselja, na ravnini pa so naselja postavljena
predvsem po obrobju obdelovalnih zemljišč. Urbanizacija podeželja je v razporeditev stavb in
njihovo obliko vnesla precej sprememb. V tej pokrajini so naselja predvsem gručasta, včasih
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jih sestavlja več zaselkov. Tako v arhitekturi posameznih stavb, pa tudi v mestni zasnovi, je
čutiti vplive sosednjega romanskega sveta. V obravnavani pokrajini so središčne funkcije in
privlačnostna območja razdeljeni med Koper na jugu in Novo Gorico na severu. Nova Gorica
in Koper imata veliko sorodnih potez. Poleg industrije se uveljavljajo terciarne dejavnosti
(obrt, promet in turizem), kar je v tesni zvezi z obmejno lego. Poleg omenjenega sta tudi
izobraževalni, športni in kulturni središči širšega območja (Repolusk, 1999).
Tradicionalne gospodarske dejavnosti, ki v veliki meri temeljijo na naravnih razmerah, so
poljedelstvo, vinogradništvo, sadjarstvo, živinoreja in gozdarstvo ter ribištvo, solinarstvo in
pomorstvo ob obali. Kmetijstvo je bilo nekdaj zelo pomembno, saj so v nasprotju z drugimi
slovenskimi pokrajinami gojili oljke, vinsko trto, posamezne vrste južnega sadja ter zgodnjo
zelenjavo. Največjo vlogo v kmetijski pridelavi imajo flišna območja, predvsem gričevnati in
ravninski deli z intenzivnim vinogradništvom, sadjarstvom in vrtnarstvom. Kmetovanje so
včasih spremljale številne dopolnilne dejavnosti (peka kruha, mlinarstvo, oljarstvo,
proizvodnja ledu, pranje perila, lomljenje okrasnega kamenja, …). Zaradi majhnosti
Tržaškega zaliva ribolov nima večjega pomena, čeprav je bil vselej pomembna dopolnilna
dejavnost za oskrbo domačega prebivalstva. V zadnjih letih se je začelo razvijati gojenje
školjk in plemenitih brancinov. Industrija je bila pred letom 1945 slabo razvita. Pomembno
vlogo je imela izolska industrija, koprska in piranska pa sta imeli manufakturni značaj. Kljub
skromnim zalogam je bila razmeroma pomembna dejavnost premogovništvo. Glavna
nahajališča premoga so bila na JV delu Krasa, v Vremski dolini, Sečovljah in Ilirskobistriški
kotlini. Na razvoj gospodarstva sta po drugi svetovni vojni vplivala dva dejavnika: nova
državna meja ter pospešen razvoj industrije (lesnopredelovalna, kovinska, kemična, živilska,
industrija prometnih sredstev ter gradbenega materiala). Z razvojem industrije so rasla nova
gospodarska središča, kar je povzročilo spremembe v zaposlovanju prebivalstva. V zadnjem
času se tudi na račun zmanjševanja števila zaposlenih v industriji močno krepi zaposlovanje v
storitvenih dejavnostih. Osrednji območji gospodarskega razvoja sta obalni del Koprskih brd
ter Goriška ravan z Vipavsko dolino. Obmorskost in obmejnost krepita vlogo terciarnega
sektorja. Vse pomembnejši je turizem, promet, trgovina in pristaniška dejavnost (Luka Koper
se je razvila v pomembno pristanišče), ki so ponekod že povsem prevladali (Repolusk, 1999).
Ponekod obmejni položaj z Italijo izkoriščajo za razvoj specializiranih turistično-gostinskih
storitev in igralništva. Poletni turizem je zlasti pomemben v krajih ob morju. Obmorski
turistični kraji so zaradi kratkega obalnega prostora razvojno omejeni, zato se je močneje
razvil le Portorož, turistično pomembni pa so tudi nekateri kraji v notranjosti, zlasti
Škocjanske jame in Lipica, ki sta se razvila zaradi izredno privlačnih naravnih oziroma
kulturnih znamenitosti (Jeršič, 1998).
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4. GEOGRAFSKA EKSKURZIJA:
KOPRSKA BRDA
Potek poti: Socerb–Črni Kal–Abitanti–Ankaran–Koper –Šmarje–Krkavče–Nova vas nad
Dragonjo–Sečovlje–Portorož–Strunjan–Izola.
Postaje
A) Grad Socerb, Socerb
B) Abitanti
C) Mokrišče Sv. Nikolaja, Ankaran
D) Krkavče
E) Predor Valeta, Portorož
F) Strunjanske soline, Strunjan
G) Muzejska lokomotiva P.3, Izola
Zemljevid 2: Zemljevid poti ekskurzije po Koprskih brdih

Vir: Google maps, 2011
Učni pripomočki in učila: zemljevid, kompas, salimeter, učni list, pisalo.
Povezanost z drugimi predmeti: zgodovina, biologija.
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Operativni cilji
Učenec:
- se s pomočjo kompasa, zemljevida ali pripravljenih kart orientira v prostoru,
- spozna osnovne značilnosti flišnih pokrajin ter značilnosti Kraškega roba,
- analizira povezanost med geografskimi dejavniki in prometno infrastrukturo na območju,
- razume pomen viadukta Črni Kal za promet,
- spozna osnovne značilnosti istrskih naselij ter tipičnih istrskih hiš,
- razume osnovne značilnosti slanega travnika,
- se seznani s postopkom merjenja slanosti in napravo salimeter,
- analizira rezultate merjenja slanosti na različnih lokacijah,
- spozna življenje Šavrink in njihovo delo,
- razširi znanje o vinogradništvu in oljkarstvu,
- opazuje položaj italijanske narodnostne manjšine (procese asimilacije, integracije in
segregacije),
- prepozna glavne značilnosti obmorskega turističnega naselja,
- sklepa o vplivih turizma na preoblikovanje pokrajine,
- spozna Parenzano ter razume pomen ozkotirne železnice za prebivalce, ki so živeli v naseljih
ob njej,
- spozna soline ter dela solinarjev,
- razume pomen solin z vidika ohranjanja ogroženih habitatnih tipov.
Preglednica 2: Časovni potek ekskurzije
7.00 h

Zbor na avtobusni postaji in odhod

8.00 h

Socerb, Grad Socerb (30 min)

9.00 h

Abitanti (45 min)

10.15 h

Ankaran - odmor za malico (20 min)

10.45 h

Mokrišče Sv. Nikolaja (35 min)

12.00 h

Krkavče - ogled vasi in muzeja ali torklje (90 min)

14.00 h

Portorož - odmor za kosilo (45 min)

15.00 h

Predor Valeta (40 min)

15.45 h

Strunjanske soline (45 min)

17.00 h

Muzejska lokomotiva, Izola (15 min)

17.15 h

Vožnja proti domu

Avtor: Stopar, 2011
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4.1. SPLOŠNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI OBMOČJA
Pot ekskurzije poteka po Koprskih brdih, ki ležijo na skrajnem jugozahodu Slovenije. Za to
območje se pojavljajo tudi druga imena, kot so Koprsko primorje, Slovenska Istra, Obala,
Šavrinska brda, …(Gams, 2005). Pokrajino opredeljuje predvsem lega ob morju, zato ima od
vseh pokrajin v Sloveniji najbolj izrazite sredozemske poteze. Podnebje Koprskih brd je
najtoplejše v Sloveniji. Za to podnebje so značilna vroča poletja ter blage zime. Najtoplejši
mesec je julij. Srednje julijske temperature ob morju so med 23 °C in 25 °C, v gričevnatem
zaledju pa nekoliko nižje, ampak še vedno višje od 20 °C. V najhladnejšem mesecu, januarju,
so temperature ob morju nad 3 °C, v gričevju pa ne padejo pod 2 °C. Koprska brda imajo
najmanj dni s snežno odejo in sneženjem v Sloveniji - povprečno le 5 dni (Repolusk, 1999).
Tu je tudi največ ur sončnega sevanja v Sloveniji (Koper - 2285 ur/leto) in najdaljša
vegetacijska doba (Gams, 2005). Največ padavin na tem območju je oktobra in novembra,
drugi višek pa nastopi junija. Količina padavin narašča od zahoda proti vzhodu (od 1000 mm
do 1350 mm). Kljub precejšni količini padavin v vseh letnih časih se poleti pojavlja fiziološka
sušnost (močno izhlapevanje zaradi sončne pripeke). Območje je najbolj vetrovno pozimi, ko
pihata burja in jugo (Repolusk, 1999).
Najpomembnejši del Koprskih brd je flišno gričevje, ki je z rečnimi dolinami Rižane,
Badaševice in Dragonje ter njihovih pritokov močno razrezano (Klemenčič, 1990). Nižje
ležeče ravnine so večinoma halocenske ravnice rek in potokov. Morfološko in kamninsko
drugačen svet je apneniška plošča pri Izoli ter flišni nanosi sredi vzpetih apneniških hrbtov na
jugovzhodu. Le na jugovzhodu flišno gričevje preide v hribovje z najvišjimi vrhovi v
pokrajini (Gradin, 476 m n. v.). Večji del osrednjega gričevja, ki so ga razrezali potoki z
grapami in dolinicami, je blago razgiban. Kamninska osnova gričevnatega območja je dokaj
enotna, do razlik prihaja le zaradi različnega razmerja med laporji in peščenjaki. Oba sta proti
vodni eroziji slabo odporna. Vodotoki močno preoblikujejo površje in nanašajo predvsem
melj in glino. Proda je malo, ker flišni prodniki hitro razpadejo. Reliefno in kamninsko sta
najbolj pestra vzhodni in jugovzhodni del na prehodu v kraški ravnik Podgorskega krasa.
Tektonski pritiski so močno nagubali in prelomili eocenske fliše ter paleocenske apnence ter
ustvarili vrsto menjajočih se prog apneniškega in flišnega sveta. Površje Koprskih brd je
preoblikoval tudi človek. Ob obali so to odmiki od prvotne obalne črte zaradi izsuševanja,
gradnje solin, pristanišč ter povečevanja kmetijskih površin, v gričevju pa so to kulturne
terase (Repolusk, 1999). Ozek obalni pas ima značilnost riaške obale, saj so Piranski, Koprski
in Strunjanski zaliv potopljene doline Dragonje, Rižane in Strunjanskega potoka, vmes pa
daleč v morje segajo Savudrijski, Piranski in Ankaranski polotok. Kjer sega gričevje do
morja, se pojavlja tudi strma klifna obala (med Izolo in Piranom, Lazaretom in Valdoltro)
(Kunaver, 1997). Pri Izoli je edini primer apneniške obale v Sloveniji. Ob apneniških obalah
je delež peska v sedimentnem dnu priobalne podvodne terase višji kot ob flišnih obalah
(Orožen Adamič, 1999).
Kjer je površje zakraselo, so predeli brez površinskih voda. Na flišu se je razvila rečna mreža
s številnimi vodotoki, mnogi med njimi med poletno sušo presahnejo. Skoraj vsi vodotoki se
izlivajo v slovensko morje, razen Osapske reke, ki teče v Miljski zaliv, in potokov, ki
pripadajo porečju Mirne. Na območju so se oblikovala tri samostojna porečja, in sicer porečje
Rižane (največje), Badaševice in Dragonje. Porečji Dragonje in Rižane sta deloma kraški,
zato imata v poletnih mesecih nizek pretok. Badaševica dobi vodo s fliša in poleti lahko
povsem presahne. Zaradi velike razgibanosti površja in nepropustnosti kamnin se pojavljajo
tudi poplave, ki jih povzročajo predvsem poletna neurja. Eden največjih problemov je oskrba
območja z vodo, zlasti poleti. Poraba vode poleti močno naraste predvsem zaradi turizma.
(Repolusk, 1999). Najbolj izstopajoča posebnost pokrajine je morje. Povprečna slanost morja
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v Tržaškem zalivu je med 37 in 38 ‰, poleti pa se slanost morja zniža tudi pod 35 ‰ (Orožen
Adamič, 1999). Najvišja slanost morja je pozimi, nanjo pa vplivata zmanjšan zimski rečni
dotok sladke vode ter dotok bolj slane vode iz Srednjega in Južnega Jadrana. Morje je
najhladnejše v februarju, najtoplejše pa v avgustu (Klemenčič, Lipovšek, 2002).
Na flišu se pojavljajo naslednje prsti: regosol, karbonatna rendzina, evtrična rjava prst in
izprana, ponekod psevdooglejena prst. Človek je rendzine in evtrično rjavo prst na flišu z
obdelovanjem močno spremenil in nastala je rigolana prst, ki je primerna za gojenje vinske
trte, oljke, sadnega drevja in vrtnin. Prsti na apnencu so le na vzhodu, prevladuje rendzina. V
zgornjem in srednjem toku potokov in rek prevladujejo peščene in ilovnate obrečne prsti, v
spodnjem toku pa oglejena prst. Naravno rastlinstvo je listopadno in ima sredozemske
značilnosti, saj posamično ali v manjših skupinah rastejo v gozdu ali grmišču tudi zimzelene
vrste. Prevladujoča gozdna združba je gozd gradna in jesenske vilovine (na višjih, osojnih
pobočjih). Med posameznimi drevesnimi vrstami so pogosti tudi hrast graden, hrast cer, hrast
puhavec in beli gaber. Rastline so toploljubne ter prilagojene suši. Gozd pokriva slabo tretjino
pokrajine in ima predvsem ekološko in erozijsko varovalno funkcijo, redkokje je namenjen
pridelavi lesa (Repolusk, 1999).
Ena od osnovnih značilnosti prebivalstvene sestave Koprskih brd je etnična pestrost. V
pokrajini živi avtohtono italijansko prebivalstvo, etnično pestrost pa dopolnjuje še velik delež
priseljenih Hrvatov, Srbov in Muslimanov. V Koprskih brdih srečamo več tipov naselij: stara
romanska mesta, nove urbanizirane soseske ter podeželska naselja. Najpomembnejše mestno
središče Koprskih brd je Koper, ki je tudi eno od najpomembnejših gospodarskih središč
Slovenije. Večja mesta so še Piran, Izola in Portorož. V gričevju imajo nekoliko večji pomen
Šmarje, Gračišče, Marezige, Črni Kal, Sveti Anton, Gradin, Boršt, Dvori in Raven. V
priobalnem pasu je bilo včasih pomembno ribištvo, solinarstvo ter industrija, v gričevju pa je
bilo pomembno predvsem kmetijstvo. Kmetijsko dejavnost označuje niz posebnosti s
prevlado ročnih tehnik na kulturnih terasah, kjer so prisotne sredozemske kulture (vinska trta,
oljke, murva, zgodnja zelenjava, fige, itd.). Podeželsko prebivalstvo se je v preteklosti
ukvarjalo še z mlinarstvom, kovaštvom, peko kruha, pranjem perila, gostilničarstvom in
oljarstvom. Gospodarski razvoj v priobalnem pasu in v gričevju se razlikujeta. Danes so
pomembne gospodarske panoge industrija, pristaniška dejavnost (Luka Koper je eno
najpomembnejših pristanišč za srednjo Evropo) in obmorski letoviški turizem, ki je razvit
vzdolž celotne obalne črte (Repolusk, 1999). Zaradi gospodarske krepitve priobalnih območij
se je začelo prazniti podeželje in preseljevanje iz zaledja na obalno območje (Klemenčič,
Lipovšek, 2002). Gospodarska rast je pritegnila tudi priseljence iz ostalih delov Slovenije,
Istre in drugih dežel z jugovzhoda (Gams, 2005).
Primeri nalog
- Napiši nekaj imen, ki se uporabljajo za Koprska brda!
Primorska, Primorje, Obala, Koprsko primorje, Šavrini, …
- Na nemi karti označi območje, kjer avtohtono živi italijanska narodna manjšina.
- Ugotovi, kateri klimogram pripada Kopru ter ga analiziraj!
Kopru pripada klimogram A. Najtoplejši mesec je julij. Srednje julijske temperature so
okoli 23 °C. Temperature v januarju, najhladnejšemu mesecu, ne padejo pod 0 °C,
srednja januarska temperatura se giblje okoli 5 °C. En višek padavin je septembra, drugi
pa nastopi junija. Povprečna letna količina padavin je 1054 mm.
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Slika 1: Klimogram Kopra in Ilirske Bistrice
Klimogram A

Vir: Senegačnik, 2005

Klimogram B

Vir: Senegačnik, 2005

4.2. OPIS POTI
4.2.1. Postaja 1: GRAD SOCERB, SOCERB
Na nadmorski višini 371 m leži vas Socerb. Vas sestavlja niz domačij s korto (zaprtim
dvoriščem) na sredini, tako da je vsaka domačija enota zase. Med hišami stoji cerkev,
posvečena sv. Socerbu. Nad vasjo je grad Socerb, imenovan tudi Strmec. Začetki grajskega
poslopja segajo v 13. stoletje (Vinčec, 2009). Lastniki so se pogosto menjevali, saj je bil grad
ključnega pomena za prevlado v Istri. Srednjeveški grad Socerb stoji na rtu strmega skalnega
roba. Na vzhodni strani grad varuje obrambni zid, na ostalih straneh pa prepadne stene. Z
gradu je lep razgled na Trst, severni del Jadrana ter vse do Pirana. Grad je danes priljubljena
izletniška točka. Današnje ime Socerb izhaja iz latinskega imena rimskega krščanskega
mučenika Socerba, ki naj bi se, kot pravi legenda, skrival v kraški kapniški jami pred
preganjalci, dokler ga niso odkrili in leta 284 ubili. Vhod v Sveto jamo je približno 300 m od
gradu. Jama je dolga skoraj 200 m in globoka 44 m. Rovi jame so v dveh nadstropjih, zgornji
so suhi, z masivnimi kapniki in s stropa okrušenimi skalami, v spodnjih rovih pa teče potok.
Prvi del jame je dokaj prostoren, z naravnim kamnitim oltarjem, kjer je še danes svetišče in
edina podzemna cerkev v Sloveniji (Osvald, Lazarini Filo, 2005).
Z gradu je lepo viden Kraški rob, ki predstavlja geološko, geomorfološko in podnebno mejo.
Strm rob, kjer se kraška planota Kras prevesi v flišno pokrajino Slovenske Istre, se razteza v
20 km dolgem in 2,5 – 5 km širokem pasu od Socerba do Mlinov ob slovensko-hrvaški meji
(Kraški regijski park, 2011).
Z gradu vidimo tudi viadukt Črni Kal, ki je s svojo dolžino 1065 m najdaljši in največji
premostitveni objekt na slovenskem cestnem omrežju. Nahaja se na avtocestnem odseku
Klanec–Ankaran, ki je del avtoceste A1. Viadukt prečka Osapsko dolino na višini od 10 do 95
m. Na viaduktu so postavljene protivetrne ograje, ki omogočajo promet tudi v močni burji.
Viadukt so začeli graditi oktobra 2001, prometu pa je bil predan septembra 2004. Z njegovo
izgradnjo je bil odpravljen problem spusta avtoceste z nadmorske višine 420 m na slovensko
obalo (Viadukt Črni kal, 2010).
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Primeri nalog
- Grad Socerb je dobra orientacijska točka. Ugotovi naslednje:
- S pomočjo zemljevida in kompasa določi lastni položaj ter poimenuj vsaj pet naselij, ki
jih vidiš s svojega stojišča. Koper, Izola, Piran, Tinjan, Črni Kal, Podpeč, Trst, Milje,…
- S pomočjo karte določi nadmorsko višino naselja! 371 m n.v.
- Katero pristanišče vidiš pod gradom? Tržaško pristanišče.
- Kako se imenuje kamninska in reliefna meja, ki jo vidiš z gradu? Kraški rob.
- Vzdolž kraškega roba se vleče niz razvalin, nekdanjih utrdb in stolpov. Te stavbe ali
ruševine spominjajo na nemirne čase, ko je tukaj stoletja potekala meja med Beneško
republiko in Avstrijo. Poišči vsaj eno utrdbo ali obrambni stolp ter poimenuj vas pod njo.
Lepo so vidne ruševine utrdbe nad Črnim Kalom ter obrambni stolp nad vasjo Podpeč.
- Na spodnji fotografiji označi naravno pregrado med Krasom in Slovensko Istro ter dva
večja posega človeka v pokrajino. S pomočjo zemljevida poimenuj tudi vzpetino, ki je
vidna v ozadju ter določi njeno nadmorsko višino.
Slika 2: Viadukt Črni kal

Vir: Hribi.net, 2011
4.2.2. Postaja 2: ABITANTI
Vse do hrvaške meje je veliko manjših krajev, ki so ohranili izvirno istrsko podobo. Med
najzanimivejšimi so Abitanti. Abitanti, ki ležijo na nadmorski višini 410 m, so obmejno
gručasto naselje v mestni občini Koper (Pucer, 2005). Vas leži v jugovzhodnem delu
Šavrinskega gričevja, na slemenu nad dolino potoka Malinske, ob državni meji s Hrvaško
(Snoj, 2009). Podatkov o preteklosti tega kraja je izredno malo. Ime izhaja iz latinske besede
Habitatores oziroma Habitanti (ital. Abitanti), v pomenu »prebivalci« oz. prišleki. Kraj naj bi
Benečani naselili s prebivalci iz Dalmacije in Bosne, ki so v 16. stoletju od tam zbežali pred
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Turki (Pucer, 2005). V to majhno istrsko vasico pridemo po cesti z Gradina. Vas je danes
prazna, saj v njej ne živi nihče več za stalno.
Preglednica 3: Število prebivalcev v Abitantih
LETO

1869

1900

1931

1961

1971

1981

2002

ŠT.
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100
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0

Vir: Mestna občina Koper, 2010
Vas je bila še do konca šestdesetih let 20. stoletja brez elektrike (Pucer, 2005). Po vojni so se
v veliki meri izselili mladi, ki so v večjih centrih in obalnih mestih videli boljšo prihodnost.
Dolgo let so vztrajali še trije prebivalci, ki pa so danes preminuli (Mestna občina Koper,
2010).
Slika 3: Obnovljena hiša v Abitantih

Foto: Stopar, 2010
Številne stavbe so arhitekturno izredno zanimive in so zato tudi zaščitene kot kulturna
dediščina. Danes je v vasi le 18 hišnih številk (Pucer, 2005). Čeprav veliko hiš propada, se
nam ponuja izredno zanimiv sprehod po vasi. Stavbarstvo je funkcionalno in preprosto. V
središču Abitantov so hiše nanizane okoli zaprtega dvorišča, ki je tlakovano s kamni.
Zanimivi so razni kamniti detajli, nizki volti, ki so preprečevali pretirano uhajanje toplote,
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korte in vaški vodnjak. Do leta 1908 so vaščani uporabljali kapnico, nato pa so ob vhodu v
vas postavili vaški vodnjak (Mestna občina Koper, 2005).
Prebivalci Abitantov so se ukvarjali s poljedelstvom in živinorejo. Območje je bilo bogato
tudi z vinogradi (Pucer, 2005). Za dodaten zaslužek so prodajali seno, drva in ostale pridelke
v obalna mesta, največ v Trst. V jesenskem času so prodajali tudi kostanj in gobe (Mestna
občina Koper, 2010). V Abitantih raste tudi najdebelejši hrast puhavec v Slovenski Istri.
Njegov obseg je 4,10 m, visok pa je približno 23 m (Simčič, Pucer, 2001).
Vas želijo danes oživeti, zato se v njej veliko hiš obnavlja. Lastniki hiš v Abitantih nestrpno
čakajo napeljavo vodovoda v vas, saj bo le ta dejansko omogočil življenje v vasi. Eden od
načinov oživljanja vasi je tudi likovna kolonija, ki poteka v vasi vsako pomlad. Kolonije se
udeležijo znani domači in tuji umetniki. Dela, ki jih ustvarijo v Abitantih, razstavijo in
prodajo v Kopru. Izkupiček gre za obnovo kraja, ki bo s postopno obnovo ponovno zaživel in
obogatil kulturni utrip Slovenske Istre (Pucer, 2005).
Primeri nalog
- V vasi je veliko tipičnih istrskih hiš. Opiši glavne značilnosti istrske hiše (velikost,
kamen, iz katerega je zgrajena, okna, vrata, kritina, stopnišča, …) ter izgled istrske vasi
(dvorišča, ulice, trgi, …).
Vas je stara ter gručasta. Hiše so strnjeno pozidane in neometane, zato je lepo viden
istrski kamen (fliš), iz katerega so zgrajene. Hiše so v vasi postavljene brez reda, ulice so
ozke, na sredini vasi je manjši trg, ki je tlakovan. Hiše so podolgovate in zidane v
nadstropjih. Nekaj hiš v vasi ima zunanje stopnice, ki se zaključijo z baladurjem (teraso),
prostorom pred vhodom, ki je pokrit z nadstreškom. Okna in vrata so majhna, obdajajo
jih jerte. Pred hišami opazimo tudi vodnjake (šterne) z zajeto kapnico.
Slika 4: Zapuščena hiša v Abitantih

-

Foto: Stopar, 2010
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- Pregovor pravi, da ima vsaka vas svoj glas. To velja tudi za Slovensko Istro. Poišči
sopomenke za naslednje narečne besede:
A »korta«

C vodnjak

B »škuri«

A dvorišče

C »šterna«

B polkna

- Vse hiše v vasi imajo izredno majhna okna. Pojasni zakaj.
Okna so majhna, z lesenimi škurami oz. polkni, da so pozimi varovala pred mrazom,
poleti pa pred vročino.

