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RELIEF KOT PEDOGENETSKI DEJAVNIK NA KRASU
Izvleček:
Faktorje, ki vplivajo na nastajanje prsti/tal, imenujemo pedogenetski dejavniki. To so matična podlaga,
relief, klima, vode, biosfera, človek in čas. Znano je, da je v Sloveniji relief poleg matične podlage eden
najpomembnejših pedogenetskih dejavnikov. Namen diplomske naloge je ugotoviti splošne značilnosti
razprostranjenosti prsti/tal in soodvisnost z reliefom na krasu. Postavlja se vprašanje, ali ima relief
pomembno vlogo pri nastanku prsti/tal in pedogenetskih procesih na krasu ali pa so drugi dejavniki
pomembnejši. Terensko vzorčenje je potekalo na kraškem testnem območju, po linijah profilov reliefa
(transektov). Na vsaki izbrani točki linije so bile opisane reliefne značilnosti in nekateri merljivi reliefni
parametri ter podatki o horizontih prsti/tal in njihovi morfološki sestavi. Izmerili smo globino in določili
tip prsti/tal. Podatki so bili georeferencirani in vneseni v podatkovno bazo ORACLE za nadaljnjo
statistično, grafično in geoinformacijsko obdelavo.

Ključne besede: prst, tla, pedologija, pedogeografija, relief, pedogenetski dejavniki, kras, horizonti,
korozija, pedogeneza.

RELIEF AS PEDEOGENETIC FACTOR ON KARST AREAS
Abstract:
Factors influencing soil formation, also called pedogenetic factors are bedrock, relief, climate, water,
living organisms, human activity and time. Relief and bedrock as the most important pedogenetic factors
in Slovenia were taken for determining pedogeographical units. This study tried to determine the
importance of relief’s role in soil formation and pedogenetic processes on karst and whether there are
any other factors that are more important. Field sampling was done, along the line transects. At each
location the relief features, some measurable relief elements and information about soil horizons and
their morphological structure were described. Additionally depth of described horizons and soil type
were described. The collected dataset was georeferenced and included in the ORACLE database for
further statistical, graphical and GIS analysis.

Key words: soil, pedology, pedogeography, relief, pedogenetic factors, karst, horizons,
corrosion, pedogenesis
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1 O PROJEKTU
Diplomsko delo predstavlja del vsebin CRP-projekta Algoritmi digitalne kartografije in pretvorbene
funkcije za potrebe nacionalnega talnega informacijskega sistema (DKT-TIS). Eden od ciljev projekta je
preveriti in vzpostaviti ustrezne postopke za pridobivanje in obdelavo prostorsko-pedoloških podatkov
Slovenije s pomočjo sodobnih geoinformacijskih metod in pretvorbenih funkcij (PTF). Glavni cilj ene
izmed delovnih nalog je izdelava metode za izboljšavo sedanje pedološke karte merila 1:25.000, ki je bila
izdelana s klasičnim terenskim kartiranjem.
Nosilec projekta je Kmetijski inštitut Slovenije (KIS), izvajalci pa so poleg nosilca še Biotehniška fakulteta
Univerze v Ljubljani – Oddelek za agronomijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani – Oddelek za
geografijo, ZRC SAZU, Inštitut za antropološke in prostorske študije, Gozdarski inštitut Slovenije.
Projektni naročniki in financerji so ministrstvo za okolje in prostor (MOP), Agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije (ARRS) ter ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano (MKGP).