4.2.3. Postaja 3: MOKRIŠČE SV. NIKOLAJA, ANKARAN
Ankaran je naselje s 3217 prebivalci (Statistični urad RS, 2011). Leži na južni strani
Miljskega polotoka, na nadmorski višini 19,2 m, nedaleč stran od državne meje z Italijo
(Občina Ankaran, 2011). Območje Ankarana je bilo naseljeno že v rimskem času in se je
imenovalo Ancaria, sam kraj pa naj bi dobil ime po opatu samostana sv. Nikolaju Ancaranu.
Ankaran je bil nekdaj manjša vas. Zaradi blage klime, zavetja pred burjo, prisojne lege,
bližine morja in bujnega sredozemskega rastlinstva se konec 19. stoletja začne tu razvijati
zdraviliška in po prvi svetovni vojni še turistična dejavnost, po katerih je to območje
prepoznavno še danes (Ankaran, 2011).
Slika 5: Vinogradi, ki segajo do morja

Foto: Stopar, 2010
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Ankaran z okolico je pomembno turistično-letoviško-zdraviliško območje, ki sega od izliva
reke Rižane na vzhodu vse do Debelega rtiča na zahodu. Na Debelem rtiču je danes znano
mladinsko zdravilišče in letovišče. Debeli rtič ni kraj ali zaselek, ampak naravni spomenik in
zavarovano območje. Posebnost tega območja je 21 m visok klif (Pucer, 2005). Na Debelem
rtiču se nahajajo edini vinogradi, ki ležijo ob morju. Kot zanimivost velja omeniti, da se v
Ankaranu konča Slovenska planinska transverzala, ki ima izhodišče v Mariboru (Titl, 1993)
ter da se tu nahajata školjčna sipina in slani travnik, ki veljata za posebnost v Sredozemlju.
Mokrišče Sv. Nikolaja
Slika 6: Slani travnik

Foto: Stopar, 2010
Med Sv. Katarino in Sv. Nikolajem pri Ankaranu se na približno sedmih hektarjih razprostira
edini sredozemski slani travnik v Sloveniji. To je za vzhodno jadransko obalo redek, za
slovensko pa edinstven primer morskega obrežja, ki ni strmo, kamnito ali peščeno, pač pa
muljasto, vlažno in plitvo. Vodni režim je tukaj drugačen kot na flišnatem ali apnenčastem
obrežju in v solinah. Slani travnik je obrežni močvirski ekosistem izjemne ekološke vrednosti
in je tudi del omrežja Natura 2000. Njegovo varovanje je pomembno zaradi ohranjanja redkih
rastlinskih vrst, ki tu živijo, ter ohranjanja ekosistemske raznolikosti in biološke pestrosti
slovenskega obrežnega prostora (Obrežno mokrišče pri Sv. Nikolaju v Ankaranu, 2010).
Območje, kjer leži slani travnik, je bilo priljubljeno sprehajališče izletnikov, turistov in
domačinov. Marsikdo med njimi se ni zavedal, da med sprehodom tepta redke ali celo
edinstvene rastlinske vrste v Sloveniji. Zaradi navedenega razloga so se v piranskem Zavodu
za varstvo narave odločili, da na območju slanega travnika uredijo lesene sprehajalne brvi.
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Dvignjena lesena pešpot omogoča sprehod preko mokrišča, pri tem pa rastlinstvo s tega
območja ostane nepoškodovano. Lesena pot prečka travnik v dolžini približno 170 m. V
sklopu pešpoti je tudi kovinski bazen, v katerem so školjčne lupine z bližnjega pokopališča
školjk ter predstavitvene table (Crnič, 2010).
Primeri nalog
- Kako se imenujejo rastline, ki so prilagojene za življenje na slanih tleh?
Slanuše ali halofiti so rastline, ki uspevajo na slanih tleh.
- Kateri slanoljubni rastlinski vrsti, ki sta do nedavnega veljali za izumrli, uspevata na
slanem travniku? Obmorski lan in klasasta tavžentroža.
Slika 7: Obmorski lan in klasasta tavžentroža

Vir: Vreš, Seliškar, 2010
- Omenjeni rastlinski vrsti poišči na slanem travniku (pomagaj si z informativnimi
tablami).
- V kovinskem bazenu s školjkami in polži iz bližnjega pokopališča školjk izberi nekaj
školjk in polžev ter jih poimenuj (pomagaj si z informativno tablo ob bazenu).
- Slani travnik spada v omrežje Natura 2000. Kaj želimo doseči s tovrstnim zavarovanjem
delov narave?
Slani travnik je obrežni močvirski ekosistem izjemne ekološke vrednosti. Zavarovanje
takšnih delov narave je pomembno zaradi ohranjanja redkih rastlinskih vrst ter
ohranjanja ekosistemske raznolikosti in biološke pestrosti.
- S pomočjo salimetra izmeri slanost morja na dveh lokacijah. Prva lokacija je morje,
druga lokacija pa slani travnik. Ugotovitve zapiši na učni list ter pojasni razlike v slanosti.
Večja slanost se pričakuje na slanem travniku, saj ima voda tam slabši pretok (stoječa
voda) in višjo temperaturo, kar posledično poveča izhlapevanje.
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4.2.4. Postaja 4: KRKAVČE
Krkavče sodijo med starejše vasi Slovenske Istre. Vas leži na južnem delu občine Koper na
nadmorski višini 191 m. V njej najdemo značilno istrsko arhitekturo s tipičnimi istrskimi
elementi. Hiše v Krkavčah so iz starega istrskega kamna, pokrite s korci, okna so majhna,
ulice ozke (Pucer, 2005). O izvoru imena vasi Krkavče obstajata dve razlagi. Prva razlaga
pravi, da je ime keltskega izvora - koren »kr« pomeni skala ali kamen. Stari, osrednji del vasi
je namreč zgrajen na skali. Druga razlaga o izvoru imena pa pravi, da je vas dobila ime v 15.
stoletju, ko so Benečani na to območje naselili dalmatinske kolone, ki so živeli ob reki Krki v
zaledju Šibenika (Pucer, 2005). Krkavče so sestavljene iz več zaselkov: Hrib, Draga,
Škarjevec, Rov, Sv. Maver, Glavine, Žvabe, Abrame, Solne, Giriče, Mačkujek in Pršute. Z
zahodnega dela vasi je lep razgled na dolino Dragonje in okoliške hribe, do Briča, Svetega
Petra in Nove vasi (Simčič, 2011). Arheološke najdbe nad vasjo na območju pokopališča
pričajo o tem, da so Krkavče ena od starejših vasi Slovenske Istre. Najstarejše najdbe so iz
predrimske dobe, od katerih največjo pozornost vzbuja Krkavčanski kamen, ki naj bi bil star
približno tri tisoč let (Pucer, 2005).
Zanimivosti
Najstarejša zanimivost je Krkavčanski kamen. Stoji ob cesti za zaselek Škarljevac, približno
200 m vzhodno od pokopališča. Nekateri mu pripisujejo tri tisoč let, drugi pa ga datirajo v 2.
stoletje pr. Kr.. Krkavški kamen je visok 1,5 m, na njem pa sta reliefni podobi človeka z
razširjenimi rokami, prekrižanimi nogami in žarnato avreolo na glavi, kar daje slutiti, da gre
za neko božanstvo, povezano s Soncem (Osvald, Lazarini Filo, 2005). Najverjetneje gre za
poganskega boga Sonca (Pucer, 2005). V zvezi s kamnom so nastale različne teorije, vsekakor
pa naj bi imel obredni namen. V zvezi s kamnom je bila narejena tudi študija »Krkavški
kamen v ustnem izročilu in v sklopu obredne prostorske strukture«, ki pravi, da gledano
prostorsko leži kamen v središču navideznega latinskega križa (prostorska struktura križa), če
bi povezali sosednje cerkve.
Slika 8: Skalnata ploščad pred cerkvijo v Krkavčah

Foto: Stopar, 2011
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Mimo pokopališča in zaselka Hrib nas cesta pelje do jedra vasi, ki leži ob cerkvi. Pred
cerkvijo je velika naravna skalnata ploščad (Pucer, 2005). Krkavče ("kr" = kamen oz. skala)
so zgrajene na skali. Skala je najbolj vidna pri cerkvi, saj je ogromna ploščad oz. trg pred
cerkvijo »naravno« tlakovan. Tudi cerkev je zgrajena na tej skali. Plast skale je lepo vidna
tudi na koncu vasi (na Kantonu), kjer prav tako tlakuje manjši trg, s katerega se odpira lep
razgled na dolino reke Dragonje (Simčič, 2011).
Na tlaku iz skale je bila leta 1749 postavljena baročna cerkev sv. nadangela Mihaela. Ob
njej stoji zvonik, ki je bil v času turških vpadov obrambni in stražni stolp, menda pa so tam
stražili tudi vojaki, ki so varovali vas pred roparji, tudi gusarji, ki so že takrat poznali odlično
krkavško olivno olje. Nekdaj je bilo tu močno zasidrano glagoljaštvo, zadnje maše po
staroslovanskem obredu so bile še konec 19. stoletja. V cerkvi je ohranjen zapis iz
glagoljaškega misala iz 17. stoletja. V cerkvi se nahaja tudi kip sv. Ane, ki je oblečena v
istrsko nošo (Simčič, 2011).
V Krkavčah je živi muzej - Hiša Vrešje. Hiša Vrešje je lepo obnovljena tradicionalna istrska
hiša, ki je zanimiva za vse, ki cenijo kulturno dediščino, stare običaje ter ljudsko glasbo. Hiša
je sezidana na skali, ki služi v pritličju za naraven tlak. Pohištvo v hiši je originalno
restavrirano. V kuhinji so razstavljeni številni predmeti iz preteklosti, ki jih lahko vidimo le še
v muzejih. Muzej se ponaša tudi z zbirko tradicionalnih orodij, ki so jih nekoč uporabljali za
kmečka dela. V vinski kleti so razstavljeni predmeti, ki so jih nekdaj uporabljali pri pridelavi
vina. Da bi bila podoba stare istrske hiše še bolj idilična, poskrbi vodni izvir, speljan v
kamnito zajetje, ki stoji tik ob hiši. Včasih je služil kot vaško perišče. Predvsem pa za
družino, ki je živela v tej hiši, saj je tedanja gospodinja opravljala poklic perice, ki je prala
perilo za prebivalce iz hrvaške Istre (Sirc, 2009). Obiskovalce ob prihodu v hišo Vrešje
pričaka gospodinja v šavrinski noši. Šavrinke so bile istrska dekleta in žene, ki so se zaradi
gospodarske krize in lakote odpravile na pot po Istrskih hribih in vaseh, da bi pomagale
vzdrževati svoje družine. Šavrinke so svoj poklic začele opravljati že v zgodnji mladosti (13,
14 let) in so ga ponavadi opravljale, dokler se niso poročile, nekatere pa tudi celo življenje.
Največ je bilo jajčaric - te so iz Slovenske Istre hodile po hrvaških vaseh pobirat jajca in jih v
plenjerih na glavah ali v bisagah na oslih tovorile v Trst ali v Koper na trg prodajat. Veliko je
bilo tudi krušaric, ki so nosile kruh. Nosile so tudi sadje in zelenjavo, mleko in drva. Nekatere
izmed njih so pospravljale domove mestne gospode, prav tako pa poznamo tudi poklic perice
(iz mest so perilo prinesle domov in ga oprale). Z imenom Šavrinka se niso poimenovale
same, ampak so jih tako klicali prebivalci hrvaških vasi. Glavna značilnost Šavrinkine
popotne oprave je bil »plenjer« (koš), ki so ga nosile na glavi. Če so s svojim delom dovolj
zaslužile, so si priskrbele osla ali mulo, ki so jih opremile z bisagami, v katerih je bilo več
prostora za pridelke, ki so jih tovorile. Šavrinke so imele oblečeno preprosto belo platneno
obleko, čez katero so nosile predpasnik. Velikokrat so hodile bose (čevlje so si obule, če so
dovolj zaslužile) ali pa so si na noge privezale krpe (Šavrinka, 2011).
V preteklosti so se prebivalci Krkavč preživljali s kmetijstvom, poljedelstvom (oljke, vinska
trta, sadno drevje, zelenjava, žito), živinorejo (ovce, govedo, prašiči) in trgovino. Pridelke so
prodajali v obalna mesta. Pridobivanje olivnega olja je močno vpleteno v dediščino Istre.
Pobiranje in stiskanje oliv je bilo od nekdaj pomembno opravilo prebivalcev Krkavč. V tej
vasi so najstarejši oljčni gaji (»V Krkučeh je mate od ulek«, kar pomeni, da je v Krkavčah
mati od oliv) (Osvald, Lazarini Filo, 2005). Pred cerkvijo v vasi so kamnite posode za
shranjevanje olja. V preteklosti so bili ti kamni na hladnem v kleti, saj so v njih hranili
zlatozeleno tekočino. Oljka je starodavna kultura. Prav tako stara je tudi obrt pridobivanja
olivnega olja. Nekoč so bile tu kar štiri oljarne (torklje) in menda so nekoč pridelali
Krkavčani celo več olja kot vina (Simčič, 2011). Danes je v okolici vasi veliko obnovljenih
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oljčnih nasadov in v vasi deluje tudi oljarna (Torklja). Torklje predstavljajo posebnost
oljarske obrti v Sloveniji. Ime izvira iz latinskega imena »torkularium«, ki pomeni stiskalnica.
Oljčni plodovi dozorijo do sredine novembra in takrat jih tudi začnejo obirati (navadno okrog
praznika Sv. Katarine). Pobiranje oliv je precej zahtevno opravilo. Najprej se morajo pobrati
plodovi po tleh, šele potem jih s pomočjo lestve trgajo z drevesa. Obiralci oljk imajo okrog
vratu ali pasu obešene žaklovinaste vreče (baliha), v katere z obema rokama smukajo olive z
vej. Stiskanje olja traja slaba dva meseca, saj v tem času prinesejo v torklje svoje pridelke
prebivalci več vasi. Merska enota za olive, ki jih prinesejo v torkljo, je brenta (32-35 kg
plodov). Najstarejši način predelave oljčnih plodov, kakršen je bil v starih oljarnah in se v
nekoliko sodobnejši obliki uporablja še dandanes, je mletje z mlinskimi kamni in prešanje
oziroma stiskanje. Za liter olja je potrebnih 5-8 kg oliv. V brentah ali kadeh olive nasolijo, da
ne plesnijo. Pri mletju oliv v »pašto«, ki je potrebna za stisk olja, so včasih uporabljali živali,
ki so vrtele vreteno z mlinskim kamnom. Zmlete olive naložijo v stiskalnico in jih oblivajo z
vrelo vodo. Funkcija vrele vode je, da spravi olje iz zrnja in ga odnaša v posodo pod
stiskalnico. Na koncu olje, ki plava na vodi, poberejo s plitvimi zajemalkami ter ga ponovno
prekuhajo in precedijo (Osvald, Lazarini Filo, 2005).
Primeri nalog
- Sprehodi se po vasi ter na spodnji sliki označi s črko C- cerkev Sv. nadangela Mihaela, s
črko V – Hišo Vrešje, s črko T približen položaj torklje, s črko K pa približen položaj
Krkavškega kamna.
Zemljevid 3: Karta Krkavč

Vir: Krkavče, 2011
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- Z zahodnega dela vasi je lep razgled na dolino najpomembnejše reke v Slovenski Istri.
Katera reka je to?
A)
B)
C)
D)

Rižana
Osapska reka
Dragonja
Reka

- Dopolni!
Zaledju naših obmorskih mest domačini pravijo Šavrini

ali

Šavrinsko gričevje .

- Katera dva izraza sta v rabi za poimenovanje ploda oljke? Oljka in oliva.
- Kako olivnemu olju pravijo Primorci? Oljčno olje.
- Pot ekskurzije nas vodi mimo številnih vinogradov. Vinogradništvo je poleg oljarstva v
teh krajih pomembna kmetijska panoga. Katere vrste vina pridelujejo na tem območju?
Na kakšni kamninski podlagi gojijo refošk?
Vinorodni okoliš Slovenske Istre slovi po rdečih in belih vinih. Na istrski zemlji uspeva
avtohtona vinska trta, ki daje zelo cenjeno rdeče vino refošk. Med rdečimi vini gre
izpostaviti tudi merlot in cabernet sauvignon, med belimi pa posebno pozornost zaslužita
malvazija in rumeni muškat, ki ju na tem območju pridelujejo že stoletja. Del ponudbe v
istrskih kleteh tvorita tudi sivi pinot in chardonnay. Kamninska podlaga, na kateri gojijo
refošk, je fliš.

4.2.5. Postaja 5: PREDOR VALETA, PORTOROŽ
Porečanka ali Parenzana je priljubljeno ime nekdanje ozkotirne železniške proge med Trstom
in Porečem, ki je obratovala med letoma 1902 in 1935. Predor Valeta je eden izmed osmih
predorov te železnice, ki je dolg 550 m in leži na odseku med Portorožem in Strunjanom.
Slika 9: Predor Valeta

Foto: Stopar, 2010

Slika 10: Vhod v predor iz Strunjana

Foto: Stopar, 2010
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Proga se je pričela v Trstu, nadaljevala skozi Milje in v Škofijah vstopila na ozemlje današnje
Slovenije. Najprej se je usmerila proti Dekanom, se obrnila proti Kopru in nato ob današnji
obalni cesti dosegla Izolo, nadaljevala mimo pod Belvederjem v Strunjan, skozi predor v
Portorož in do Lucije ter do Sečovelj, kjer je prečkala reko Dragonjo in vstopila na današnji
hrvaški del Istre. Tam je najprej tekla proti zahodu, proti vasi Valica, nato pa se je obrnila na
vzhod proti notranjosti Istre, se povzpela mimo Buj do Grožnjana, blizu katerega je pri 293 m
nadmorske višine dosegla najvišjo točko na celotni trasi. Z Grožnjana se je spustila do Livad,
tam prečkala Mirno in se usmerila proti zahodu. Sledil je še en vzpon mimo Motovuna, nato
pa se je proga začela spuščati, stekla čez Višnjan in po 123 km celotne dolžine dosegla Poreč.
S tem je bila ena daljših ozkotirnih železniških prog v Evropi (Porečanka - Parenzana, 2010).
Ko je avstrijski zakon dovolil gradnjo krajevnih ozkotirnih železnic, so okoli leta 1880 bile
izdelane prve analize izgradnje takšne proge v zahodni Istri. Gradbeno dovoljenje je bilo
izdano leta 1898, leta 1900 pa se je pričela gradnja. Odsek med Trstom in Bujami je bil odprt
(predstavniki Italijanov so otvoritev bojkotirali zaradi dvojezičnih napisov ob progi) 1. aprila
1902, prvi vlak med Bujami in Porečem pa je zapeljal 15. decembra istega leta. Proga je
krajem ob njej prinesla občuten gospodarski napredek. Po njej so prevažali predvsem
kmetijske pridelke, ki so se prodajali na tržaški tržnici. Poleg tega je služila še prevozu rib,
soli, izdelkov piranske kemične industrije ter kamnov iz kamnolomov v Grožnjanu, Momjanu
in Kanegri. Med 1. svetovno vojno so po njej prevažali tudi vojsko in hrano za oskrbo Istre.
Po koncu 1. svetovne vojne je bila celotna Istra priključena Italiji, ki je prevzela tudi
upravljanje proge. Sedež družbe se je z Dunaja preselil v Pulj, iz notranjosti Italije pa so
pripeljali tako nove lokomotive kot večji del osebja. Približno desetletje je železnica še
poslovala rentabilno, nato pa je ob izbruhu gospodarske krize ter zaradi vedno
konkurenčnejšega pomorskega in avtobusnega prometa začela prinašati izgubo, zato je iz
Rima prišel ukaz o zaprtju proge. Zaprtje proge je najbolj prizadelo slovensko in hrvaško
prebivalstvo istrskega zaledja. Zadnji vlak je zapeljal 31. avgusta 1935. V času obratovanja
železnice se je zgodilo več manjših nesreč. Eden od razlogov je bil, da projektanti iz
notranjosti Avstro-Ogrske niso poznali vseh zakonitosti lokalne mikroklime. Močni sunki
burje so tako nekajkrat povzročili iztirjenje vlaka pri Miljah. Po vojni se je pojavilo več
zamisli, da bi železnico za potrebe turizma vsaj delno obnovili, vendar tega niso nikdar
uresničili. Zadnja takšna pobuda je prišla leta 2003 s Hrvaške, kjer so ustanovili društvo
Parenzana za obnovitev proge (Porečanka - Parenzana, 2010)
Proga se je najprej imenovala Poreška proga oziroma Parenzaner, zatem Istrska železnica ali
TPC (Trieste-Parenzo-Canfanaro). Ob priključitvi Istre Italiji so jo poimenovali La Parenzana.
To ime se je uveljavilo šele po 2. svetovni vojni. Potovanje od Trsta do Poreča je trajalo
dolgih 7 ur, saj je bila povprečna hitrost vožnje zaradi številnih ovinkov in vzponov le 25
km/h. Na najbolj strmih odsekih je včasih lokomotiva omagala, potniki so morali izstopiti in
vlak poriniti. Prvotno so se uporabljale štiriosne parne lokomotive vrste U brez tenderjev. Ker
so se vzponi na progi izkazali za prehude, so naročili izdelavo močnejših petosnih lokomotiv
vrste P. Lokomotiva vrste U je razstavljena na koprski železniški postaji, lokomotiva vrste P
pa v Izoli. Vagoni so bili dolgi 8,5 m. Potniški so imeli po 30 sedežev, lahko so jih osvetlili s
petrolejkami, imeli so balkone, ni pa bilo toaletnih prostorov. Uporabljali so se še tovorni
(tako odprti kot zaprti) in prtljažni vagoni. Tik pred ukinitvijo proge je bilo v prometu skupno
180 vagonov. Bogato fotografsko gradivo, dokumenti povezani s progo, redki ter unikatni
železniški modeli, maketa ter zemljevid Porečanke so na voljo v Muzeju Parenzana v Izoli
(Porečanka - Parenzana, 2010).
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Preglednica 4: Osnovni podatki ozkotirne železnice
dolžina proge

123 km

razdalja med tračnicami

76 cm

št. postajališč

35

najnižja točka proge

2 m n. v. (Koper in Trst)

najvišja točka proge

293 m n. v. (Grožnjan)

št. predorov

8

št. mostov

11

št. viaduktov

6

povprečna hitrost

25 km/h

Vir: Porečanka - Parenzana, 2010
Zemljevid 4: Trasa ozkotirne železnice Parenzana

Vir: Parenzana - karta, 2011
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Parenzana je danes pot, ki je simbol prijateljstva med Italijani, Slovenci in Hrvati, tremi
narodi, ki sobivajo v Istri. Pot zdravja in prijateljstva vodi od Škofij, ob morju, skozi vasi in
mesta, med vinogradi in nasadi, skozi tunele in mostove, mimo solin, prek Dragonje na
Hrvaško, kjer se mimo Buj, Motovuna, prek dolin in gričev zaključi v Poreču (Vinčec, 2009).
Parenzani pravimo pot prijateljstva, ker je nastala po skupni odločitvi slovenskih, italijanskih
in hrvaških občin, skozi katere je nekoč vozila Parenzana, pot zdravja pa je zato, ker lahko po
več kot sto letih pot uporabljajo rekreativci, pohodniki in kolesarji (Parenzana - pot zdravja in
prijateljstva, 2010).
V predor Valeta vstopimo v Portorožu. Portorož je naselje med Piranom in Lucijo v občini
Piran. Razvil se je pod flišnim gričevjem, ki ga varuje pred mrzlimi vetrovi. Danes je Portorož
pomembno turistično središče na slovenski obali s hoteli, restavracijami, marino, kopališči,
letališčem, … V bližini Portoroža so Sečoveljske soline, ki so vplivale na razvoj naselja. Te
so omogočale zdravljenje s solinskim blatom, ki nastaja pri pridobivanju soli (Titl, 1993). V
zadnjih letih se Portorož naglo širi na flišno pobočje nad mestom, ob morju pa proti Luciji.
Portorož je tudi pomembno izobraževalno središče na slovenski obali.
Primeri nalog
- Obkroži reke, ki jih je prečkala ozkotirna železnica Parenzana!
A) Soča
D) Dragonja

B) Osapska reka
E) Reka

C) Rižana
F) Mirna

- Zakaj je zaprtje proge najbolj prizadelo slovensko in hrvaško prebivalstvo istrskega
zaledja?
Proga je krajem ob njej prinesla občuten gospodarski napredek. Po njej so prevažali
kmetijske pridelke, ki so jih prodajali na tržaški tržnici.
- Koliko je bilo predorov na ozkotirni železnici Parenzana in koliko je dolg predor Valeta?
Na Parenzani je bilo 8 predorov. Predor valeta je dolg 550 m.
- Pojasni izvor imena »Parenzana«! Poreč = Parenzo, od tod ime Parenzana.

4.2.6. Postaja 6: STRUNJANSKE SOLINE, STRUNJAN
Strunjan je razloženo naselje med Izolo in Piranom v občini Piran. Strunjan je vse do danes
ohranil svoj agrarni značaj in ostal v zatišju intenzivne urbanizacije, ki je zajela slovensko
obalo v zadnjih desetletjih (Turk, 2011). Čeprav so tudi tu hoteli, je Strunjan turistično manj
razvit od bližnjega Portoroža. Del območja je zaščiten kot Krajinski park Strunjan.
V Strunjanu najdemo najvišje prepadne flišne stene (Strunjanski klif), najdaljši del naravnega
morskega obrežja, edino slovensko morsko laguno (Stjuža), najmanjše soline ter najbolje
ohranjeno kulturno krajino, značilno za slovensko obalo (Turk, 2011).
Obstoj obalnih mest je v preteklosti temeljil na prepleteni izrabi virov v morju in na kopnem.
Glavni vir dohodkov, predvsem v času Beneške republike, je bilo pridobivanje in trgovanje z
morsko soljo (Vinčec, 2009). Sol je bila v preteklosti in je še danes eden najpomembnejših
mineralov za človeštvo. Uporabljala se je in se še vedno za konzervacijo živil, kasneje pa se je
uvrstila med nepogrešljive industrijske surovine. Strunjanske soline, ki so bile zgrajene na
naplavni ravnici potoka Roja, so bile le ene od treh obstoječih na območju današnje občine
Piran. Soline so delo človeških rok, nastale so na stičišču morskega in kopnega sveta (Turk,
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2010). Vsako leto, konec aprila, so se solinarji s svojimi družinami preselili v solinarske hiše.
Tam so ostali vse do jeseni, ko so solinarske hiše zapustili in se vrnili domov (Vinčec, 2009).
V pritličju solinarske hiše se je nahajalo skladišče, v zgornjih prostorih pa so imeli solinarji
stanovanje (Sečoveljske soline, 2011). Danes so solinarske hiše v Strunjanskih solinah prazne.
Sol pridelujejo na solnih poljih, ki obsegajo izparilne in kristalizacijske bazene. Morska voda
je v prostem padcu izpeljana iz izparilnega v kristalizacijski bazen, ali pa jo črpajo (Vinčec,
2009). Voda teče po kanalih, ki jih imenujemo »lide« (Sečoveljske soline, 2011). Solinarji v
čistih kristalizacijskih bazenih pustijo malo vode, ki čez dan izpareva. Na koncu v bazenu
ostane samo sol, ki jo solinarji z lesenimi strgali spravijo na kupe, pustijo da se odcedi, nato jo
naložijo na vozičke in po tračnicah odpeljejo do skladišča (Vinčec, 2009). Najprimernejše
vreme za pridelavo soli je sončno vreme z rahlim vetrom, kot sta burja ali tramontana
(Sečoveljske soline, 2011). Postopek pridobivanja soli je skozi stoletja ostal nespremenjen.
Delo v solinah obsega gradnjo solinskih bazenov, njihovo vzdrževanje in popravilo ter samo
pridobivanje soli. Prelomnica v pridobivanju soli je nastala v 14. stoletju, ko so solinarji
pričeli v kristalizacijskih bazenih uporabljati »petolo« (Osvald, Lazarini Filo, 2005). Sol, ki so
jo pridobivali v solinah, ni bila vedno tako bela, kot je danes, saj se je v sol mešala glina. S
pomočjo solinarjev s Paga so v bazenih začeli uporabljati »petolo« (Turk, 2011). »Petola« je
1-2 cm debela, umetno gojena skorja, ki jo sestavljajo mikroorganizmi, sadra, karbonatni
minerali in glina . »Petola« je pripomogla h kakovosti soli - sol je bila bolj čista in bela, torej
brez zemeljskih primesi. Pri pobiranju soli si solinarji na noge nataknejo posebne cokle ali
taperine, ki služijo za to, da se ne poškoduje »petola« na dnu bazenov (Osvald, Lazarini Filo,
2005).
Slika 11: Strunjanske soline

Foto: Stopar, 2010
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Soline so dragoceno obmorsko mokrišče. Biološka raznovrstnost tovrstnih biotopov je velika,
saj se v njih mešata sladka in slana voda - brakična voda (Klemenčič, Lipovšek, 2002). Danes
je gospodarska vloga solin podrejena naravovarstveni in kulturni. Ohranjanje solinarskih
navad podpira zavest o kulturni dediščini, soline pa so pomembne predvsem z vidika
ohranjanja ogroženih habitatnih tipov, saj dajejo zavetje redkim ali posebnim rastlinskim in
živalskim vrstam.
Primeri nalog
- Kako so nastale soline?
Morske soline so območja antropogenega nastanka, kjer je človek preoblikoval naravna
obrežna mokrišča z izgradnjo nasipov, kanalov in plitvih bazenov, v katerih je s pomočjo
Sonca in vetra zgoščeval zajeto morsko vodo do njene nasičenosti s soljo.
- Zakaj morske soline najdemo najpogosteje ob izlivih rek oz. potokov?
Morske soline najdemo najpogosteje ob izlivih rek/potokov, ki so s svojim nalaganjem
rečnih nanosov ustvarile naravne pogoje za njihov nastanek. Strunjanske soline so bile
zgrajene na naplavni ravnici potoka Roja.
- V katerem letnem času se žanje sol?
Sol se žanje poleti (v vročih, sončnih dneh).
- Ob poti od predora Valeta do Strunjanskih solin opazimo kmetijske površine na
pobočjih, ki so spremenjene v terase. Pojasni, zakaj so kmetje s pomočjo kamnitih zidov
izdelali terase.
S pomočjo teras so kmetje obdelovalne površine zravnali, jih povečali ter preprečili
odnašanje rodovitne prsti.
- Primerjaj Portorož in Strunjan!
Strunjan je turistično manj razvit od Portoroža. Strunjan je, kljub urbanizaciji obalnih
mest, ohranil precej agrarni značaj. Za razliko od strnjeno pozidanega Portoroža so tu
stanovanjska in gospodarska poslopja zelo razpršena, med njimi pa so v večini skrbno
obdelana kmetijska zemljišča
- Obkroži!
V Strunjanu že nekaj let v začetku novembra praznujejo praznik sadeža, ki mu pravimo
tudi zlato jabolko. Kateri sadež je to?
A) marelica
B) figa
C) kaki
D) hruška
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4.2.7. Postaja 7: MUZEJSKA LOKOMOTIVA P. 3, IZOLA
Slika 12: Stara razglednica Izole

Vir: Zares Izola, 2011

Slika 13: Parna lokomotiva P. 3

Vir: Zares Izola, 2011

Prvotno so na progi Trst-Poreč vozile parne lokomotive tenderke vrste U, ki so bile značilne
lokomotive avstrijskih ozkotirnih železnic. Ker so se vzponi na progi izkazali za prehude, so
leta 1911 na poreško železnico prišle močnejše lokomotive vrste P (za Parenzo/Poreč), ki so
jih izdelali v tovarni lokomotiv Kraus set co. v Linzu v Avstriji posebej za potrebe prometa na
tej progi (Lokalna ozkotirna proga Trst-Poreč, 2011). Ob vhodu v mesto Izola so leta 2002, ob
stoletnici Parenzane, razstavili ozkotirno lokomotivo P.3 (P pomeni Parenzaner), ki je bila
zasnovana posebej za progo med Trstom, Bujami in Porečem, vendar ta lokomotiva ni nikoli
vozila po tej progi.
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5. GEOGRAFSKA EKSKURZIJA:
BRKINI Z DOLINO REKE IN KRAŠKA
OKOLICA
Potek poti: Dane pri Divači–Kozina–Vrhpolje–Kozina–Brezovica–Markovščina–Tatre–
Harije–Ilirska Bistrica–Topolc.
Postaje
A) Kali, Dane pri Divači
B) Ledenica, Vrhpolje,
C) Slepa dolina, Brezovica
D) Brkinska sadna cesta in Ekološka kmetija, Tatre
E) Jezero Mola in Klivnik, Harije
F) Novakova domačija, Topolc
Zemljevid 5: Zemljevid poti ekskurzije po Brkinih z dolino Reke in kraški okolici

Vir: Google maps, 2011
Učni pripomočki in učila: zemljevid, kompas, učni list, pisalo, barvice, vzorec vode,
plastenka, lističi za analizo vode, plovec, meter, štoparica.
Povezanost z drugimi predmeti: zgodovina, biologija, kemija.
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Operativni cilji
Učenec:
- spozna osnovne značilnosti kraških in flišnih pokrajin,
- spozna kale ter njihove funkcije v preteklosti in danes,
- razume pomen ledenic za prebivalce v zaledju Trsta,
- ovrednoti rabo tal na območju ekskurzije,
- seznani se z agrarnimi dejavnostmi na območju Brkinov,
- spozna slepe doline ter jih primerja z ostalimi kraškimi kotanjami,
- razmišlja o pomenu ekološkega kmetijstva,
- spozna ponikalnico Reko ter dejavnosti ob njej,
- analizira kakovost tekoče vode s pomočjo odvzema vzorca,
- opazuje naselja ob poti ter prepozna njihove osnovne značilnosti,
- sklepa o razlogih za izseljevanje prebivalstva iz območja,
- analizira vzroke in posledice staranja prebivalstva,
- spozna pomen zajezitev na brkinskih potokih,
- analizira povezanost med fizično- in družbenogeografskimi značilnostmi ter slabo turistično
razvitostjo območja,
- razmišlja o spremembah, ki bi jih v proučevano pokrajino prinesel razvoj turizma,
- oceni prometno infrastrukturo na območju.
Preglednica 5: Časovni potek ekskurzije
7.30 h

Zbor na avtobusni postaji in odhod

8.30 h

Dane, ogled kalov v okolici vasi (60 min)

10.00 h

Vrhpolje, ogled ledenice (45 min)

11.00 h

Kozina – odmor za malico (30 min)

11.45 h

Brezovica, slepa dolina (30 min)

12.45 h

Tatre – Brkinska sadna cesta (15 min)
Ogled ekološke kmetije (60 min)

14.30 h

Harije – Akumulacijski jezeri (45 min)
Odmor za malico (30 min)

16.15 h

Topolc, Novakov mlin in domačija (60 min)

17.15 h

Vožnja proti domu

Avtor: Stopar, 2011
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5.1. SPLOŠNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI OBMOČJA
Pot ekskurzije poteka po Brkinih z dolino Reke in Podgrajskem podolju. Hriboviti Brkini so
najverjetneje dobili ime po zaobljenih kopah, brdinih. Delimo jih na zahodne, osrednje in
vzhodne. Severni, manjši del pokrajine je dolina, ki spremlja tok 50 km dolge ponikalnice
Reke. Sestavljajo jo Podgora, Ilirskobistriška kotlina, debrski del doline in Vremska dolina.
Od vseh pokrajin sredozemskega sveta so Brkini z dolino Reke še najmanj primorski in
predstavljajo vezni člen s celinsko Slovenijo. Prevladuje flišno površje, ujeto med Snežnikom
in Čičarijo, ki preprečujeta izrazitejše uveljavljanje sredozemskega podnebja. Kamninska
sestava pokrajine je dokaj enotna, poleg fliša eocenske starosti se v tej pokrajini pojavljajo še
apnenec ter glina in melj. Osrednji in zahodni del Brkinov sta hribovita, vzhodni del in
Jelšanska brda pa zaradi manjših višinskih razlik bolj spominjata na gričevje. Najviše se
vzpneta vrh pri cerkvici sv. Socerba nad Artvižami (817 m n. v.) in vrh Ajdovščina tik nad
Rodikom (804 m n. v.). Najobsežnejša višinska pasova sta od 400 do 500 ter od 500 do 600
m. Nad 700 m nadmorske višine je le 3,6 % površja, pod 400 m pa 3,9 % površja. Zaradi
prevlade flišnega površja je vodno omrežje v pokrajini nadpovprečno gosto (1,5 km/
km2).Vodno omrežje ima pomembno vlogo pri preoblikovanju površja. Glavna vodna žila je
reka Reka. V Brkinih ni naravnih jezer, sta pa dve akumulacijski – Mola in Klivnik.
Prehodnost podnebja se kaže v temperaturnih razmerah in vetrovnosti. S celine piha burja,
toplejši vetrovi pa z morske strani. Območje ima sredozemski padavinski režim s prvim
viškom jeseni, drugim neizrazitim viškom pa v zgodnjem poletju. Srednja letna temperatura je
9,6 °C, srednja januarska temperatura je povsod (razen na najvišjih delih Brkinov) nad 0 °C,
srednja junijska temperatura pa nikjer ne presega 20 °C. Območje dobi letno 1522 mm
padavin. Letna količina padavin narašča v smeri od zahoda proti vzhodu, zato dobi zahodni
rob Brkinov 1400 mm padavin, osrednji del 1500 mm, v povirju Reke pa količina naraste na
1800 mm in več. Megla se pojavlja v Ilirskobistriški kotlini, dolini Reke in slepih dolinah na
južnem robu Brkinov. Najbolj pogosta je konec poletja in jeseni. Brkini spadajo v t. i. žledni
pas Slovenije, zato lahko z veliko verjetnostjo pričakujemo hud žled. Vsakih 30 let se pojavlja
nad 5 cm debel žled, kar Brkine uvršča med z žledom bolj ogrožene slovenske pokrajine. Na
flišu so se razvile kisle prsti s tankim organskim humusnim slojem – tovrstne prsti imenujemo
ranker. Najbolj rodovitna prst je na temenih slemen, kjer se je razvila do 0,5 m debela plast
peščene prsti, ki jo domačini imenujejo »prhlica«. V razširjenih in mokrotnih dolinah je prst
oglejena, ilovnata in debela, na apnenčasti podlagi pa prevladujejo rendzine. Gozd pokriva
precejšen del pokrajine. Skoraj polovico gozdov sestavljajo gozd bukve, kostanja in različnih
hrastov, dobro tretjino gozd hrasta gradna, slabo desetino gozd bukve in gabrovca, preostanek
pa čisti sestoji bukve in belega gabra (Šebenik, Kladnik, 1999).
Število ljudi v Brkinih je doseglo višek leta 1910 (22.366 prebivalcev). Nazadovanje
prebivalstva v današnjem času povzroča predvsem izseljevanje ter zmanjšana rodnost. V
pokrajini je 95 naselij. Z nadmorsko višino se povprečna velikost naselja ter gostota naselij
zmanjšujeta, izjema je višinski pas nad 700 m, kjer je povprečna velikost naselij nekoliko
večja zaradi lege krajev na vrh slemena. Za večino naselij je značilna strnjena gručasta
pozidava, tako da se ohrani kar največ razpoložljivih kmetijskih površin. Večina
tradicionalnih hiš je enonadstropnih, zgrajenih iz fliša, strehe so pokrite s korci in ponekod
zaradi burje obtežene s kamenjem. Središče pokrajine je Ilirska Bistrica, v kateri je tudi nekaj
manjših obratov. Prebivalstvo iz pokrajine hodi na delo v Podgrad, Hrpelje, Divačo in na
Pivko. Vse do konca petdesetih let 20. stoletja je bila najpomembnejša gospodarska panoga
kmetijstvo. Največ zaslužka je prinašala prodaja živine, mleka, drv in sadja. V okolici Prema,
Ilirske Bistrice in Trnovega je bila razširjena tudi vinska trta, ampak to grozdje je bilo manj
kakovostno. Sadjarstvo je bilo že v preteklosti pomembna gospodarska panoga, ki ponovno
39

oživlja. Za sadjarstvo je najugodnejši višinski pas med 500 in 650 m, ker je tu slane najmanj
(Šebenik, Kladnik, 1999).
Podgrajsko podolje leži severno od Slavniškega pogorja. Med Brkini na severovzhodu in
Podgrajskim podoljem poteka meja po kamninski meji med flišem in apnencem. K podolju
lahko štejemo tudi osamljeno območje okoli Krvavega potoka z Vrhpoljskim poljem
(Repolusk, 1999). Podgrajsko podolje je suha dolina nekdanje reke, ki se je v geološki
preteklosti napajala z vodami iz Slavniškega pogorja in Brkinov ter odtekala proti
severozahodu. Dno podolja je široko 2–4 km in se dviga od severozahoda proti jugovzhodu
(od nadmorske višine 500 do 680 m). Potoki, ki pritekajo s flišnih Brkinov, so na stiku s
kraškim površjem izoblikovali vrsto slepih dolin. Zaradi močne zakraselosti je tu površinskih
voda malo – izjema so potoki v slepih dolinah. Suhe zime z nizkimi temperaturami kažejo na
celinsko podnebje, jasni in vroči dnevi s kratkimi nalivi pa na sredozemske. Dež pada
predvsem spomladi in jeseni. Padavin je sorazmerno veliko – od 1300 do 1600 mm letno.
Največ padavin je med septembrom in decembrom, drugi višek pa maja in junija. Kljub veliki
količini padavin je njihov vpliv na rastje in kmetijske kulture skromen, saj se večina padavin
hitro izgubi v notranjost prepustne apneniške podlage. Na apnencu Podgrajskega podolja so se
razvile rdeče prsti ali terre rosse. Slabe naravne možnosti za kmetijstvo, industrializacija in
selitve prebivalstva so povzročile zaraščanje pašnikov in travnikov. Od drevesnih vrst je
veliko puhastega hrasta in gabrovca, bukve ter hrasta gradna. Prebivalstvo je bilo do
petdesetih let 20. stoletja predvsem kmečko, ampak je bilo zaradi slabih naravnih možnosti za
kmetovanje in velikih družin prisiljeno k delnemu odseljevanju delovne sile. Ti kraji so bili
pomembno zaledje delovne sile za industrijo v Trstu in okolici. Podgrajsko podolje ima v
zadnjih desetletjih ugodnejše prebivalstveno gibanje od sosednjih območij. Pomembni
zaposlitveni središči v tem območju sta Hrpelje – Kozina in Podgrad. Za naselbinsko sliko je
značilno, da prevladujejo sklenjene gručaste vasi z značilnimi gručastimi jedri. Naselja ob
cesti Trst–Reka imajo zaradi novih hiš videz gručaste obcestne vasi. V Podgrajskem podolju
se je s suburbanizacijo podoba vasi precej spremenila. Tradicionalno gospodarstvo je
temeljilo na kmetijstvu. Največ njiv v Podgrajskem podolju je bilo na dnu vrtač in uval, ki so
bile ograjene s kamnitimi zidovi. Zato so njive majhne in onemogočajo mehanizirano
kmetijstvo in s tem bolj gospodarsko obdelavo. V Podgrajskem podolju je bilo včasih
pomembno tudi prevozništvo, tovorništvo, gostilničarstvo, opekarstvo in proizvodnja ledu.
Večina zaposlenih v neagrarnih dejavnostih je dnevnih migrantov. Poleg krajevnih
zaposlitvenih središč je veliko ljudi zaposlenih v Kopru, nekaj pa tudi v Ilirski Bistrici
(Repolusk, 1999).
Primeri nalog
- Obkroži!
Pot ekskurzije poteka po naslednjih občinah :
A) Divača, Koper, Ilirska Bistrica
B) Hrpelje - Kozina, Divača, Sežana, Ilirska Bistrica
C) Divača, Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica
D) Divača, Hrpelje – Kozina, Pivka
7
- S pomočjo zemljevida poimenuj kamnine, ki prevladujejo na območju ekskurzije.
Fliš in apnenec.
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7
Zemljevid 6: Shematska karta kamnin v Sloveniji