2 UVOD
Vse, kar vpliva na nastanek in razvoj ter razširjenost prsti/tal1, lahko imenujemo pedogenetski dejavniki.
Prsti/tla so rezultat prepletenega delovanja teh dejavnikov, med katerimi so najpomembnejši: matična
podlaga, relief, klima, živi organizmi in ostanki le-teh, voda, čas ter delovanje človeka. Ameriški pedolog
Jenny je pedogenetske dejavnike prikazal z enačbo (Jenny, 1980; cv: Lovrenčak, 1994):
p = f(M, R ,K, O, Č)
kjer je prst (p) funkcija matične podlage (M), reliefa (R), klime (K), organizmov (O) in časa (Č). Stritar je
kasneje za slovenske razmere dodal v enačbo še vodo (H) in vpliv delovanja človeka (A) (Repe, 2007):
p = f(M, R ,K, O, Č, H, A)
Zlasti v Sloveniji je relief poleg matične podlage eden najpomembnejših pedogenetskih dejavnikov. S
poznavanjem reliefa in matične podlage lahko dokaj dobro ponazorimo osnovne lastnosti prostorske
razporeditve prsti/tal v Sloveniji. To sta bila tudi glavna kriterija za določanje pedosekvenc v Sloveniji
1

Izraz prst v geografiji ali tla v pedologiji pomenita naravno tvorbo na površju zemeljske skorje, ki je nastala in se razvila pod
vplivom tlotvornih dejavnikov: matične podlage, klime, organizmov, reliefa in časa. Fizikalne, kemične, biološke in morfološke
lastnosti se razlikujejo od matične podlage, iz katere so tla nastala (Sušin, 1983).
V diplomski nalogi bo pisanje izraza vedno podvojeno, po zgledu publikacije Vrtičkarstvo v Ljubljani – Geografija Slovenije 21,
(2009).
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(Geografija Slovenije, 1998). V tej diplomski nalogi bo glavna tematika relief kot pedogenetski dejavnik
na krasu.
Pri proučevanju geomorfnih procesov, morfogeneze in pedogeneze obstajata dva pristopa (Natek,
2003):
•

morfološki; pri tem gre za proučevanje oblik, struktur, morfometrične analize, kartiranje,
klasifikacijo itd. To je manj zahteven pristop, saj obstajajo številni podatki ali pa jih je lažje
meriti/pridobiti. Bodisi s terenskim kartiranjem, iz digitalnih modelov višin, orto-foto posnetkov
itd.;

•

procesni; proučevanje procesov, njihove intenzivnosti itd. Težje merljivo predvsem zato, ker so
naravni procesi z vidika človeka počasni in ker je oprema relativno draga. Obstaja le malo
meritev in podatkov.

Ta diplomska naloga temelji na morfološkem pristopu. Z merjenjem osnovnih reliefnih spremenljivk in
prepoznavanjem zemeljskih oblik lahko sklepamo o procesih, ki so takšne oblike ustvarili. Tudi za
prsti/tla se na podlagi morfoloških in fizikalno-kemičnih lastnosti sklepa o tem, kako nastajajo.
Relief je posledica delovanja endogenih in eksogenih zemeljskih sil. S skupno besedo jih lahko označimo
kot geomorfne procese. Bistveni del pedosfere se razvija ob hkratnem delovanju geomorfnih procesov.
Procesa sta neločljivo povezana (odtekanje vode po pobočjih in odnašanje materiala, erozija prsti/tal,
denudacija, akumulacija) (Natek, 2003; Komac, Zorn, 2007).
Sodelovanje geomorfnih procesov in pedogeneze je slabše raziskano področje, zato je pričakovati, da bo
razvoj genetske pedologije temeljil na sistematičnem odkrivanju povezav med geomorfnimi procesi in
pedogenezo. V tujini za tovrstna proučevanja oz. vedo uporabljajo izraz »soil geomorphology«, kar bi
lahko prevedli v »geomorfologija prsti/tal« (Gerrard, 1992).
V diplomskem delu bo predmet proučevanja relief kot pedogenetski dejavnik na krasu. Kras velja za
poseben geomorfni sistem, za katerega so značilne kraške kamnine in jame, odsotnost površinskih
vodotokov in značilne makro (vrtače, udornice, kraške vzpetine itd.) in mikro (žlebiči, škavnice, škraplje
…) reliefne oblike (Stepišnik, 2007; Gams, 2004). Temeljna pedološka in geomorfološka vprašanja,
povezana s krasom, ki še danes nimajo dokončnega odgovora, so: ali so mineralni delci prsti/tal na krasu
zgolj ostanek neraztopljene matične podlage ali pa so bili delci prineseni od drugod? Morda kombinacija
obojega? Če so prineseni, od kod izvirajo in prek katerega medija so bili transportirani? Kdaj se je to
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zgodilo in ali se še dogaja? Kako hitro nastajajo prsti/tla na krasu itd.? Postopki ugotavljanja
součinkovanja geomorfnih procesov in pedogeneze na krasu so časovno in stroškovno zahtevni.
Odgovorov na omenjena kompleksna strokovna vprašanja v tej diplomski nalogi ne bomo iskali, bo pa
predstavljen eden izmed načinov oz. metodoloških pristopov, kako problematiko natančneje proučiti.