Vir: Gams, 1998

5.2. OPIS POTI
5.2.1. Postaja 1: KALI, DANE PRI DIVAČI

Kraška pokrajina je zaradi odsotnosti površinske vode manj prijazna za življenje. Do
izgradnje vodovoda so imeli ljudje stalne težave z oskrbo vode, ki so jo potrebovali za pitje,
vzdrževanje higiene, namakanje njiv, gašenje požarov in napajanje živine. Za vodne
zbiralnike so na krasu ljudje uporabljali naravne kotanje, ki so jim utrdili dno, da je postalo
nepropustno, in nastali so kali in lokve. Kali in lokve zgubljajo svoj prvotni pomen, zaradi
nevzdrževanja so se izsušili in zarasli z vegetacijo. Še obstoječi kali in lokve so edini
površinski mokriščni ekosistemi na Krasu (Babij, 2005).
Kal je eno od imen za vodne objekte, ki so jih od nekdaj gradili na prepustnem apnenčastem
kraškem ter flišnem istrskem in brkinskem svetu, kjer vode ni bilo nikoli v izobilju (Belinger,
2005). Kali so v dinarskih in kraških območjih poznana oblika trajnejšega zadrževanja vode
za ljudi in za živino (Križnar, Mahnič, 2005). Praviloma so kale gradili zunaj vasi, nekatere pa
tudi v vasi sami. Gradili so jih na naslednji način: najprej so poiskali primerno naravno
kotanjo, v katero se je ob nalivih stekala voda, ali pa so jo na primernem svetu na novo
izkopali. Če je bil v bližini kakšen potok, so poskušali del toka preusmeriti v kotanjo. Najprej
so postrgali vrhnjo plast zemlje do žive skale, dno so izravnali z gruščem ali navadno zemljo.
Na takšno podlago so položili ilovico, ki so jo pri polaganju dobro steptali, da je nastala čvrsta
podlaga, ki ni prepuščala vode. Na ilovico so položili plast čim bolj ravnih kamnitih škrli,
vmesne prostore pa so zadelali z glino. Kal se ni smel posušiti, saj suha ilovica popoka in
voda odteče. Nepropustnost je vzdrževala tudi živina, ki je pri napajanju teptala dno kala. Kali
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so služili predvsem napajanju živine in ledarstvu, le izjemoma so bili vir pitne vode za ljudi
(Belinger, 2005).
Kale v Danah so uredili leta 2006 in 2007 v okviru projekta »1001 kal – 1001 zgodba o
življenju«. Dane so gručasta vas na samem robu med Krasom in Brkini, blizu Divače, tik ob
Parku Škocjanske jame. Na stiku neprepustnega ﬂiša Brkinov in zakraselega sveta kraške
planote je nastalo zanimivo površje. Ustvarjajo ga vode potokov, ki na poti z gozdnatih
brkinskih pobočij naletijo na rob apnenčaste planote, kjer poniknejo v prevotljeno notranjost
in se kmalu združijo s podzemno Reko v Škocjanskih jamah (Kali za življenje, 2011).
Ker je voda v brkinskih potokih le v času obilnih deževij, so tudi prebivalci Dan, podobno kot
ostali Kraševci, morali za svoje potrebe vodo zadržati v kalih. Rabili so jo za lastno oskrbo,
pranje, namakanje, predvsem pa za napajanje živine. Kale v okolici vasi so začeli obnavljati,
ko se je Razvojni center Divača vključil v čezmejni projekt ohranjanja kalov. Prvi je prišel na
vrsto kal v Lasatkah, ki je značilni plitev ledarski kal sredi Danskega polja in ki je bil do
nedavnega poln blata in povsem zaraščen. Z delovnimi akcijami, na katerih so sodelovali
domačini, varuhi kalov ter lovci, so kal očistili, utrdili dno, uredili okolico ter mu vrnili
nekdanjo podobo. Ko je vaščanom uspela obnova kala v Lasatkah, so se odločili za obnovo še
dveh kalov v bližini vasi – Podkala in kala pri Vrabcih (Kali za življenje, 2011).
Slika 14: Kal v Danah

Foto: Stopar, 2011
Čeprav se v kalih več ne seka ledu in se v njih ne napaja več živina, je pomembno, da so kali
obnovljeni. Za varstvo narave je izjemnega pomena, da so na Krasu, kjer je voda na površju
prava redkost, dobili tri nova vodna okolja, kjer bodo zavetje našle številne rastline in živali.
Vsekakor bodo trije novi kali z vsem življenjem, z vso biološko pestrostjo, ki se bo razvila v
njih, obogatili Kras in s tem tudi vse, ki tu živijo ali prihajajo kot pohodniki, kolesarji ali
raziskovalci lepot na robu med Krasom in Brkini (Kali za življenje, 2011).
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Primeri nalog
- Kali so na krasu služili predvsem za napajanje živine in proizvodnji ledu. Kateri vodni
vir pa se je uporabljal za gospodinjstva?
Glavni vodni vir za oskrbo gospodinjstev je bila kapnica, ki so jo ljudje zbirali v
vodnjakih ali šternah.
- Zakaj so danes kali v večini kraških vasi posušeni, zaraščeni, opuščeni?
Ko so se prebivalci prenehali ukvarjati z ledarstvom in živinorejo, kalov niso več rabili.
Ker živina ni teptala gline na dnu kala, se je ta posušila in voda je odtekla. Mnoge kale so
zasuli z odpadnim materialom, nekatere so pozidali, le redki so se ohranili do današnjih
dni.
5.2.2. Postaja 2: LEDENICA, VRHPOLJE
Nad sotesko Glinščice se pri Krvavem Potoku proti severovzhodu zajeda približno 2 km
dolgo in približno 500 m široko Vrhpoljsko polje. Nad njim, na nadmorski višini 500 m, leži
vas Vrhpolje. Z vseh strani, razen proti jugozahodu, je obdana z vzpetinami: Videž (664 m n.
v.), Polanšček (687 m n. v.), Veliko Gradišče (741 m n. v.) ter Golič (620 m n. v.). Vas
Vrhpolje leži tik ob meji z Italijo. V zaledju Trsta je v 19. stoletju ledarstvo postalo
pomembna in dobičkonosna dejavnost, zato so v okolici vasi začeli urejati kale in ledenice.
»Ledarstvo lahko opredelimo kot rokodelsko dopolnilno dejavnost v zvezi z izkoriščanjem
naravnih bogastev, ki so jo posamezniki opravljali vzporedno s kmetijstvom, ponekod z
gostinsko ali trgovsko dejavnostjo, in je bila za družino pomemben dodatni vir zaslužka«
(Belingar, 2005, str. 342). Razvoj te dejavnosti je omogočila bližina Trsta kot velikega
porabnika ledu predvsem v 19. stoletju. Led se je začel množično rabiti za konzerviranje rib,
piva, mesa in drugega hitro pokvarljivega blaga, kar je sprožilo množično pripravljanje ledu
za prodajo. Pogoj za nastanek ledu so bile dovolj mrzle in deževne zime, ki so napolnile kale,
na katerih so lomili led, ki so ga spravljali v ledenice. Ledarski kali so se razlikovali od tistih
za napajanje živine. Bili so bolj plitvi in enakomerne globine, da je hitro nastal led primerne
debeline (Maher, 2006). Ledenice so bile večinoma last posamičnih gospodarjev, nekatere pa
so bile komunske (skupna last več domačinov). »Ledenice lahko razvrstimo v dve skupini:
zidane in naravne jame. Zidane ledenice so bile zgrajene podobno kot cisterne vodnjakov.
Ljudje so v večini primerov izkoristili naravne kotanje ali vrtače, jih po potrebi poglobili in
obzidali s kamni« (Belingar, 2005, str. 345). Ledenice so bile približno 7–9 m globoke, v
premer pa so merile 8–9 m. Nad zemljo so bile pozidane približno dva metra. Z zunanje strani
so bili zidovi ometani, tako da je prišlo vanjo čim manj zraka (Belingar, 2005). Notranja stran
zidu je bila neometana, saj bi kosi ledu obtolkli omet, ki bi se luščil in mazal led. »Dno
ledenice je bila ponekod živa skala, drugod zbita zemlja, v katero so izkopali manjši kanal za
odvod vode, ko se je led z dvigom temperature začel topiti. Dno so prekrili s steljo za toplotno
izolacijo« (Belingar, 2005, str. 348). Strehe so bile večinoma dvokapne ali šotoraste. Prvotno
so bile pokrite s slamo, pozneje pa s korci. Vhodno odprtino v ledenico je zapirala »lesa« – to
so bila iz »leškovne« (leskovja) spletena vrata, na notranji strani so bili z gibko vrbo zvezani
10–15 cm debeli snopi ržene slame, da ni zrak topil ledu (Belingar, 2005).
Led so začeli sekati, ko se je vreme začelo obračati na »jugo«, to pomeni, da je bilo nevarno,
da se bo led stopil. Primerna debelina ledu je bila 20–25 cm, vendar vse zime niso bile tako
hladne, da bi nastala takšna plast ledu. Led so sekali 2–3 krat na zimo, če je bila zima bolj
deževna in hladna, pa lahko tudi večkrat. Gospodar ledenice je za spravilo ledu najel delavce.
Spravilo ledu iz kala je potekalo po ustaljenem postopku. »Na kalu, čim bliže ledenici, so
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najprej zasekali prvo plahto. 1,5–2 m širok in kake 6–7 m dolg kos so okrog in okrog na 20
cm široko zasekali s sekiro, da se je plahta ločila od ostalega ledu. Potem so jo ravno tako s
sekiro razsekali na manjše kose in jih nasadili s cepinom, imenovanim »rampin« ali »ganc«,
in hitro povlekli iz kala. Vsak kos ledu so sproti zvlekli do ledenice. Delavec ali gospodar, ki
je sekal plahte, je nadaljeval z delom, dokler ni bil ves led pobran« (Belingar, 2005, str. 348).
Delavci so led po najlepši in najkrajši poti zvlekli do vrat ledenice, kjer so zakričali, da bodo
led vrgli, tako da sta se delavca spodaj pravočasno umaknila. Na dnu ledenice, tik pod vrati je
bila »baba«. To je bil kos ledu, ki so ga žrtvovali za podlago, na katero so metali vse druge
kose. Kose ledu sta dva delavca v ledenici z »rompinom« nizala kos zraven kosa tako, da sta
zložila plast. »Babo« so naredili potem v vsaki naslednji plasti. Med plasti ledu so polagali
listje, najraje bukovo, ki je veljalo za najčistejše. Kose ledu so zlagali vse do oboda ledenice
in jo napolnili do vrha. Na zadnjo plast ledu so potem nasuli 15–20 košev suhe stelje, tako da
je bil led kakih 50 cm, pa tudi več pod listjem. Ledenico so potem zaprli in je niso odpirali do
zgodnjih poletnih dni. V ledenico je šlo od 25 do 30 voz ledu. Poleti, ko je bil čas za prodajo
ledu, se je pri ledenici spet zbralo večje število ljudi. Z delom so začeli pozno zvečer. Led iz
ledenice sta vedno spravljala dva delavca. Drug drugemu sta pomagala naložiti kos na hrbet in
se izmenično po lestvi dvigala na vrh. Na vrhu so led vrgli na voz, ki je bil čim bliže vrat. Le
nekateri lastniki so si za dvig ledu iz ledenice omislili »vinč« (vitel). Kose ledu je na vozu
razporejal gospodar, da so bili le ti najbolj gospodarno zloženi. Led v Trst so na vozovih z
lesenim koritom peljali ponoči. V Trstu so imeli gospodarji bolj ali manj stalne odjemalce. Z
razvojem elektrifikacije in hladilnih naprav na začetku 20. stoletja se je začel dobiček od
posla z ledom zmanjševati in je naposled povsem upadel (Belingar, 2005).
Slika 15: Ošterščeva ledenica v Vrhpoljah

Foto: Stopar, 2011
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»Ošterščeva ledenica«, ki je od 23 ledenic v vasi edina lepo ohranjena in uvrščena na seznam
kulturne dediščine v občini Hrpelje - Kozina, je bila last dveh domačinov. Ledenica ima lepo
ohranjen podzemni zidan obod, ki je neometan. Široka je približno 4 m, globoka pa približno
6 m. Na dnu ledenice je zemlja. Ko se je led topil, je voda odtekala skozi zemljo ali pore zidu
v kraško notranjost. Okrog ledenice je bil zgrajen zid, visok od 150 do 180 cm, nad njim pa
je bila streha, pokrita s slamo. V ledenico so vodila majhna vrata. Led so v ledenico vlekli iz
kala čez cesto ter iz dveh kalov »v dolu«, ki sta od ledenice oddaljena približno 50 m
(Višnjevec, 2011). Ledenice so vaščani pred leti začeli zasipati s smetmi. Tudi Ošterščeva
ledenica je bila do nedavnega delno zapolnjena z odpadki, ki so jih lastniki ledenice pred
časom odstranili.
Primeri nalog
- S pomočjo risb opiši postopek pridobivanja in spravila ledu!
Slika 16: Postopek pridobivanja in spravila ledu

Vir: Belingar, 2005
Led v kalu so najprej nasekali, nato so ga s kljukami povlekli do ledenice, kjer so ga
shranili do poletja. Poleti so ga naložili na voz ter odpeljali prodat v Trst.
- V okolici ledenice poišči mesta, kjer so bili včasih kali ter oceni njihovo približno
oddaljenost od ledenice in trenutno stanje.
Najbližje ledenici je bil kal čez cesto, ki je od ledenice oddaljen približno 5 m. Na mestu,
kjer je bil nekoč kal, je sedaj njiva. V ledenico so vlekli led tudi iz dveh kalov, ki sta od
ledenice oddaljena približno 50 m. Kala nista vzdrževana in sta delno zaraščena, v obeh
kalih pa se še vedno zadržuje voda.
6.2.3. Postaja 3: SLEPA DOLINA, BREZOVICA
S flišnih Brkinov pritekajo potoki, ki so na stiku s kraškim površjem izoblikovali vrsto slepih
dolin. Južnobrkinske slepe doline so zaradi bližine ceste lahko dostopne. Brezoviška slepa
dolina je od glavne ceste Trst–Reka oddaljena približno 3 km, zato je dobro obiskana.
Brezovska dolina, ki je dolga približno 1,5 km in široka približno 500 m, leži na nadmorski
višini 513 m. Dolina je bogata z vodotoki, zato je bila v preteklosti večkrat poplavljena.
Glavni vodotok v dolini je potok Ločica. Potok na koncu doline ponika v nedostopen
požiralnik, pod skalovite Stene. Brezovski potok je zadnja desetletja v glavnem suh, ker se
voda v svoji strugi izgublja, še preden priteče do vasi (Ivanovič, 2005).
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Stiku med vododržno kamnino in prepustno kraško kamnino pravimo kontaktni kras (Gams,
2004). Največ površinskih tekočih vod na krasu je na kontaktnem krasu, kjer se razvijejo
številne površinske kraške oblike. Gams razlikuje vrsto tipov kontaktnega krasa in ene izmed
njih so tudi slepe doline. »Slepa dolina je sestavljena iz zgornjega dela v nepropustnih
kamninah in podaljška na prepustnih karbonatih, kjer potok ponika pod amfiteatralno steno«
(Gams, 2004, str. 185). Slepo dolino sestavlja rečna dolina s stalnim vodotokom, ki se na
apnencu (prekritemu s plastjo slabo prepustne naplavine) razširi in nato slepo sklene s strmim
polkrožnim pobočjem nad ponorno jamo ali breznom. V krasoslovju velja slepa dolina za
začetek nastajanja robnih kraških polj in ravnikov. Na ta način so si razlagali tudi
južnobrkinske slepe doline. Vodotoki z vododržnega sosedstva na robni apnenec odlagajo
nepropustne naplavine, ki podaljšajo površinsko pretakanje vode. Ob ponikvah voda živahno
korodira podlago. Trditve o zgolj korozijskem ali zgolj erozijskem nastanku slepih dolin so
nedorečene. Nekatere slepe doline je izoblikovala predvsem erozija, pri večini pa je bila
odločilna korozija. Danes prevladuje v slepih dolinah z nepropustnimi nanosi bočna korozija,
talna korozija pa tam, kjer je naplavina grobozrnata in zato prepustna (Repolusk, 1999).
Slika 17: Slepa dolina Brezovica

Foto: Stopar, 2011
Najbolj znane slepe doline na južni strani Brkinov so pri Brezovici, Odolini, Hotični, Slivju,
Velikih Ločah in Jezrini. Nekateri robni apnenci ne dopuščajo nastanka slepih dolin. To
dokazujejo razmere na potoku Lokvišče (pri naselju Dolenje pri Jelšanah), edinem večjem
potoku na južni strani flišnih Brkinov, ki na robnih apnencih ni izdelal slepe doline. Ko
priteče voda na robni apnenec, se dolina razširi. Dolina je brez izrazitega ponorniškega
zaključka pod strmim pobočjem, zato nima značaja slepe doline. Brkinski potoki so v apnenec
izdolbli slepe doline, ki so od 40 do 80 m pod ravnijo Podgrajskega podolja, zato je v njih
precej pogost temperaturni obrat. Ker so vode v slepe doline nanesle veliko naplavine, je tu
prst debelejša. Debela plast naplavine na uravnani apnenčasti podlagi omogoča poljedelstvo,
zato so večje slepe doline poseljene in obdelane. Največ njiv ima Brezoviška slepa dolina. Ko
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so iz Podgrajskega podolja še vozili led v Trst, so v nekaterih slepih dolinah zajezili brkinske
potoke in naredili vodne bazene, kjer je pozimi nastajal led, ki so ga shranjevali v bližnjih
ledenicah (Repolusk, 1999). V slepih dolinah je veliko ilovic, iz česar sklepamo, da so bila
vsaj v nekaterih v ledeni dobi jezera (Jezerina) (Repolusk, 1999).
Primeri nalog
- Na sliki z rdečo barvo označi slepe doline, z zeleno pobarvaj območje prepustnih
kamnin, z modro pa območje neprepustnih kamnin ter označi mejo med njima.
Slika 18: Slepe doline

Vir: Gams, 2004
- Pojasni, zakaj Vrhpoljsko polje ni slepa dolina!
Vrhpoljsko polje se na spodnjem koncu ne konča s ponori pod strmo stopnjo.