2.1 NAMENI IN CILJI
Nameni:
•

Vzpostaviti sistem vzorčenja prsti/tal preko presekov površja (transektov) in hranjenje podatkov.

•

Proučiti soodvisnost morfologije površja in posameznih morfoloških lastnosti prsti/tal ter
ugotoviti, ali je relief pomemben pedogenetski dejavnik na apneniškem krasu proučevanega
območja.

Cilji:
•

Izdelati transekte oz. reliefne profile in na njih opisati vzorce pedoloških vrtin.

•

Izdelati relacijsko bazo2 s podatki o lokacijah vrtin in njihovih horizontih.

•

Georeferencirati zbrane vzorce in jih prikazati na karti.

•

Proučiti pedološke značilnosti na proučevanem območju.

•

Proučiti soodvisnost reliefa in morfoloških lastnosti prsti/tal na krasu.

•

Ugotoviti povezanost merljivih reliefnih elementov in globine prsti/tal.

3 OBMOČJE PROUČEVANJA
Proučevano območje predstavlja prehoden svet med na vzhodnem robu zg. Pivško dolino, ki proti
vzhodu prehaja v visoko kraško planoto Javornikov. Dolinsko dno zg. Pivške doline se pri naselju Pivka
nahaja na 535 m, pri naselju Parje pa na 545 m nadmorske višine. Naselje Jurišče, ki leži na proučevanem
območju, ima nadmorsko višino 704 m. Površje se proti severovzhodu zvišuje. Dva kilometra oddaljeno
površje se že dviga nad 1000 m in le redka so območja, ki segajo pod 850 m nadmorske višine.
Proučevano območje meri 400 ha oz. 2200 x 2000 m. Gre za kraško površje s številnimi vrtačami,
škrapljami in osamelimi griči (kraškimi vzpetinami). Na severozahodnem delu se v smeri SV–JZ vzpenja

2

Relacijska baza podatkov je najpogostejši tip podatkovnih baz. Osnovni gradnik relacijskih baz so tabele. Sistem je
večuporabniški in omogoča hitro poizvedovanje in medsebojno povezovanje oz. sklicevanje prek povezovalnih polj (ključev).

14

Bergant J., 2011. Relief kot pedogenetski dejavnik na krasu : diplomsko delo. Ljubljana, Oddelek za geografijo,
Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, 87 str.

gozdnat hrbet oz. reber (Jelusi), ki sega do nadmorskih višin 895 m. Osrednji del obsega z vrtačami
posejano ravninsko dno, ki se proti SV polagoma zvišuje. Poleg vrtač je v dnu več osamelih gričev, ki
segajo do višin 771 m (osamelec Klančič). Na vzhodni in severovzhodni strani so osamelci Plenkun (872
m), Vardijanščica (866 m) in Cerkvenica (846 m), prek katerih se površje vzpenja proti Javornikom.
Na testnem območju je le naselje Jurišče, večino ostalega pa obsegajo kraški travniki in pašniki. Strma
reber (Bele stene) na severozahodu je poraščena z gozdom.