5.2.4. Postaja 4: BRKINSKA SADNA CESTA IN EKOLOŠKA KMETIJA, TATRE
Brkini so poznani po pridelavi kakovostnega sadja. Zaradi želje po še večji prepoznavnosti je
prišlo do oblikovanja Brkinske sadne ceste, ki povezuje ponudnike na tem območju. Brkinska
sadna cesta sledi namenu povečanja kakovosti življenja na podeželskih območjih in
spodbujanja gospodarjenja na način, da se ohranjajo, varujejo in razvijajo različne oblike
kmetovanja. Sadje ter izdelki iz sadja ter drugi kmetijski pridelki morajo izhajati iz območja
Brkinske sadne ceste, biti ustrezne kakovosti ter biti pridelani na naravi prijazen način.
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Društvo brkinskih sadjarjev je izdalo predstavitveni katalog kmetij ob brkinski sadni cesti s
svojo ponudbo in zanimivostmi v bližnji okolici, kar je dobra promocija 35 kmetij na Brkinski
sadni cesti (Volk, 2011).
Sadjarji so z oblikovanjem in označitvijo Brkinske sadne ceste precej pripomogli k
prepoznavnosti območja in svojih pridelkov. Za promocijo Brkinske sadne ceste so
pomembni tudi dogodki, ki se vsako leto odvijajo na tem območju (Češpovi dnevi v Slivju,
ocenjevanja žganja itd.). Jeseni 2010 so Brkini dobili tudi praznik jabolka. Prvi praznik
brkinskega jabolka so pripravili oktobra na Tatrah.
Slika 19: Brkinska sadna cesta

Vir: Občina Hrpelje - Kozina, 2011
Ponudbo na Brkinski sadni cesti poveča tudi predelava kmetijskih pridelkov v razne izdelke,
kot so suho sadje, žganje, sokovi in kis. Zanimiva možnost za pridobivanje dodatnega
zaslužka na kmetiji je v zadnjem času razvoj raznih oblik podeželskega turizma. V Brkinih
ima bogato tradicijo tudi izdelava suhomesnatih izdelkov, predvsem iz svinjskega mesa, je pa
ta dejavnost namenjena predvsem samooskrbi kmetij. Ukvarjajo se tudi s pridelavo in pa
predelavo vrtnin, predvsem s kisanjem zelja (Volk, 2011).
V Brkinih so se s sadjarstvom začeli ukvarjati proti koncu 18. stoletja. V 19. stoletju je nekaj
sadjarskih družin iz Brkinov brkinsko jabolko predstavilo na razstavah v Parizu in Dunaju in s
tem bistveno pripomogle k prepoznavnosti brkinskega jabolka med evropsko elito. Danes se v
brkinskem sadnem okolišu s sadjarstvom ukvarja okoli 120 sadjarjev na skupaj 153 ha
sadovnjakov jablan, hrušk, češpelj, višenj, lesk, breskev in češenj (Brkinska sadna cesta v
občini Hrpelje - Kozina, 2011). Večina sadjarskih kmetij ima od 0,5 do 3 ha nasada jablan, le
48

nekaj kmetij ima več kot 3 ha sadovnjaka. Na 140 ha jablanovih nasadov je posajenih
približno 266.000 dreves. Največji delež predstavlja sorta idared, sledijo jonagold, zlati
delišes, elstar, gala, gloster, braeburn, mutsu, merlose in druge novejše sorte. Poleg plantažnih
sadovnjakov jablan najdemo v Brkinih tudi številne travniške nasade in posamične vrste
sadnega drevja. Po statističnih ocenah je v Brkinih še približno 70.000 češpelj, 50.000 jablan,
6500 hrušk, 6200 češenj ter 5270 orehov (Volk et al., 2007).
Ekološka kmetija Mahne se nahaja v vasi Tatre, ki leži na slemenu Brkinov na nadmorski
višini 750 m. Glavna dejavnost kmetije je živinoreja, in sicer reja govedi sivo-rjave pasme.
Pridelano mleko se predela v domači sirarni v kakovostne sire. Poleg proizvodnje mleka in
mlečnih izdelkov se kmetija ukvarja tudi s pridelavo jabolk, pa tudi z izdelavo jabolčnega kisa
in žganja. Ker ima kmetija tudi precej gozda, so v stalni ponudbi tudi drva za ogrevanje. Vsa
pridelava in predelava je vključena v ekološko kontrolo, kar zagotavlja kakovost proizvodov
(Ekološka kmetija Mahne, 2011).
Primeri nalog
Slika 20: Kulturne terase

Vir: Ostrožno Brdo, 2011
- Na sliki je eden od največjih posegov v relief, ki ga je povzročila agrarna dejavnost v
Brkinih. Podobne razglede nam ponuja tudi vožnja po Brkinski sadni cesti. Kako
imenujemo stopničaste ravne ploskve, ki jih je človek oblikoval na strmih pobočjih?
Kulturne terase.
- Čemu služijo kulturne terase?
Te stopničaste bolj ali manj ravne ploskve je človek oblikoval z namenom, da bi pridobil
ravno kmetijsko površino, preprečil erozijo prsti in povečal talno vlažnost.
- So strmi deli teras zidani iz kamenja? Strmi deli teras so iz zemlje in zatravljeni.
- Čemu služijo sadna drevja na ježah teras?
Na tak način so utrdili robove teras in preprečili erozijo.
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- Kar nekaj naselij v pokrajini vsebuje v imenu besedo »brdo«. S pomočjo zemljevida
poišči omenjene kraje ter obkroži tiste, ki ležijo na območju današnje ekskurzije!
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)

Ostrožno Brdo
Brdo pri Lukovici
Janeževo Brdo
Ratečevo Brdo
Srednje Brdo
Veliko Brdo
Brezovo Brdo

- Poskusi razložiti, zakaj je beseda »brdo« tako pogosta.
Brkini naj bi dobili ime po zaobljenih kopah (brdinih), zato se beseda brdo pojavlja v
toliko krajevnih imenih na tem območju.
- S katerimi dejavnostmi se ukvarja ekološka kmetija Mahne ter v čem se te dejavnosti
razlikujejo od dejavnosti na ostalih kmetijah?
Glavna dejavnost kmetije je živinoreja, ukvarjajo pa se tudi s sirarstvom, sadjarstvom in
gozdarstvom. Ekološko kmetijstvo je posebna oblika kmetijske pridelave, ki poudarja
gospodarjenje v sožitju z naravo. Ekološko kmetijstvo ne pomeni le prepovedi kemično
sintetičnih pesticidov in umetnih mineralnih gnojil. Cilji ekološkega kmetijstva so široko
zastavljeni v smislu: ohranjanja rodovitnosti tal, sklenjenega kroženja hranil, živalim
ustrezne reje in krmljenja, pridelave zdravih živil, zaščite naravnih življenjskih virov (tlavoda-zrak), minimalne obremenitve okolja, aktivno varovanje okolja in biološke
raznovrstnosti ter varstvo energije in surovin (Vodnik po eko kmetijah, 2011).

5.2.5. Postaja 5: AKUMULACIJSKI JEZERI MOLA IN KLIVNIK, HARIJE
Slika 21: Harije in jezero Mola

Vir: Brkini in dolina Reke, 2011
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Na območju Brkinov ni naravnih jezer, sta pa dve akumulacijski jezeri – Mola in Klivnik.
Jezeri sta nastali, ko sta bila zgrajena dva vodna zadrževalnika z namenom zadrževanja
poplavnega vala Reke ter večanja pretoka Reke v času suše. Jezero Mola
leži na vzhodnem robu osrednjega brkinskega slemena na nadmorski višini 430 m, pod vasjo
Harije. Jezero zadržuje visoke vode, v suši pa bogati nizke vode. Jez je bil zgrajen v letih
1973–1978. Ob najvišji gladini ima jezero prostornino 4,2 milijonov m3. Na jezeru vodna
gladina precej niha, tudi prek 5 m, kar pri Moli povzroča blatnost obrežij (Šebenik, Kladnik,
1999). Severovzhodni deli jezera so plitvejši, zato ga prerašča trstičevje. Jezero se namenja
tudi ribogojništvu in športnemu ribolovu (Jezero Mola, 2011). Klivniško jezero, ki leži na
nadmorski višini 470 m, je nastalo za jezom na potoku Klivnik. Jez je bil zgrajen med leti
1984–1987. Jezero leži JZ od vasi Tominje. Prostornina Klivniškega jezera je 4,3 milijonov
m3 (Šebenik, Kladnik, 1999). Prav tako kot jezero Mola zadržuje visoke vode in bogati
vodotoke ob nizkih vodah. Tudi na tem jezeru vodna gladina precej niha (tudi do 5 m), zato so
brežine blatne, strme in neporaščene (Šebenik, Kladnik, 1999). Plitvejši in z močvirskim
rastlinjem poraščeni so širši severni predeli jezera. Namenjeno je tudi za namakanje okoliških
sadovnjakov, pa tudi za vzrejo rib in ribolov (Jezero Klivnik, 2011).
V Brkinih ni objektov, ki bi omogočali daljše bivanje gostov, zato nameravajo v prihodnosti
urediti kamp Jezero Mola s športno-rekreativno infrastrukturo. Kamp se bo nahajal ob jezeru
Mola. Zaključek investicije je predviden za december 2011, polno poslovanje pa za januar
2012 (Volk, 2011).
Primeri nalog
- S kakšnim namenom so nastale zajezitve na brkinskih potokih?
Zajezitve so nastale z namenom zadrževanja poplavnega vala Reke ter večanja pretoka
Reke v času suše.
- V Brkinih je razvit predvsem izletniški turizem, ki prinaša manj dohodkov kot
stacionarni turizem. Iz teh razlogov bodo pri jezeru Mola uredili kamp Jezero Mola s
športno-rekreacijskim centrom, ki bo omogočal daljše bivanje turistov v Brkinih. Naštej
nekaj negativnih ter nekaj pozitivnih vplivov turizma na območje!

+ vplivi turizma
- razvoj infrastrukture,
- nova delovna mesta,
- dopolnilni dohodek za domače
gospodarstvo,
- razvoj gospodarstva za potrebe turizma,
…

- vplivi turizma
- gostejši promet,
- onesnaževanje,
- opuščanje kmetovanja,
- prehajanje posesti v roke tujcev,
- odseljevanje domačega prebivalstva in
priseljevanje drugih ljudi za delo v
turizmu, …

- Predlagaj nekaj rešitev, ki bi razširile ponudbo kampa jezero Mola.
Sprehajalne poti, kolesarske poti, gostinske storitve, ribolov, vodeni ogledi kulturnih in
naravnih znamenitosti Brkinov in okolice, …
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5.2.6. Postaja 6: REKA IN NOVAKOVA DOMAČIJA, TOPOLC
Glavna vodna žila na tem območju je reka Reka. Na Ilirskobistriškem Reko imenujejo Velika
voda (Vjlka uoda), Melik je uporabil ime Brkinska Reka, pozneje pa se je v geografiji
uveljavilo ime Notranjska Reka. Reka je s svojim tokom in porečjem na vodonepropustnem
svetu in ponorom na stiku s kraškim svetom značilna reka kontaktnega krasa. Izvir reke je na
nadmorski višini 720 m v gozdu Dletvo, JV nad Podgoro na Hrvaškem, kot Vela voda. Reka
teče skozi več naselij (Ilirska Bistrica, Topolc, Bitnja, Škoflje, …) do Škocjana, kjer ponikne
v Škocjanskih jamah. Do ponora v Škocjanskih jamah je dolga 51,6 km. Reka pride ponovno
na površje v Italiji, blizu kraja Štivan kot reka Timav (Reka Reka, 2011). Meja porečja je
natančno določena le na flišnem levem bregu, na desnem bregu pa so zaradi kraškega površja
razmejitve samo domnevne. Zaradi navedenih razlogov so podatki za površino porečja od 337
do 407 km2. Reka Reka ima številne pritoke, med katerimi so večji pritoki Molja, Padež,
Posrtev, Sušica in Mrzlek. Reka ima na vodomerni postaji pri Cerkvenikovem mlinu, ki je
približno sedem kilometrov pred ponorom, povprečno največji pretok v mesecu novembru,
decembru in januarju, najmanjšega pa avgusta in februarja. Sekundarni maksimum je marca,
ko se tali sneg v Snežniškem pogorju. Po teh značilnostih reko uvrščamo v dežno-snežni rečni
režim z zmernim mediteranskim odtenkom (Klemenčič, 1959). Reka Reka večkrat poplavlja,
ampak te poplave so kratkotrajne. Poplave so najpogostejše decembra, novembra in oktobra.
Vzrok za poplave je majhna retencijska sposobnost porečja (nekraški svet), velike količine
padavin v zaledju Snežniškega pogorja ter relativno majhen strmec reke glede na srednji
naklon porečja. Po izgradnji zadrževalnikov na potoku Klivnik je poplav manj (Šebenik,
1996). Do leta 1990 je Reka veljala za eno najbolj onesnaženih slovenskih rek, saj jo je
močno onesnaževala tovarna organskih kislin v Ilirski Bistrici. Danes Reka spada v 2. (zgornji
tok) ter 2.–3. kakovostni razred (Atlas Slovenije, 2006).
Slika 22: Novakov mlin

Foto: Stopar, 2011
Vodno energijo, ki jo daje primeren padec reke Reke in njenih pritokov, so v preteklosti
izkoriščali za pogon mlinov in žag, ki so bili ob reki zelo pogosti. Danes so od številnih
mlinov ostale le še ruševine. Novakova domačija je posebna etnološka posebnost, saj
predstavlja tradicijo mlinarstva na tem območju ter življenje ljudi v Reški dolini.
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Družina Dolgan je pred leti podedovala posest, veliko 14 ha, ki je prejšnjim lastnikom nudila
zaslužek s kmetijstvom in mlinarstvom. Novakov mlin je nazadnje mlel v 70-ih letih. Lastniki
so mlin začeli preurejati s pomočjo starih fotografij, po napotkih starega mlinarja in Zavoda
za varstvo naravne in kulturne dediščine (Volk, 2011). Poleg mlina so po starem uredili tudi
hišo z gospodarskim poslopjem, kjer si lahko gostje ogledajo kuhinjo z odprtim ognjiščem, ki
je bil nekoč osrednji prostor v hiši, »kambro« v pritličju ter »kambre« v nadstropju. Domačija
ob mlinu je nastala leta 1856, mlin in žaga pa sta bila sezidana že prej. Zaradi pogostih poplav
Novakova hiša stoji malce dlje od reke Reke. Stavba je velika, enonadstropna, zgrajena iz
flišnega kamna ter podaljšana v gospodarsko poslopje. Novakov mlin je postavljen na levem
bregu reke Reke. Do njega je speljan kanal (210 m dolg in 3 m širok) – mlinščica. Dotok vode
regulirajo z zapornico. Na drugi strani kanala je bila žaga, ki je sedaj ni več. Mlin je zgrajen iz
flišnega kamna, njegovo ostrešje pa je iz jelovine. Streha je prekrita s »kupami«. Mlinsko
kolo je narejeno iz hrastovega lesa. V mlinu so s pomočjo mlinskih kamnov mleli žito, ki so
ga kmetje vozili iz bližnje in daljne okolice. Delovanje mlina je bilo odvisno od sušnosti in od
moči reke (Novakova domačija, 2011).
Primeri nalog
- S pomočjo zemljevida naštej nekaj pritokov Reke! Molja, Padež, Sušica, Mrzlek, …
- Katera imena se še uporablja za reko Reko?
Notranjska Reka, Brkinska Reka, Velika voda, Timav (v Italiji)
- Katere obrti, ki so izkoriščale vodno energijo, so se v preteklosti razvile ob reki Reki?
Mlinarstvo in žagarstvo.
- Smiselno poveži narečne izraze s sopomenkami v slovenskem knjižnem jeziku.
A) »Vjlka uoda«
B) »Kupe«
C) »Kambra«
D) »Škrle«

C soba
D debele kamnite plošče
A domačini tako pravijo reki Reki
B opečnati strešniki

- Izmeri hitrost toka reke Reke v bližini Novakove domačije.
Navodilo: Plovec vržemo v vodo čim bliže sredini njenega toka. Na razdalji 10 m
izmerimo čas, v katerem plovec prepotuje to razdaljo. To desetkrat ponovimo,
izračunamo povprečje ter dobimo rezultat v m/s.
- Odvzemi vzorec vode, opazuj in opiši lastnosti vode (barva, motnost, vonj, pH vode, …)
ter razmišljaj o kakovosti vode v Reki.
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6. GEOGRAFSKA EKSKURZIJA: KRAS
IN VIPAVSKA DOLINA
Potek poti: Lokev–Divača–Senožeče–Razdrto–Podnanos–Ajdovščina–Vipava–Goče.
Postaje
A) Vilenica, Lokev
B) Škrateljnova domačija, Divača
C) Vrtača in suhi zidovi, Divača
D) Naravoslovna učna pot do izvira Hublja, Ajdovščina
E) Burja, Vipava
F) Goče
Zemljevid 7: Zemljvid poti ekskurzije po Krasu in Vipavski dolini

Vir: Google maps, 2011
Povezanost z drugimi predmeti: zgodovina, biologija, kemija.
Učni pripomočki in učila: zemljevid, kompas, anemometer, milni mehurčki, učni list, pisalo,
10 % HCl kislina.
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Operativni cilji
Učenec:
- spozna osnovne značilnosti kraških ter flišnih pokrajin,
- ovrednoti prst z vidika kmetijstva v kraških in flišnih pokrajinah,
- spozna kraški podzemni svet,
- razloži nastanek kraškega površja ter našteje kraške pojave,
- se seznani z nujnostjo čiščenja kraškega površja za pridobivanje obdelovalnih površin,
- spozna lastnosti tipične kraške hiše,
- razume pomen kraških izvirov za vodooskrbo,
- razmišlja o gospodarnejši rabi pitne vode,
- spozna drevesne vrste in grmovne vrste na območju naravoslovne učne poti,
- opazuje videz naselij ob poti in utemelji njihovo lego,
- analizira rezultate eksperimenta s HCl raztopino in merjenja z anemometrom,
- sklepa o posledicah močne burje,
- spozna kale ter njihove funkcije v preteklosti in danes,
- spozna značilnosti vinorodnih Vipavskih brd.
Preglednica 6 : Časovni potek ekskurzije
7.30 h

Zbor na avtobusni postaji in odhod

8.30 h

Lokev, Jama Vilenica (60 min)

10.00 h Divača- Škrateljnova domačija (30 min),
odmor za malico (30 min)
11.15 h Divača- vrtača in suhi zidovi (45 min)
12.30 h Ajdovščina, Naravoslovna učna pot do izvira Hublja (90 min)
14.15 h Vipava – odmor za kosilo (30 min)
burja (20 min)
15.30 h Goče (90 min)
17.15 h Vožnja proti domu

Avtor: Stopar, 2011
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6.1. SPLOŠNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI OBMOČJA
Pot ekskurzije poteka po Krasu in Vipavski dolini. Kras je obsežna apneniška planota na
jugozahodnem delu Slovenije. Od sosedstva se dobro loči, saj se strmo dviguje nad sosednje,
pretežno flišne pokrajine. Prehodnost med sredozemskimi in celinskimi vplivi se kaže v veliki
prevetrenosti. Zlasti v zimskem času je zelo pogosta burja. V predkraški dobi so čez to
pokrajino tekle reke, izdolble obsežna podolja in odstranile neprepustne kamnine, zato se je
začelo zakrasevanje. Nekdanje površinske reke so oblikovale relief v grobem, poznejši kraški
procesi pa v drobnem. Kraški procesi so bili odločilni za nastanek podzemnih in površinskih
kraških pojavov. Med najpomembnejše sodijo kraške jame in vrtače, ki so zlasti številne na
Divaškem krasu. Najbolj znane so Škocjanske jame, ki so od leta 1986 uvrščene na seznam
Unescove svetovne dediščine. Med kamninami prevladuje kredni apnenec, ki je korozijsko
neodporen. Raztapljanje apnenca pa pospeši še razmeroma velika količina padavin. Kras se
znižuje od jugovzhoda proti severozahodu, na njem pa je približno 3/4 površja med 200 in
500 m. Tu skoraj ni površinskih voda. Ker je izvirov na Krasu malo, je vodna oskrba v
preteklosti temeljila na zbiranju padavinske vode. Ohranjene so številne lokve in kali. Za kras
je značilna suša, ki ni posledica majhne količine padavin, ampak propustnih kraških tal. Zime
so hladne, srednja januarska temperatura znaša približno 2,4 °C. Kraška burja, severovzhodni
veter, je zlasti neprijetna, ko se pojavi skupaj z žledom, snegom in snežnimi zameti.
Jugozahodni mornik prinaša na Kras blažilne vplive morja ter v času potujočih depresij ogreje
ozračje. Poletja so navadno vroča. Povprečna junijska temperatura znaša 20,8 °C. Padavin na
Krasu je veliko, povprečna letna količina padavin je 1645 mm. Preko leta so dokaj
enakomerno razporejene z viškom v jesenskih mesecih, drugi višek je na prehodu med
pomladjo in poletjem. Na Krasu prevladujejo prsti, ki so se razvile na netopnem ostanku v
preteklosti raztopljenega apnenca in dolomita. Na apnencu z roženci se je razvila peščena in
bolj kisla prst, ki ji domačini pravijo kremenica. Na čistejših apnencih pa se je razvila ilovka.
Med gozdnimi združbami prevladuje gozdna združba črnega gabra z ojstrico. Ob tej združbi
se pojavlja še združba gradna in domačega kostanja. Na burji bolj izpostavljenih mestih se
uveljavljata cer in velikolistna lipa, ki sta značilna predvsem za območje med Divačo in
Škocjanskimi jamami. Posebno vlogo med drevesnimi vrstami imajo umetni nasadi črnega
bora, ki se je zaradi skromnih ekoloških zahtev dobro obnesel kot pionirska vrsta. S
samosetvijo bor zarašča nove površine, predvsem opuščene pašnike. Zaradi opuščanja
obdelovalnih površin in pašništva se je pospešilo zaraščanje, tako da golega kraškega površja
skoraj ni več (Rejec Brancelj, 1999).
Poleg podnebnih razmer je obilica jam, ki so primerne za bivanje, omogočila zgodnjo
poselitev. V marsikateri kraški jami so sledovi človekovega bivanja iz neolitika, nekateri celo
iz paleolitika. V prazgodovini je bila poselitev na teh območjih že izredno gosta. Kraške
votline so uporabljali za verske namene, pokopališča ter kot pribežališča. Človek se je naselil
na vzpetinah, ki so mu omogočale razgled in obrambo, o čemer danes pričajo številna
gradišča. Poselitev na Krasu je danes dokaj enakomerna, za razlike med posameznimi
območji pa so krive različne naravne možnosti. Na Krasu prevladujejo večje vasi. Naselja so
večinoma gručasta, hiše so postavljene brez reda in so tesno skupaj. Hiše so večinoma
enonadstropne, dokaj velike, z velikim dimnikom, zunanjimi kamnitimi stopnicami ter
zaprtim ali odprtim dvoriščem z vodnjakom. Strehe so bile običajno iz apneniških plošč.
Glavni gradbeni material v preteklosti je bil kamen (apnenec), iz katerega so zgrajene hiše,
vasi in značilni kraški zidovi zunaj naselij. Največje naselje na Krasu je Sežana, značaj
središčnih naselij pa imajo še: Divača, Lokev, Dutovlje, Pliskovica, Povir, Senožeče, Štanjel,
Tomaj, Vremski Britof ter Kostanjevica na Krasu. Naravne razmere za kmetijstvo na Krasu
niso najboljše. Vinogradi, njive in sadovnjaki zavzemajo 6,5 % obdelovalnih površin, pašniki
32 %, gozdovi 29,9 % in travniki 27 %. Njive so večinoma le na dnu vrtač, raznih kraških
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kotanjah, po suhih dolinah in zakraselih uravnavah. Male dragocene zaplate jerine so v
preteklosti zaradi burje dodatno zavarovali z visokimi kamnitimi zidovi. Kraške jerine je
malo, je pa znana po svoji rodovitnosti. Tu so zelo znana območja pridelave kraškega terana.
Tudi za živinorejo pogoji na Krasu niso ugodni, razmere so še najugodnejše za rejo drobnice.
Kras je postal znan tudi po predelavi mesnin, zlasti kraškega pršuta. Kakovosten apnenec je
osnova številnih kamnolomov. V novejšem času se razvijajo na Krasu različne oblike turizma.
Osrednje turistično središče je Lipica, kjer se nahajajo kobilarna, golf igrišča in igralnica.
Jamski turizem ni tako zelo razvit, kot bi pričakovali, z izjemo Škocjanskih jam. Kras ima
pomembno prehodno prometno vlogo. Pokrajina leži v neposrednem zaledju Tržaškega
zaliva, zato so vse poti iz notranjosti do pristanišč vodile čez Kras. Na prevozništvo še danes
spominjajo ostanki gostišč in velikih hlevov ob poti. Doba železnic je spremenila staro
dobičkonosno prometno vlogo, propadle so številne dejavnosti, povezane s furmanstvom.
Pokrajino Kras delimo na več mikroregij: Komenski Kras, Divaški Kras ter Senožeška
pokrajina (Rejec Brancelj, 1999).
Vipavska dolina leži med Trnovskim gozdom in Nanosom na severu ter Krasom na jugu. Na
vzhodu meji na Pivško podolje, na severozahodu pa na Kambreško in Banjščice. Razteza se
od vzhoda proti zahodu. Od povirja Močilnika pod Razdrtim do Goriške ravnine ob državni
meji z Italijo je dolga 40 km. Naplavno površje ob Vipavi in pritokih ter prodni nanosi Soče
sestavljajo ravninski svet, ki se v srednjem in spodnjem delu doline menjuje z blagimi flišnimi
goricami, ki proti vzhodu prehajajo v višja slemena Vipavskih brd. Glavne značilnosti
pokrajine so prevlada fliša, submediteransko podnebje, ki omogoča posebne in zgodnje
pridelke, ter razraščanje terciarnih dejavnosti zaradi prometno prehodne lege. Med kamninami
prevladujejo flišni laporji in peščenjaki ter nevezani kvartarni nanosi. Fliš prekriva kar 3/5
pokrajine. Apnenci prekrivajo 6 % površja, najdemo pa jih pod severnim obrobjem Krasa, na
južnih pobočjih Vrhov in ponekod v Vipavskih brdih. Ravnina je ob spodnjem toku
Močilnika, ob Vipavi, med Vipavo in Ustjem, ob Lijaku ter na Goriški ravni. Sicer pa je za
Vipavsko dolino značilno, da je v njej veliko gričevnatega sveta, ki na območju Vrhov dobi
značaj hribovja. Goriška ravan se razlikuje od flišne okolice, saj je v eocenski fliš reka vrezala
dolino in jo napolnila z večinoma apnenčevim prodom. Vipavska dolina prehaja na južni
strani v Vipavska brda, ki so na desnem bregu Branice iz fliša in zato blago valovita, na levem
pa tudi iz apnenca, zato so pobočja bolj strma. Pokrajina je prepredena s številnimi večjimi in
manjšimi vodotoki. Največ vode prihaja na dan v kraških izvirih ob vznožju Trnovskega
gozda in Nanosa ter ob stiku med apnencem in flišem na severnem obrobju dolinskega dna,
kjer izvirajo Vipava, Hubelj in Lijak. Pred regulacijami in melioracijami so vodotoki po dolini
vijugali v ozkih in plitvih strugah ter večkrat poplavljali travnike. Zaradi poplav ležijo vsa
naselja na robu gričevja. Naravno jezero je jezerce nad Vitovljami, velik vodni zadrževalnik
pa je na potoku Vogršček, ki se uporablja predvsem za namakanje okoliških sadovnjakov.
Poletja v Vipavski dolini so zmerno vroča, povprečna julijska temperatura je 20,9 °C. Zaradi
vpliva mrzlih celinskih zračnih gmot je januarska povprečna temperatura 2,9 °C. V primerjavi
z notranjostjo Slovenije je Vipavska dolina bolj osončena, daljša je tudi vegetacijska doba.
Pokrajina prejme na leto povprečno okoli 1500 mm padavin. Pomembna podnebna dejavnika
sta tudi burja in jugo. Na Vipavskem je v povprečju 42 dni v letu z burjo, najmočnejša je
pozimi. Pedologi prsti v Vipavski dolini delijo na avtomorfne in hidromorfne, v obeh
skupinah skupaj pa je kar 20 tipov različnih prsti. Najobsežnejša skupina prsti so evtrične
rjave, pogoste so tudi obrečne prsti ter rendzina na apneniški podlagi. Gozd danes pokriva
tretjino ozemlja. Najpomembnejše drevo je hrast graden, ki porašča dobre tri četrtine
gozdnega površja. V višjih legah in ponekod v prisojah sta še bukev in gabrovec, na prisojnih
območjih in v nižjih legah pa je precej toploljubnega puhastega hrasta (Kladnik, Natek, 1999).
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Vipavska dolina je gosto poseljena pokrajina. Najgosteje sta poseljeni Goriška ravnina in
spodnji del Vipavske doline, kjer živi več kot 300 prebivalcev na km2, srednji del doline ima
čez 130 ljudi/km2 (največje naselje je Ajdovščina), zgornji del (Vipava) nekaj manj kot 100
ljudi/km2, Vipavska brda okrog 60, Vrhe pa manj kot 20 ljudi/km2. V primarnem sektorju je
bila leta 1991 zaposlena le še desetina, v kvartarnem pa četrtina prebivalcev. Sekundarni
sektor je nadpovprečno zastopan v Novi Gorici in okolici Ajdovščine, terciarni pa je dokaj
enakomerno porazdeljen po središčnih krajih pokrajine. Starostna sestava je razmeroma
ugodna. Naselja so precej velika, največja med naselji je Nova Gorica, čeprav je najmlajše
naselje v pokrajini. Večji kraji dokaj hitro rastejo, za odročna podeželska naselja pa je
značilno odseljevanje. Naselja so gručasta na obrobju dolin, v zavetju gričev ali na temenih
nižjih vzpetin. Za središče Vipavske doline velja Ajdovščina. Vipavska dolina je tradicionalno
kmetijska pokrajina. Glavna kmetijska panoga je, poleg sadjarstva, vinogradništvo. Vinogradi
so značilni za celotno območje, največ pa jih je v Vipavskih brdih, kjer pridelujejo visoko
kakovostna bela vina. Živinoreja je v Vipavski dolini manj pomembna. Prva pomembnejša
industrijska panoga je bilo opekarstvo, ki je danes že skoraj povsem zamrlo. Danes se
uveljavljajo lesna, kovinska, tekstilna, obutvena in še posebno živilska industrija. Glavna
industrijska središča so Nova Gorica, Šempeter pri Gorici in Ajdovščina. Prek Vipavske
doline teče pomembna prometna vez med severno Italijo in osrednjim delom Evrope. Turizem
je v teh krajih razmeroma nepomemben, z izjemo Nove Gorice, ki z igralništvom privablja
predvsem obiskovalce iz sosednje Italije (Kladnik, Natek, 1999).
Primer naloge
- S pomočjo pedološke karte poimenuj najpogostejše tipe prsti, ki se pojavljajo na
območju ekskurzije!
Rjava pokarbonatna prst, tipična in izprana, evtrična rjava prst na laporju ali flišu,
oglejna prst ter rendzine na apnencu in dolomitu.
Zemljevid 8: Pedološka karta Slovenije

Vir: Gams, 1998
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6.2. OPIS POTI
6.2.1. Postaja 1: VILENICA, LOKEV
Jame so podzemni kanali, ki jih je naredila skozi kras tekoča voda. Med seboj se razlikujejo
po obliki, razsežnosti in načinu nastanka. Temeljni pogoj za nastanek jam je topnost kamnin,
ki grade zemeljsko površje. Drugi pogoj za nastanek krasa je prepustnost vode. Apnenec in
dolomit sta prepustna le ob medplastnih in tektonskih razpokah, ki jih voda s svojo korozijsko
sposobnostjo širi in omogoča vedno boljšo prevodnost. Tako nastanejo večji ali manjši rovi,
ki jih imenujemo, če so dostopni človeku, jame. Nastanek jam je mogoč zato, ker voda glavne
minerale apnenca, kalcit in dolomit, odnaša v obliki raztopine. Iz tega razloga se podzemni
kanali ne maše. V Katastru jam Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU in Jamarske zveze
Slovenije je bilo leta 2007 registriranih 9020 jam. Od vseh znanih jam jih je za turistični obisk
urejenih 20 (Mihevc, Zupan Hajna, 2008).
Slika 23: Načrt Vilenice

Vir: Jama Vilenica, 2011
Jama Vilenica pri Lokvi je najstarejša turistična jama v Evropi. Do sredine 19. stoletja je
slovela kot najlepša, največja in najbolj obiskana jama matičnega Krasa (Vilenica, 2011).
Njen vhod se odpira ob vznožju Taborskega gričevja (Stari Tabor, 603 m), na robu
zakraselega, uravnanega, tipičnega kraškega sveta na krednih apnencih, med Lokvijo in
Lipico (Kranjc, 2011). Vhod v jamo se odpira na dnu majhne udorne vrtače, od koder vodi
jamski rov, dolg 841 m, do globine 190 m, ocenjena dolžina vseh rovov pa je več kot 1300 m.
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Za prebivalce je opremljena in osvetljena v dolžini 450 m. Približno do polovice poteka proti
jugovzhodu, nato se obrne proti severozahodu. Vhodni hodnik, imenovan Drevored kapnikov,
ki je širok 15–20 m in visok od 8–12 m, vodi v Rdečo dvorano, kjer so kapniki sajasti zaradi
bakel obiskovalcev. Šele v Vilinski dvorani so kapniki ohranili prvotno barvitost. V nižji etaži
je še Fabrisova dvorana (Rejec Brancelj, 1999). Rov jame je na posameznih predelih ožji.
Marsikje so zožitve zaradi obilno odložene sige najrazličnejših oblik (stalaktitov, sigovih
zaves, sigovih kop in sigovih stebrov, visokih do 10 m). Največji stalagmit je visok 22 m.
Jamo je verjetno izdelala tekoča voda, morda je bila ponor kakšnega potoka, ki je v podnebnih
in površinskih razmerah, drugačnih od današnjih, tekel s Taborskega gričevja (Kranjc, 2011).
Domačini jamo poznajo že od nekdaj. Vanjo so se v letih 1470–1560 zatekali pred turškimi
roparskimi pohodi. Leta 1622 je lastnica zemljišča in jame postala plemenita rodbina Petač.
Da je bila jama takrat dobro znana, potrjuje obisk direktorja cesarskega kabineta J. A. Nagla
leta 1748. Naglovemu rokopisnemu opisu potovanja po Kranjskem je priložen tudi tloris
Vilenice in nekaj grafičnih upodobitev. V sedemdesetih letih 18. stoletja je jamo obiskal B.
Hacquet, leta 1777 pa A. Fortis. Jamo so pogosto obiskovali tudi potniki in člani posadk z
ladij, ki so se ustavile v Trstu. Leta 1809 je grof Petač jamo odstopil lokavski cerkvi. V letih
1828–1830 so prebili prehod v zadnjo, Vilinsko dvorano. Prvi obiskovalci so si svetili z
baklami, ki so jih priskrbeli v Lokvi. Kasneje so uporabljali sveče, magnezijev trak in
acetilen, električno osvetljena pa je jama bila v osemdesetih letih 20. stoletja. Leta 1819 so
odprli za turizem Postojnsko jamo in začela se je čutiti konkurenca (Kranjc, 2011). Med
drugo svetovno vojno in po njej je bila dolgo časa zapuščena. Ponovno je zaživela leta 1963,
ko je skrb zanjo prevzelo Jamarsko društvo Sežana. Člani društva so v svojem prostem času
postopoma obnovili poti in uredili električno razsvetljavo. Jama je nekoč močno burila
domišljijo obiskovalcev in domačini so verjeli, da v njej prebivajo dobre vile. Tako je
Vilenica dobila svoje ime. Leta 1980 so začeli v jami prirejati večere slovenskih književnikov,
od leta 1986 naprej pa tam poteka srečanje pesnikov in pisateljev iz vse Evrope (Vilenica,
2011).
Primeri nalog
- Dopolni besedilo in skiciraj kapnike!
Nastanek in razvoj kapnikov v jamah je povezan z izločanjem kalcita (CaCO3) iz
kapljajoče vode. Iz viseče kaplje se izloča kalcit in s tem nastaja stalaktit , ki visi z
jamskega stropa. Ko kaplja pade na tla, se iz nje izloči še nekaj kalcita in tako nastaja
stalagmit . Sčasoma se kapnika združita v kapniški steber.
- Zakaj so kapniki v Rdeči dvorani temnejše barve?
Prvi obiskovalci so si svetili z baklami, zato so površine kapnikov potemnele.
- Poimenuj jame v bližini, ki so vpisane na Unescov seznam svetovne dediščine.
Škocjanske jame.
- Prednost kraškega sveta so številne naravne znamenitost, ki jih je mogoče izkoristiti za
turizem in rekreacijo. Naštej nekaj takšnih naravnih znamenitosti!
Jame (Škocjanske jame, Dimnice,…), udornice (Risnik, Velika dolina, …), ponikalnice,
slepe doline, ...
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6.2.2. Postaja 2: ŠKRATELJNOVA DOMAČIJA, DIVAČA
Škrateljnova hiša, katere korenine segajo v 17. stoletje, velja za najstarejšo ohranjeno kraško
hišo. Poleg hiše k domačiji spadata še dve gospodarski poslopji – hlev in hram s skednjem.
Ob robu dvorišča je vodnjak s trebušasto kamnito šapo, v katerega se je stekala deževnica s
strehe, ki je pokrita s skrlami. Domačija stoji ob glavni cesti, ki pelje skozi Divačo. Tod mimo
je že v srednjem veku peljala pomembna prometna povezava Ogrske s Trstom in Istro
(Belingar, 2011). Še v začetku 20. stoletja je bila Škrateljnova hiša največja in
najpomembnejša v Divači (Štefe, 2011). Škrateljnova domačija je živela kot furmanska
gostilna s prenočišči za voznike in spremstvo, hramom, skednjem ter prostornim hlevom.
Imela naj bi tudi manjšo ledenico za lastne potrebe. Po izgradnji železnice proti Trstu (leta
1857) ter državne železnice do Pule (leta 1876) je furmanstvo začelo postopno zamirati.
Gostilna na Škrateljnovi domačiji je propadla že pred prvo svetovno vojno (Blingar, 2011).
Slika 24: Škrateljnova hiša

Foto: Stopar, 2011
Poseben poudarek daje domačiji stanovanjska hiša, ki je nastajala, tako kot večina hiš na
Krasu, postopno skozi nekaj stoletij. Škrateljnova hiša je današnjo obliko dobila po mnogih
prezidavah in dopolnitvah od srede 17. do srede 19. stoletja. Jedro hiše sega v 17. stoletje, o
čemer pričajo manjša okna v pritličju in deloma tudi način zidave. V stoletju, ki je sledilo in
kasneje, so takratni lastniki zaokrožili podobo hiše s stebrički in zazidavo na zunanjem
kamnitem stopnišču, dodan je bil lesen gank z ograjo, prekrit s korčnim nadstreškom, ter
spahnjenca s slikovitim dimnikom (Belingar, 2011). Takrat so postavili tudi lepo dvoriščno
kalono (portal), zamenjali nekaj oken in verjetno tudi portal v pritličju ob stopnicah (Štefe,
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2011). Manj privlačno kot hiša je gospodarsko poslopje, ki zapira dvorišče. Na
severovzhodnem robu dvorišča je razpotegnjen hlev, jugozahodni del dvorišča pa omejuje
hram s skednjem (Belinger, 2011).
V tej hiši se je leta 1907 rodila filmska igralka Ida Kravanja, ki si je pozneje nadela umetniško
ime Ita Rina. Bila je prva slovenska igralka, ki je uspela v evropskem filmskem svetu in se
trajno zapisala v filmsko zgodovino. Leta 1998 so v zgornjem nadstropju hiše uredili
muzejski prostor, kjer je stalna razstava, posvečena Iti Rini (Prenova Škrateljnove domačije,
2011). Škrateljnova domačija je z Odlokom o razglasitvi naravnih znamenitosti in kulturnih
spomenikov razglašena kot etnološki spomenik. Obnovljena hiša je le sestavni del
Škrateljnove domačije, gospodarsko poslopje pa še adaptirajo. Obnovljena domačija bo kmalu
postala prostor za trajen spomin in spomenik filmskim igralcem, kjer bodo Iti Rini delala
družbo velika imena slovenske filmske umetnosti. Za Občino Divača pomeni projekt za
končno ureditev tega kompleksa veliko kulturno pridobitev (Prenova Škrateljnove domačije,
2011) .
Primer naloge
Obkroži značilne elemente kraške domačije:

-

A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
J)
K)
L)

poslikana fasada
kamniti podboji vrat
slamnata streha
s kamnom okvirjena okna
kamnita, s skrlami krita streha
gank
s kamnom okvirjena okna z železnimi križi
vodnjak (štirna)
rezljana ograja
visok zid, ki brani dvorišče (borjač) pred burjo
kamniti portal – kalona, z lesenimi vrati, na vhodu na dvorišče hiše
mogočen dimnik

6.2.3. Postaja 3: VRTAČA IN SUHI ZIDOVI, DIVAČA
Vrtače so najpogostejše kraške kotanje in zelo pomembne reliefne oblike. Prevladujejo vrtače,
ki so 50 m široke in do 10 m globoke. Navadno so pobočja vrtač enako kamnita kot okoliški
kras, na dnu pa je nekaj ilovice in prsti. Nastale so tam, kjer je bilo navpično prenikanje v
globino mogoče in raztapljanje kamnine najmočnejše. Prvotno so vsem vrtačam pripisovali
udorni nastanek, in sicer naj bi nastale z udorom stropov nad jamami. Danes menijo, da so
vrtače reliefne oblike, ki so nastale s korozijo. Posebna vrsta vrtač so tiste, ki nastanejo z
grezanjem, spiranjem in posedanjem sedimentov. Vsi našteti procesi teže k enaki obliki vrtač
– lijakasti ali skledasti. Morfološko enake ali podobne vrtače imajo torej lahko različen
nastanek. Pri nastanku korozijske vrtače igra pomembno vlogo prst in biološki CO2 v dnu
vrtač, ki tu lokalno okrepi korozijo apnenca, manj pa koncentracija vode v njihovem dnu.
Največ vrtač je na kraških uravnavah, manj jih je na pobočjih (Mihevc, 2008). Kamnitost
Krasa je posledica nesklenjene in tanke plasti prsti, ki je nastala na vodotopnih kamninah,
predvsem apnencu in dolomitu (Mihevc, 2005). Na Krasu so bila v preteklosti vsa zemljišča,
kjer je bilo vsaj malo prsti, prilagojena za agrarno rabo. Danes je tradicionalna agrarna raba
površja, ki je temeljila na obdelavi majhnih njivskih površin v dnu vrtač in košnji sena ter paši
na slabših zemljiščih, opuščena. Nekoč intenzivno obdelane površine so se zarasle, v bližini
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naselja pa so bile pozidane. O nekdanjem obsegu in tipu izrabe površja nam pričajo številni
ohranjeni suhi zidovi. Čiščenje površja je pomenilo pobiranje, odbiranje in izkopavanje skal,
ki so molile na površje. Kamenje so zložili v suhe zidove ali groblje. Kamenje so na kraškem
površju čistili zato, da so lahko uredili njive ali travnike (Mihevc, 2005). Del kamenja so
podkopali pod prst v dnu vrtače, del pa zložili v suhe zidove. Dna vrtač so pogosto uporabili
tudi za vodne zbiralnike – kale (Mihevc, 2008).
Slika 25: Vrtača

Foto: Stopar, 2011
Andrej Mihevc (2005) je v raziskavi o suhih zidovih in delanih vrtačah na območju Divače
ugotovil, da je bilo v katastrski občini Divača, ki obsega 7,9 km2 površine, zgrajenih 69,5 km
suhih zidov. S kvadratnega kilometra je bilo očiščenih 2825 m3 kamenja. Na tem območju je
urejenih 261 vrtač. Na tak način so pridobili 99 ha njivskih površin na površju in 24,6 ha
njivskih površin v vrtačah.
Primeri nalog
- Opiši in nariši vrtačo, ki jo vidiš pred seboj!
Vrtača je skledaste oblike. S pobočij vrtače so pobrali kamenje, to pa je zloženo v suhe
zidove. V dnu vrtače, na izravnanih tleh, je bila nekoč njiva.
- Kakšno vlogo je imel suhi zid okoli vrtače?
Suhi zid je imel dvojno vlogo. Vanj so na najmanjši možni volumen spravili kamenje,
hkrati pa je zid varoval skromno obdelovalno površino na dnu vrtače.
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- Poimenuj korozijske oblike!
A) škavnica

B) lezike

C) žlebiči

D) mikrožlebiči

E) škraplje

F) razpoke

Slika 26: Mikrokraške oblike

Vir: Kunaver et al.,1997

- Kakšna je razlika med vrtačo in breznom?
Ločimo jih glede na razmerje med premerom in globino. Brezna so bolj globoka kot široka,
vrtače pa so bolj široke oblike in manj globoke.
- Izberi kamnino ter s pomočjo 10 % HCl kisline ugotovi, ali je kamnina apnenec ali

dolomit! Na kratko opiši potek eksperimenta!
Apnenec in dolomit sta podobni kamnini. Dolomit od apnenca najlažje ločimo s pomočjo
eksperimenta z 10 % HCl – če reakcija poteče, je kamnina apnenec, če reakcije ni, je
kamnina dolomit.

6.2.4. Postaja 4: NARAVOSLOVNA UČNA POT DO IZVIRA HUBLJA,
AJDOVŠČINA
Ob strmem južnem vznožju Trnovskega gozda izvira reka Hubelj, eden najmočnejših pritokov
reke Vipave. Reka Hubelj izvira na stiku fliša in jurskih apnencev. Območje prepadnih sten z
izviri Hublja je uvrščeno v naravno dediščino s statusom naravnega spomenika. Reka Hubelj
je dolga 5 km, izvira pa na nadmorski višini 260 m. Pri izdatnih nalivih so slapovi visoki od
30–40 m. Najvišji pretoki pri izdatnih nalivih so 50 m3/s, v sušnem obdobju pa 0,3 m3/s.
Temperatura vode znaša od 7–8 °C (Hubelj, 2011).
V Sloveniji skoraj polovico potreb po pitni vodi dobimo s črpanjem vode iz kraških vodnih
virov. Najpreprostejši način odvzema vode je zajetje na izviru. Prednost velikih kraških
izvirov so zadostne količine vode, ki pa jim je težko varovati kakovost zaradi velikega
napajalnega zaledja. Med številnimi kraškimi izviri je zajet tudi Hubelj, saj je dovolj izdaten
za oskrbo širšega območja (Petrič, Ravbar, 2008).
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Preglednica 7: Podatki o vodnem viru – Hubelj
Vir
Hubelj

Leto
zajetja
1915

Način
zajetja
zajetje na
izviru

Povprečni
odvzem
120 l/s
(možno 160 l/s)

Območje
oskrbe
Ajdovščina
(16.000 preb.)

Postopek
obdelave
kloriranje

Vir: Petrič, Ravbar, 2008
Slika 27: Izvir Hublja

Foto: Stopar, 2010
Naravoslovna učna pot poteka ob zgornjem toku reke Hubelj ter po območju kraškega
travnika Škola, z začetkom na severnem obrobju mesta Ajdovščina. Učna pot je krožnega
tipa, dolga je 3100 km in zajema 24 postaj, kjer so predstavljene posamezne drevesne in
grmovne vrste, kamnine, zgradba tal, vodni ekosistem in druge zanimivosti. Uradna otvoritev
učne poti je bila leta 1999. Ob tej priložnosti je bila izdana publikacija »Ob Hublju – vodnik
po naravoslovni učni poti«, kjer so strokovno predstavljena dejstva o naravi in pokrajini ob
Hublju. Na začetku učne poti je postavljena velika tabla z opisom učne poti, njeno skico in
točkovnim prikazom stojišč in tabel z drevesnimi vrstami. Stojišča so opremljena s tablami z
besedilom, ki opisuje opazovani pojav. Table, ki označujejo drevesne vrste, vsebujejo le
slovenska imena dreves. Latinska imena drevesnih vrst in opis vrst najdemo v priročniku. Vrh
Škola nudi lep razgled po zgornje Vipavski dolini od Razdrtega do Kuclja ter čez dolino proti
Krasu po razgibanih vinorodnih gričih. Na razgledni točki je tudi tabla z opisom razgleda.
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Zaradi specifičnosti mikroklime se na naravoslovni učni poti ob Hublju srečamo z dvema zelo
različnima habitatnima tipoma. Prvi habitatni tip predstavljajo gozdovi ob Hublju, kjer zaradi
vlage v zraku in prsti prevladujejo nižje poletne temperature, pozimi pa zaradi geografske
lege sunki burje ne dosegajo najvišjih hitrosti. Ob Hublju se nižinski gozd belega gabra
izmenjuje z nižinskim gozdom hrasta gradna. Tu imajo ustrezne pogoje za svojo rast še druge
posamezne drevesne vrste: divja češnja, maklen, kostanj in akacija. Drugi habitatni tip zajema
kraško pobočje Škola s kraškimi travniki, kjer zaradi pronicljivosti apnenca vode praktično ni.
Na Školu so poletne temperature višje od okoliških, pozimi pa zaradi izpostavljenosti burja na
Školu dosega maksimalne hitrosti. Ker pozimi na Školu kraljuje burja, poleti pa pripeka, tam
uspevajo le najodpornejše vrste (Arsenijević, 2006). Drevesne vrste so tukaj prilagojene
neprijaznim življenjskim razmeram: pomanjkanju vode, slabo razvitim tlom in nenehnim
erozijskim procesom. Na Školju uspevajo črni gaber, mali jesen, puhasti hrast, mokovec ter
črni bor. Posebnost predstavljajo grmovne vrste: ruj, skalna krhlika, šipek in druge (Hubelj,
2011). Na učni poti srečamo dve različni geološki podlagi: fliš ob Hublju in apnenec na
Školu. Posebnost podnebja na tem območju je burja. Vpliv burje je v Zgornji Vipavski dolini
opazen tako na vegetaciji kot na videzu pokrajine, kar je poudarjeno tudi na primeru učne
poti. Burja piha v Ajdovščini povprečno 83 dni v letu s hitrostjo večjo od 40 km/h. Zlasti v
jesenskem in zimskem času pogosto piha burja z močnejšimi sunki, ki dosegajo hitrost do 120
km/h (Arsenijević, 2006).
Slika 28: Zemljevid naravoslovne učne poti

Vir: Gozdne učne poti, 2011
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Primeri nalog
- Kraški izviri, ki so vsi delno že zajeti za vodooskrbo, so na prvi pogled neizčrpen vir
kakovostne pitne vode, ampak zaradi premajhne skrbi za ohranjanje naravnega in
ekološkega ravnotežja ter malomarnega upravljanja lahko kmalu postanejo neuporabni.
Poraba pitne vode v gospodinjstvih je velikokrat prevelika in posameznikove navade
pogostokrat negospodarne. Naštej nekaj ukrepov, kako lahko posameznik varčuje s porabo
pitne vode.
Zapiranje pipe, da voda ne teče po nepotrebnem. Tuširanje namesto kopanja. Izbira
varčnih programov pri pralnem in pomivalnem stroju. Usposobitev vodnjakov in lokalnih
vodovodov za potrebe namakanja vrtov, pranja avtomobilov, pranja dvorišč in ulic, …
Slika 29: Naravoslovna učna pot

Foto: Stopar, 2011
- Naštej drevesne vrste, ki rastejo na območju naravoslovne učne poti!
Divja češnja, črni topol, črna jelša, beli gaber, hrast graden, pravi kostanj, robinja, poljski
brest, maklen, črni bor, črni gaber, mali jesen in lipovec.
6.2.5. Postaja 5: BURJA, VIPAVA
Mesto je najbolj znano po številnih gradovih (Stari grad, Lanthierijev grad, grad Tabor),
kraških izvirih, ki tečejo med in pod vipavskimi hišami, številnih mostovih (v mestu jih je kar
25, zato nekateri Vipavo imenujejo »slovenske Benetke«) ter po burji.
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Burja je gotovo eden najbolj značilnih, pa tudi neprijetnih vremenskih pojavov v Vipavski
dolini, na Krasu in primorju. Močna burja je prišla v zgodovinske knjige, prilagoditev nanjo je
pustila sledove v arhitekturi hiš in vasi. Zaradi burje v teh krajih ne uspevajo številne rastline.
Pozimi dela burja prebivalcem omenjenih območij preglavice, kakršne si prebivalci drugih
delov Slovenije niti ne predstavljajo (Mihevc, 1999).
Slika 30: Drevesne krošnje, obrnjene v smeri burje

Foto: Stopar, 2010
Burja je suh, hladen in sunkovit severovzhodni veter. V primorski Sloveniji se pojavlja celo
leto, zlasti močan in pogost pa je v zimski polovici leta. Burja nastane, ko se zaradi razlike
med pritiskom zraka nad celino in morjem hladnejši in gostejši zrak preliva prek grebenov
Trnovskega gozda, Nanosa, Hrušice, Javornikov in Snežnika na primorsko stran. Kljub temu,
da se zrak pri spuščanju nekoliko ogreje, je prodor hladnega zraka tako hiter, da povzroči
burja občuten padec temperatur. Ogrevanje zraka pri spustu pomeni tudi, da se zrak osuši,
oblaki se razblinijo, nastopi suho in sončno, a sveže vreme. Burja največkrat nastane in je tudi
najmočnejša v zimski polovici leta (januarja, februarja in decembra). Izjemne hitrosti, ki jih
burja dosega, so posledice padanja hladnega zraka. Hitrost burje je odvisna od razlik v T
zraka na obeh straneh gorskih pregrad, od višine padca ter oblikovanosti reliefa, ki jo usmeri
in ponekod lahko močno okrepi. Z oddaljenostjo od pobočja se njena hitrost zmanjšuje,
vendar se pojavlja še daleč od kraja nastanka. Pomembna lastnost burje je tudi njena
sunkovitost. Ko se hladni zrak prelije prek slemen, predvsem pa zaradi trenja s tlemi, se zrak
zavrtinči, te vrtince pa zaznamo kot sunke različne jakosti in smeri. Smer burje niha do 45°,
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možni so pa tudi večji odkloni od glavne smeri. Ker je burja posledica oblikovanosti reliefa,
sta njeni smer in moč od kraja do kraja različni. Daljša sistematična merjenja burje so bila le v
Ajdovščini. Pri nas je burja najmočnejša v Vipavski dolini pod Nanosom in Trnovskim
gozdom, kjer je padec zraka največji. Najmočnejša burja je pri Ajdovščini. Najvišja izmerjena
hitrost burje oziroma hitrost sunka burje je bila 47,4 m/s ali 170,6 km/h. Meritve jakosti burje
ob cestah pa kažejo, da lahko v Vipavski dolini posamezni sunki burje presegajo tudi hitrosti
200 km/h. Burja se pojavlja v vseh letnih časih, redkejša je le junija in avgusta. Burja
povzroča številne težave – lomi drevje, prevrača avtomobile, odkriva strehe, vendar daje ta
hladni suhi veter tem pokrajinam poseben čar in jih loči od ostale Slovenije (Mihevc, 1999).
Primeri nalog
- Burja povzroča veliko težav prebivalcem Vipavske doline. Opazuj hiše v Vipavi in
okoliških krajih ter napiši, kako se prebivalci zaščitijo pred burjo.
Prilagoditev na burjo je pustila sledove v arhitekturi hiš. Hiše so brez velikih napuščev,
opeke na strehah so dodatno obtežene s kamenjem. Tista stran hiše, ki je bolj
izpostavljena burji, ima manj odprtin.
- Za trditev izberi odgovor »DA« ali »NE«! Če za trditev izbereš odgovor »NE«, zapiši
trditev tako, da bo pravilna.
·

Naselja so navadno nastala tam, kjer je burja šibkejša. DA/NE

·

Močna burja lomi drevje, odkriva strehe ter prevrača avtomobile in tovornjake na
cestah. DA/NE

·

Burjo pogosto spremlja tudi sneg. Sneg in snežni zameti so bolj pogosti v višjih
legah na Krasu, med Razdrtim, Senožečami, Divačo in Sežano. DA/NE

·

Ob železniški progi čez Kras so zgradili velike kamnite zidove, da burja ne bi
prevrnila vlaka. DA/NE
Kamniti zidovi ob železniški progi so postavljeni, ker burja povzroča snežne
zamete, ki so tako pogosti, da ovirajo promet.

·

Ceste, ki potekajo po Vipavski dolini, zaradi burje niso nikoli zaprte, saj so na
najbolj izpostavljenih mestih posebne zaščitne ograje. DA/NE
Ceste v Vipavski dolini so zaradi močne burje zaprte tudi do 10 dni na leto.

- S pomočjo milnih mehurčkov ugotovi smer vetra, z anemometrom pa izmeri in odčitaj
hitrost vetra!
6.2.6. Postaja 6: GOČE
Goče so stara, tesno pozidana vas v Vipavski dolini, obdana z vinogradi. Ležijo na slemenu
griča na nadmorski višini 275 m med dolinama rek Vipave in Branice. Proti jugu se odpira
pogled na Vrhe, proti severu pa na Nanoško planoto in Trnovski gozd. Vas je bila prvič
omenjena že v 14. stoletju. Na najstarejših zgradbah, ki so strnjene okrog cerkve, najdemo
tudi detajle iz tega obdobja. Danes je vas spomenik slovenske kulturne dediščine. Kdor se
povzpne na bližnji hrib Obelunec, ki se dviga nad vasjo, lahko vidi, da so zgradbe nanizane ob
dveh glavnih ulicah, ki se med seboj križata v obliki Andrejevega križa. Sredi naselja leži na
dvignjenem platoju cerkev sv. Andreja iz 17. stoletja (Goče, 2011).
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V vasi sta dve glavni ulici ter niz ozkih prehodov ter uličic, ki praviloma niso širše od metra.
Ozkim ulicam domačini pravijo »gase«. Z ulico so dvorišča, ki se skrivajo za visokimi zidovi,
povezana skozi velike portale ali »kalono« (Goče, 2011). Hiše v vasi imajo debele, iz kamna
grajene stene z majhnimi okenskimi odprtinami. Gradbenega materiala niso iskali daleč,
ampak so gradili kar iz domačega kamna, le detajli, kot so okenski in vratni okviri, so klesani
iz kraškega kamna. Hiše so postavljene tesno druga ob drugi, saj so se prebivalci tako zaščitili
pred poletno pripeko in zimsko burjo.
Slika 31: Goče

Foto: Stopar, 2011
V vsaki ulici je tudi nekaj vrat, praviloma okroglastih, ki vodijo v vinske hrame. V vasi je več
kot 60 vinskih hramov. Vsak gospodar jih ima po dva, tri ali celo več. Vsi so obokani in zelo
stari. Vseh hramov se ne uporablja več, ampak jih je v uporabi še vedno več, kot je naseljenih
hiš v vasi. Vas torej stoji na vinu (Dravinec, 2009). Precej prebivalcev se še ukvarja s
kmetijstvom. Glavna dejavnost Gočanov je vinarstvo in po njej so tudi prepoznavni. V Goških
hramih so shranjena naslednja vina: cabernet sauvignon, zelen, muškat, pinela, barbera,
malvazija, pinot ter sauvignon (Goče, 2011).
Vipavska brda imajo kar precej izvirov in potokov, kljub temu pa tudi tu najdemo kale, z
glino zatesnjene kotanje z vodo. Ker so vasi večinoma na slemenih, voda pa daleč v grapah
potokov, je bilo v preteklosti treba vodo zadržati v kalih v bližini naselij. Voda v kalih je
služila za napajanje živine, pranje, namakanje, pripravo škropiva, …. Goški kal so obnovili
leta 2006 v okviru projekta »1001 kal – 1001 zgodba o življenju«. Kal je v preteklosti služil
predvsem za napajanje živine. S prihodom vodovoda v vas (leta 1968) so napajanje v kalu
opustili, kal se je zarasel, marsikdo pa je vanj vrgel tudi odpadni material. Ob pomoči Zavoda
za varstvo narave ter Občine Vipava so kal začeli obnavljati. Ker živine v vasi ni več, je malo
verjetno, da bi kal še kdaj uporabljali za napajanje. Stoječa voda kala pa je kljub temu zelo
pomembna, saj omogoča preživetje številnim vrstam živali in rastlin, ki za svoj obstoj
potrebujejo vodo (Goški kal, 2007).
Primeri nalog
- Izdelaj panoramsko skico ter vanjo vključi osnovne značilnosti pokrajine!
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- Pojasni trditev: »Goče stojijo na vinu!«
V vasi je več kot 60 vinskih hramov – več kot je naseljenih hiš v vasi.
- Kateri visoki dinarski planoti sta vidni iz Goč? Nanoška planota in Trnovski gozd.
- Kali so bili v kraških območjih poznana oblika trajnejšega zadrževanja vode za ljudi in
za živino, saj vode na teh območjih ni v izobilju. Zakaj so kale potrebovali v Gočah, če te
ležijo na flišnem območju, kjer je veliko površinskih vodotokov?
Kljub temu, da Goče ležijo na flišnem območju, so Gočani kale potrebovali, saj vas leži na
slemenu, vodotoki pa so daleč v grapah.
Slika 32: Kal v Gočah

Foto: Stopar, 2011
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7. ZAKLJUČEK
Ker je predmet geografije pokrajina oziroma geografsko okolje, je potrebna praktična
izkušnja v njem. Učenci informacije o okolju pridobivajo z vsemi čutili, zato je neposredni
stik z okoljem dragocen in ga s posrednimi didaktičnimi sredstvi težko nadomestimo.
Pri geografiji sta ekskurzija in terensko delo zelo pomembna, saj nekateri učenci določene
pojave in procese, predvsem tiste bolj zapletene, razumejo šele takrat, ko si jih ogledajo v
naravi. Pouk na terenu je pri geografiji dobrodošel tudi zato, ker z njim dosežemo večjo
pestrost, privlačnost in zanimivost pouka. Dobro pripravljena ekskurzija vpliva na razvoj
dijakovih intelektualnih, emocionalnih in socialnih komponent. Z njo razvijamo dijakovo
aktivnost in ustvarjalnost, njegove delovne navade, potenciale, zmogljivosti, radovednost,
kritičnost in samostojnost. S pomočjo ekskurzije dijak svoje že pridobljeno znanje razširi, ga
utrdi ali pa pridobi nova znanja.
Ekskurzija je specifična oblika in metoda pouka, ki se od pouka v učilnici razlikuje po tem,
da zahteva skrbnejše in obširnejše priprave. Učitelj v načrtovanju ekskurzije najprej izbere
pokrajino, določi cilje ekskurzije, smer poti ter trajanje, nato pa poskrbi za tehnično
organizacijo (rezervacije, prevoz, postanki, ogledi). S pomočjo strokovne literature in
terenskega dela mora dobro preučiti pokrajino in tehtno premisliti o vključevanju posameznih
točk v pokrajini v ekskurzijo, saj lahko le tako kvalitetno in suvereno izpelje ekskurzijo.
Pomembna je tudi priprava učencev, saj je ekskurzija kakovostno izvedena le, če so učenci
motivirani in na ekskurzijo dobro pripravljeni. Ekskurzija tudi od učencev zahteva dodatne
priprave, saj morajo usvojiti različne oblike in metode dela na terenu (opazovanje, kartiranje,
orientacija, merjenje, …), ki so drugačne kot v učilnici. Zaključimo lahko, da priprava in
izvedba geografske ekskurzije zahteva od učitelja, pa tudi od učencev, izdatne napore in
priprave.
Diplomsko delo je narejeno v obliki priročnika za učitelja geografije, ki želi organizirati
ekskurzijo v Obsredozemske pokrajine. V njej je predstavljenih več različnih vsebin, ki lahko
služijo učitelju kot pomoč pri pripravi na ekskurzijo v omenjeno geografsko enoto.
Predstavljene so tri geografske ekskurzije, ki sledijo ciljem učnega načrta za geografijo za
gimnazije. Izbrane ekskurzije so opremljene z načrti poti, cilji, nasveti za časovno izvedbo,
opisi posamezne postaje, opozorili za učitelja ter primeri učnih nalog za zaposlitev učencev.
Z imenom Obsredozemske pokrajine označujemo pokrajine v jugozahodni Sloveniji, za katere
je značilno menjavanje flišnih in apneniških kamnin, submediteransko podnebje, poselitev v
tesno zgnetenih gručastih naseljih, litoralizacija v obalnem pasu ter obmorska lega z
značilnimi dejavnostmi, kot so na primer pomorstvo, turizem ter kmetijstvo, usmerjeno v
pridelavo zgodnjih pridelkov in posebnih kultur. Pokrajina obsega spodnje Soško dolino,
Goriška brda, Vipavsko dolino, Brkine z dolino Reke, Podgrajsko podolje, Kras ter Koprska
brda. Obsredozemske pokrajine sestavlja več različnih območij, kar omogoča veliko različnih
izvedb geografskih ekskurzij. Učitelj se lahko osredotoči na eno območje pokrajine, na več
območij hkrati ali pa na celotno obravnavano pokrajino. V diplomskem delu so izbrana štiri
območja pokrajine, po katerih so speljane celodnevne geografske ekskurzije, ki dijakom
ponujajo možnost, da preko neposredne prostorske stvarnosti sami prihajajo do geografskih
spoznanj.
Na prvi ekskurziji, ki poteka po Koprskih brdih, dijaki spoznajo osnovne značilnosti flišnih
pokrajin, tipične istrske vasi in obmorske turistične kraje, slani travnik in soline ter njihov
pomen za ohranjanje ogroženih habitatnih tipov, glavne kmetijske panoge na tem območju
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(vinogradništvo in oljkarstvo), pomen viadukta Črni Kal za promet ter pomen ozkotirne
železnice Parenzane, ki je v preteklosti skrbela za prometno povezanost območja.
Druga ekskurzija poteka po območju Brkinov, dolini Reke ter kraški okolici. Dijaki na
ekskurziji spoznajo osnovne značilnosti kraških in flišnih pokrajin, agrarne dejavnosti na
območju Brkinov, slepe doline, akumulacijski jezeri Mola in Klivnik ter ponikalnico Reko,
naselja in prometno infrastrukturo na območju, pomen kalov v preteklosti in danes ter
ledarstvo, ki je bila pomembna dopolnilna dejavnost v 19. stoletju v vaseh v zaledju Trsta.
Tretja ekskurzija poteka po območju Krasa in Vipavske doline. Na ekskurziji dijaki spoznajo
kraško in flišno pokrajino. Na kraškem območju spoznajo kraško jamo, različne kraške
oblike, vrtače in suhe zidove, tipično kraško hišo ter pomen kraških izvirov za vodooskrbo.
Na flišnem območju Vipavske doline pa dijaki spoznajo vinorodna Vipavska brda, burjo in
njene posledice ter drevesne in grmovne vrste na območju naravoslovne učne poti ob Hublju.
Na območju Koprskih brd, Brkinov z doline Reke, Krasa in Vipavske doline so izbrane
postaje, kjer lahko dijaki razvijajo geografsko mišljenje, poskušajo razumeti pokrajino,
zakonitosti njenega razvoja in spremembe ter ugotavljajo medsebojne povezave med pojavi in
procesi v pokrajini.
Pouk na terenu ponuja učencem možnost, da preko neposredne prostorske stvarnosti sami
prihajajo do geografskih spoznanj, hkrati pa učence navaja na samostojno in sprotno
mišljenje, zato bi moral biti v vzgojno-izobraževalnem sistemu bolj pogost.
Čeprav priprava in izvedba ekskurzije od učitelja zahteva veliko dela, je dolžnost učitelja, da
učencem čim pogosteje omogoči neposredno opazovanje geografskih procesov in pojavov v
pokrajini, saj je izkušnja, ki jo učenci pridobijo z delom v pokrajini, neprecenljiva.
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8. SUMMARY
Since geography examines the geographic landscape, the students need to experience it in
practice. Students perceive the information about the geographic landscape through all senses,
and therefore it is very important for them to have a direct contact with the landscape that is
difficult to be replaced by didactic means in the classroom.
Excursion and field work are very important in teaching geography since some students can
only fully understand certain geographic phenomena and processes, in particular the more
complex ones, when they perceive them in the nature. Field work in geography is very
important since it brings diversity into the learning process and makes it more interesting and
attractive. A well prepared excursion has a positive influence on the development of students
intellectual, emotional, and social skills and competences. It encourages students active
involvement in the learning process and their creativity, their working habits, talents, it
encourages curiosity, critical thinking and students autonomy. Through the excursion students
expand and foster their knowledge or gain new knowledge.
Excursion is a specific form and method of educational course. It is different from the lessons
that take place in the classroom since it demands more extensive and more meticulous
preparations. First, the teacher chooses where the excursion is going to take place, then he or
she defines excursion goals, designs the route and the time frame of the excursion, and then
the teacher takes care of the organisational side of the excursion (bookings, getting there and
back, stops, sightseeing). With the help of available literature about the visited region and on
the basis of field work, the teacher needs to examine the region carefully and decide on what
parts of the region will be visited in order to prepare a really good excursion. The students
also need to be prepared well for the excuriosn since the excursion can only be success when
the students are motivated and well prepared. Therefore the students need to learn about
different forms and methods of field work (observing, maps making, orientation, measuring)
that are different from the ones in the classroom. The preparations and the participation in a
geographic excursion demands some extra effort and time from teachers as well as students.
The term Submediterranean region refers to the southeastern part of Slovenia that is
characterised by the changing of flysch and limestone rock, the Submediterranean climate,
typical settlements, and littoralisation in the coastal belt and the coastal position with its
typical activities such as seafaring, tourism and farming that is focused on the production of
early and some specific crops. The region includes the following areas: the lower Soča valley,
Goriška brda, the Vipava valley, Brkini with the Reka river valley, Podgrajsko podolje, Kras,
and Koprska brda. The region consists of different parts which provides many possibilties for
different excursions. The teacher can focus on one part of the region, on more parts at the
same time or on the whole region. In the thesis four parts of the regions are presented as well
as four one-day geographic excursions taking place in these parts. The excursions offer
students the possibility to directly experience the characteristics of the region and gain new
knowledge.
The first excursion takes place in Koprska brda. Students learn about the basic characteristics
of a flysch region, about typical Istrian villages and visit coastal tourist towns. They also learn
about the Mediterannean meadow, the salt pans and their importance for the preservation of
endangered habitat types, about the main agricultural activities - winegrowing and olivegrowing, the role of viadukt Črni kal, and about the significance of the narrow-gauge railway
called Parenzana that used to represent a very important traffic route in the region.
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The second excursion takes place in Brkini, the Reka river valley and the karst surroundings.
Students learn about the basic characteristics of karst and flysch regions, agricultural activities
in Brkini, blind valley, Mola and Klivnik accumulation lakes, and the Reka river. The
excursion includes learning about the settlements and transport infrastructure of the region,
the importance of waterholes, and the significance of ice making. Ice making was an
important secondary occupation in the villages in the hinterland of Trieste in the 19th century.
The third excursion leads to Kras and the Vipava valley. The students learn about the
characteristics of a flysch and karst region. In Kras they learn about caves and other karst
phenomena such as sinkhole, dry walls, typical houses and about the significance of springs
for the water supply in the region. In the flysch part of the Vipava valley students learn about
the winegrowing region Vipavska brda, about »burja« wind and about different tree and bush
kinds that they see visiting the educational path along the Hubelj stream.
By visiting Koprska brda, Brkini with the Reka river valley, Kras and the Vipava valley,
students develop their geographic thinking, they try to better understand the characteristics of
the landscape, the principles of its development and the changes. They search for the relations
between the individual phenomena and processes in the region.
Field work is a great opportunity for students to gain new knowledge by directly perceiving a
geographic landscape. At the same time field work encourages students independent and
critical thinking, and therefore excursions should be a more frequent part of the curriculum.
Although preparing and carrying out the excursion demands a lot of work from the teacher, it
is the teacher's duty to enable students a direct observation of geographical procesess and
phenomena in the landscape as often as possible since it is field work that is an invaluable
experience for students.
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PRILOGA 1
GEOGRAFSKA EKSKURZIJA – KOPRSKA BRDA
UČNI LIST
- V nemo karto s svinčnikom vrisuj pot ekskurzije.
- Na karti označi postaje ekskurzije ter večja naselja, skozi katera se bomo peljali.
- Napiši nekaj imen, ki se uporabljajo za Koprska brda!
___________________________________________________________________________
- Na nemi karti označi območje, kjer avtohtono živi italijanska narodna manjšina.
- Ugotovi, kateri klimogram pripada Kopru ter ga analiziraj!
Klimogram A

Vir: Senegačnik, 2005

Klimogram B

Vir: Senegačnik, 2005

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
SOCERB
- Grad Socerb je dobra orientacijska točka. Ugotovi naslednje:
-

S pomočjo zemljevida in kompasa določi lastni položaj ter poimenuj vsaj pet naselij,
ki jih vidiš s svojega stojišča.
_____________________________________________________________________
S pomočjo zemljevida določi nadmorsko višino naselja! ________________________
Katero pristanišče vidiš pod gradom? _______________________________________
Kako se imenuje kamninska in reliefna meja, ki jo vidiš z gradu? _________________
Vzdolž kraškega roba se vleče niz razvalin, nekdanjih utrdb in stolpov. Te stavbe ali
ruševine spominjajo na nemirne čase, ko je tukaj stoletja potekala meja med Beneško
republiko in Avstrijo. Poišči vsaj eno utrdbo ali obrambni stolp ter poimenuj vas pod
njo.__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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-

Na spodnji fotografiji označi naravno pregrado med Krasom in Slovensko Istro ter dva
večja posega človeka v pokrajino. S pomočjo zemljevida poimenuj tudi vzpetino, ki je
vidna v ozadju, ter določi njeno nadmorsko višino.
Slika: Pogled s Tinjana

Vir: Hribi.net, 2011
ABITANTI
- V vasi je veliko tipičnih istrskih hiš. Opiši glavne značilnosti istrske hiše (velikost, kamen,
iz katerega je zgrajena, okna, vrata, kritina, stopnišča, …) ter izgled istrske vasi (dvorišča,
ulice, trgi …)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Slika: Zapuščena hiša v Abitantih

Foto: Stopar, 2010
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- Pregovor pravi, da ima vsaka vas svoj glas. To velja tudi za Slovensko Istro. Poišči
sopomenke za naslednje narečne besede:
A »korta«

___ vodnjak

B »škuri«

___ dvorišče

C »šterna«

___ polkna

- Vse hiše v vasi imajo izredno majhna okna. Pojasni, zakaj.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
MOKRIŠČE SV. NIKOLAJA
- Kako se imenujejo rastline, ki so prilagojene na življenje na slanih tleh?
___________________________________________________________________________
- Kateri slanoljubni rastlinski vrsti, ki sta do nedavnega veljali za izumrli, uspevata na slanem
travniku?
___________________________________________________________________________
- Omenjeni rastlinski vrsti poišči na slanem travniku.
Slika: Obmorski lan in klasasta tavžentroža

Vir: Vreš, Seliškar, 2010
- V kovinskem bazenu s školjkami in polži iz bližnjega pokopališča školjk izberi nekaj školjk
in polžev ter jih poimenuj (s pomočjo informativne table ob bazenu).
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
- Slani travnik spada v omrežje Natura 2000. Kaj želimo doseči s tovrstnim zavarovanjem
delov narave?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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- S pomočjo salimetra izmeri slanost morja na dveh lokacijah. Prva lokacija je morje, druga
lokacija pa slani travnik. Ugotovitve zapiši na učni list ter pojasni razlike v slanosti.
MORJE _______________

SLANI TRAVNIK ____________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

KRKAVČE
- Sprehodi se po vasi ter na spodnji sliki označi s črko C- cerkev Sv. nadangela Mihaela, s
črko V – Hišo Vrešje, s črko T približen položaj torklje, s črko K pa približen položaj
Krkavškega kamna.

Slika: Zemljevid Krkavč

Vir: Krkavče, 2011
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- Z zahodnega dela vasi je lep razgled na dolino najpomembnejše reke v Slovenski Istri.
Katera reka je to?
A)
B)
C)
D)

Rižana
Osapska reka
Dragonja
Reka

- Katera dva izraza sta v rabi za poimenovanje ploda oljke? ____________ in ____________.
- Kako olivnemu olju pravijo Primorci? ___________________________________________
- Dopolni!
Zaledju naših obmorskih mest domačini pravijo _______________ ali__________________.
- Pot ekskurzije nas vodi mimo številnih vinogradov. Vinogradništvo je poleg oljarstva v teh
krajih pomembna kmetijska panoga. Katere vrste vina pridelujejo na tem območju? Na kakšni
kamninski podlagi gojijo refošk?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
PREDOR VALETA, PORTOROŽ
- Obkroži reke, ki jih je prečkala ozkotirna železnica Parenzana!
A) Soča
D) Dragonja

B) Osapska reka
E) Reka

C) Rižana
F) Mirna

- Pojasni izvor imena »Parenzana«!
__________________________________________________________________________
- Koliko je bilo predorov na ozkotirni železnici Parenzana in koliko je dolg predor Valeta?
__________________________________________________________________________
- Zakaj je zaprtje proge najbolj prizadelo slovensko in hrvaško prebivalstvo istrskega zaledja?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
STRUNJANSKE SOLINE, STRUNJAN
- Kako so nastale soline?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
- Zakaj morske soline najdemo najpogosteje ob izlivih rek oz. potokov?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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- Dopolni!
K hitrejšemu izparevanju vode pripomoreta dva naravna faktorja, in sicer ___________ in
____________.
- V katerem letnem času se žanje sol?
___________________________________________________________________________
- Ob poti od predora Valeta do Strunjanskih solin opazimo kmetijske površine na pobočjih, ki
so spremenjene v terase. Pojasni, zakaj so kmetje s pomočjo kamnitih zidov izdelali terase.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
- Primerjaj Portorož in Strunjan!
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
- Obkroži!
V Strunjanu že nekaj let v začetku novembra praznujejo praznik sadeža, ki mu pravimo tudi
zlato jabolko. Kateri sadež je to?
A) marelica
C) kaki

B) figa
D) hruška
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PRILOGA 2
GEOGRAFSKA EKSKURZIJA – BRKINI Z DOLINO REKE IN KRAŠKA OKOLICA

UČNI LIST
- V nemo karto s svinčnikom vrisuj pot ekskurzije.
- Na karti označi postaje ekskurzije ter večja naselja, skozi katera se bomo peljali.
- Obkroži! Pot ekskurzije poteka po naslednjih občinah:
A) Divača, Koper, Ilirska Bistrica
B) Hrpelje - Kozina, Divača, Sežana, Ilirska Bistrica
C) Divača, Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica
D) Divača, Hrpelje – Kozina, Pivka
- S pomočjo karte poimenuj kamnine, ki prevladujejo na območju ekskurzije?
___________________________________________________________________________

Zemljevid: Shematska karta kamnin v Sloveniji

Vir: Gams, 1998
KALI V DANAH
- Kali so na krasu služili predvsem za napajanje živine in proizvodnji ledu. Kateri vodni vir pa
se je uporabljal za gospodinjstva?
___________________________________________________________________________
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- Zakaj so danes kali v večini kraških vasi posušeni, zaraščeni, opuščeni?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
SLEPA DOLINA
- Na sliki z rdečo barvo označi slepe doline, z zeleno pobarvaj območje prepustnih kamnin, z
modro pa območje neprepustnih kamnin ter označi mejo med njima.
Slika: Slepe doline

Vir: Gams, 2004

- Pojasni, zakaj Vrhpoljsko polje ni slepa dolina!
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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LEDENICA
- S pomočjo risb opiši postopek pridobivanja in spravila ledu!
Slika: Postopek pridobivanja in spravila ledu

Vir: Belingar, 2005
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
- V okolici ledenice poišči mesta, kjer so bili včasih kali ter oceni njihovo približno
oddaljenost od ledenice in trenutno stanje.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
BRKINSKA SADNA CESTA IN EKOLOŠKA KMETIJA

- Na sliki je eden od največjih posegov
v relief, ki ga je povzročila agrarna
dejavnost v Brkinih. Podobne razglede
nam ponuja tudi vožnja po Brkinski
sadni
cesti.
Kako
imenujemo
stopničaste ravne ploskve, ki jih je
človek oblikoval na strmih pobočjih?
_______________________________

Slika: Ostrožno Brdo
Vir: Ostrožno Brdo, 2011
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- Čemu služijo kulturne terase?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
- So strmi deli teras zidani iz kamenja?
___________________________________________________________________________
- Čemu služijo sadna drevja na ježah teras?
___________________________________________________________________________
- Kar nekaj naselij v pokrajini vsebuje v imenu besedo »brdo«. S pomočjo zemljevida poišči
omenjene kraje ter obkroži tiste, ki ležijo na območju današnje ekskurzije!
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)

Ostrožno Brdo
Brdo pri Lukovici
Janeževo Brdo
Ratečevo Brdo
Srednje Brdo
Veliko Brdo
Brezovo Brdo

- Poskusi razložiti, zakaj je beseda »brdo« tako pogosta.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
- S katerimi dejavnostmi se ukvarja ekološka kmetija Mahne ter v čem se te dejavnosti
razlikujejo od dejavnosti na ostalih kmetijah?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
JEZERO MOLA IN KLIVNIK
- S kakšnim namenom so nastale zajezitve na brkinskih potokih?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
- V Brkinih je razvit predvsem izletniški turizem, ki prinaša manj dohodkov kot stacionarni
turizem. Iz teh razlogov bodo pri jezeru Mola uredili kamp jezero Mola s športnorekreacijskim centrom, ki bo omogočal daljše bivanje turistov v Brkinih. Naštej nekaj
negativnih ter nekaj pozitivnih vplivov turizma na območje Brkinov!

+ vplivi turizma

- vplivi turizma
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- Predlagaj nekaj rešitev, ki bi razširile ponudbo kampa Jezero Mola.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
REKA IN NOVAKOVA DOMAČIJA
- S pomočjo zemljevida naštej nekaj pritokov Reke!
___________________________________________________________________________
- Katera imena se še uporablja za reko Reko?
___________________________________________________________________________
- Katere obrti, ki so izkoriščale vodno energijo, so se v preteklosti razvile ob reki Reki?
___________________________________________________________________________
- Smiselno poveži narečne izraze s sopomenkami v slovenskem knjižnem jeziku.
»Vjlka uoda«
»Kupe«
»Kambra«
»Škrle«

soba
debele kamnite plošče
domačini tako pravijo reki Reki
opečnati strešniki

- Izmeri hitrost toka na reki Reki pri Novakovi domačiji.
Navodilo: Plovec vržemo v vodo čim bliže sredini njenega toka. Na razdalji 10 m izmerimo
čas, v katerem plovec prepotuje to razdaljo. To desetkrat ponovimo, izračunamo povprečje ter
dobimo rezultat v m/s.
- Odvzemi vzorec vode, opazuj in opiši lastnosti vode (barva, motnost, vonj, pH vode …) ter
razmišljaj o kakovosti vode v Reki.
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PRILOGA 3
GEOGRAFSKA EKSKURZIJA – KRAS IN VIPAVSKA DOLINA
UČNI LIST
- V nemo karto s svinčnikom vrisuj pot ekskurzije.
- Na karti označi postaje ekskurzije ter večja naselja, skozi katera se bomo peljali.
- S pomočjo pedološke karte poimenuj najpogostejše tipe prsti, ki se pojavljajo na območju
ekskurzije!
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Zemljevid: Pedološka karta

Vir: Gams, 1998
VILENICA
- Dopolni besedilo ter skiciraj kapnike!
Nastanek in razvoj kapnikov v jamah je povezan z izločanjem kalcita (CaCO3) iz kapljajoče
vode. Iz viseče kaplje se izloča kalcit in s tem nastaja __________, ki visi z jamskega stropa.
Ko kaplja pade na tla, se iz nje izloči še nekaj kalcita in tako nastaja __________. Sčasoma
se kapnika združita v ______________ .
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- Zakaj so kapniki v Rdeči dvorani temnejše barve?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
- Poimenuj jame v bližini, ki so vpisane na Unescov seznam svetovne dediščine.
___________________________________________________________________________
- Prednost kraškega sveta so številne naravne znamenitost, ki jih je mogoče izkoristiti za
turizem in rekreacijo. Naštej nekaj takšnih naravnih znamenitosti!
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
ŠKRATELJNOVA HIŠA
- Obkroži značilne elemente kraške domačije:
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
J)
K)
L)

poslikana fasada
kamniti podboji vrat
slamnata streha
s kamnom okvirjena okna
kamnita, s skrlami krita streha
gank
s kamnom okvirjena okna z železnimi križi
vodnjak (štirna)
rezljana ograja
visok zid, ki brani dvorišče (borjač) pred burjo
kamniti portal – kalona, z lesenimi vrati, na vhodu na dvorišče hiše
mogočen dimnik

VRTAČA IN SUHI ZIDOVI
- Opiši in nariši vrtačo, ki jo vidiš pred seboj!
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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- Kakšno vlogo je imel suhi zid okoli vrtače?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
- Razlika med vrtačo in breznom?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
- Poimenuj korozijske oblike!
A) škavnica

B) lezike

C) žlebiči

D) mikrožlebiči

E) škraplje

F) razpoke

Slika: Mikrokraške oblike; Vir: Kunaver et al., 1997

- Izberi kamnino ter s pomočjo 10 % HCl kisline ugotovi, ali je kamnina apnenec ali dolomit!
Na kratko opiši potek eksperimenta!
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
NARAVOSLOVNA UČNA POT OB HUBLJU
- Kraški izviri, ki so vsi delno že zajeti za vodooskrbo, so na prvi pogled neizčrpen vir
kakovostne pitne vode, ampak zaradi premajhne skrbi za ohranjanje naravnega in ekološkega
ravnotežja ter malomarnega upravljanja lahko kmalu postanejo neuporabni. Poraba pitne vode
v gospodinjstvih je velikokrat prevelika in posameznikove navade pogostokrat negospodarne.
Naštej nekaj ukrepov, kako lahko posameznik varčuje s porabo pitne vode.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
- Naštej drevesne vrste, ki rastejo na območju naravoslovne učne poti!
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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BURJA
- Burja povzroča veliko težav prebivalcem Vipavske doline. Opazuj hiše v Vipavi in okoliških
krajih ter napiši, kako se prebivalci zaščitijo pred burjo.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
- Za trditev izberi odgovor »DA« ali »NE«! Če za trditev izbereš odgovor »NE«, zapiši trditev
tako, da bo pravilna.
·

Naselja so navadno nastala tam, kjer je burja šibkejša. DA/NE

·

Močna burja lomi drevje, odkriva strehe ter prevrača avtomobile in tovornjake na
cestah. DA/NE

·

Burjo pogosto spremlja tudi sneg. Sneg in snežni zameti so bolj pogosti v višjih legah
na Krasu, med Razdrtim, Senožečami, Divačo in Sežano. DA/NE

·

Ob železniški progi čez Kras so zgradili velike kamnite zidove, da burja ne bi
prevrnila vlaka. DA/NE

·

Ceste, ki potekajo po Vipavski dolini, zaradi burje niso nikoli zaprte, saj so na najbolj
izpostavljenih mestih posebne zaščitne ograje. DA/NE

GOČE
Slika: Kal v Gočah
- Kali so bili v kraških
območjih poznana oblika
trajnejšega
zadrževanja
vode za ljudi in za živino,
saj vode na teh območjih ni
v izobilju. Zakaj so kale
potrebovali v Gočah, če te
ležijo na flišnem območju,
kjer je veliko površinskih
vodotokov?
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
Foto: Stopar, 2011
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- Pojasni trditev: »Goče stojijo na vinu!«
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
- Kateri visoki dinarski planoti sta vidni iz Goč?
___________________________________________________________________________
- Izdelaj panoramsko skico ter vanjo vključi osnovne značilnosti pokrajine!
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PRILOGA 4
Nema karta: Koprska brda

Vir: Slovenija z Isto, 2010
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PRILOGA 5
Nema karta: Brkini z dolino Reke in kraška okolica

Vir: Slovenija z Isto, 2010
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PRILOGA 6
Nema karta: Kras in Vipavska dolina

Vir: Slovenija z Isto, 2010
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PRILOGA 8
SEZNAM UPORABNIH KONTAKTOV

Pangea – društvo za varovanje okolja Koper;
Sekcija za razvoj vasi Krkavče
(voden ogled vasi)

Šmarje 89, 6274 Šmarje
e-mail: matjaz@pangea-info.org
spletna stran: http://pangea-info.org

Hiša Vrešje

Krkavče 68, 6274 Šmarje
Tel.: 056567017, 031603840
e-mail: reja.ondina@siol.net

Oljarna – Torklja Krkavče

Krkavče 97, 6274 Šmarje
Tel.: 056567007

Muzej Parenzana

Ulica Alme Vivoda 3, 6310 Izola
Tel: 056417357

Ekološka kmetija Mahne

Tatre 32, Obrov
Tel.: 031451025
e- mail: roman.mahne@volja.net
spletna stran: www.mahne.si

Novakova domačija

Topolc 75c, 6250 Ilirska Bistrica.
Tel: 057145987,
e-mail: nataša.dovgan@siol.net

Vilenica

JAMARSKO DRUŠTVO SEŽANA
Bazoviška cesta 9, 6210 Sežana
Tel: 057344259, 051-648-711
e- mail: vilenica@siol.net

Škrateljnova hiša

Kraška cesta 26, 6215 Divača
Tel.: 05731 09 30
e-mail: obcina@divaca.si

Goče (voden ogled vasi in hrama)

Stanko Fajdiga, Božo Fajdiga
Goče 4a, 5271 Vipava
Tel.: 053645513, 031299093
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