Slika 1: Testno območje pri Palčju
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Slika 2: Testno območje (senčen relief in DOF 2006)
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4 METODE DELA
Delo lahko razdelimo na terensko in kabinetno. Časovno je potekalo v naslednjih korakih:
•

pregled literature,

•

izbira proučevanega območja,

•

izdelava profilov reliefa (transektov) in vzorčnih lokacij z unikatnimi šiframi za lokacijo,

•

izbira spremenljivk, ki bodo služile za proučevanje povezanosti,

•

izdelava terenskih obrazcev za opis lokacije (profilov) in horizontov,

•

postavitev strukture baze podatkov ORACLE3 (poimenovanje spremenljivk in vzpostavitev
sistema šifer),

•

terensko vzorčenje; opis lokacij (profilov) in horizontov,

•

vnos podatkov s terena v strukturo baze,

•

statistične in grafične analize podatkov reliefa in podatkov prsti/tal,

•

ugotovitve in zaključki.

Med parametre prsti/tal, zbrane na terenu, štejemo: globino prsti/tal, tip horizonta, debelino
horizonta, tip prsti/tal, vlažnost horizonta, konsistenco, teksturo, strukturno obliko, izraženost in
velikost strukturnih agregatov ter organsko snov.
Med spremenljivke reliefa štejemo: nadmorsko višino, naklon, ekspozicijo, ukrivljenost profila,
ukrivljenost plastnic, reliefno obliko, obliko pobočja, lego lokacije na pobočju, razgibanost
mikroreliefa, skalovitost lokacije in površinsko organsko snov.
Na terenu je bilo skupno opisanih 79 vzorčnih mest (lokacij) in identificiranih ter opisanih 237
horizontov. Pridobljene podatke smo vnesli v podatkovno bazo ORACLE. Iz baze so bili podatki
uvoženi v programe MS Office (MS Excel, MS Access) in statistični program SPSS za nadaljnjo
obdelavo.
Opravljena je bila analiza merljivih reliefnih elementov z orodji GIS in geoinformacijskimi postopki.
Uporabljen je bil digitalni model višin DMV 12,5 in njegove izvedene baze podatkov.
Za prikaz osnovnih morfoloških značilnosti horizontov so bili uporabljeni osnovne opisne statistike in
grafični prikazi porazdelitve (histogrami).
3

ORACLE database je produkt ameriškega podjetja ORACLE Corporation in velja za enega najnaprenejših in najzanesljivejših
računalniških sistemov za upravljanje podatkovnih baz.
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S pomočjo grafikonov smo ugotovili temeljne zakonitosti pojavljanja določenih horizontov in tipov
prsti/tal v odvisnosti od poteka profila prek površja. Pridobili smo vpogled v značilnosti vzorcev
posameznih transektov, da smo lahko vrednotili reprezentativnost posameznega transekta.
Uporabili smo grafični prikaz lastnosti prsti/tal (horizonti, globina …) in prerez nadmorskih višin prek
profila reliefa. Za ugotavljanje trenda spreminjanja globine prsti/tal v odvisnosti od površja smo
uporabili tudi tehniko drseče aritmetične sredine.
Odvisnost med reliefnimi parametri in tipi prsti/tal smo analizirali z uporabo prikaza povprečnih
vrednosti parametrov po posameznih tipih z grafikonom.
Ena najpomembnejših analiz je bila proučitev zvez med reliefnimi parametri in globino prsti/tal.
Podatki so bili zbrani na terenu ali pa pridobljeni iz derivatov DMV 12,5. Uporabili smo
multivariantno regresijsko analizo in ugotavljali stopnjo povezanosti s Pearsonovim koeficientom
korelacije.
Podrobnosti v zvezi s terenskim vzorčenjem, pripravami nanj in analizami bodo predstavljene v
posameznih poglavjih, ki sledijo.

Slika 3: Diagram poteka postopka dela
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4.1 PROGRAMSKA IN TERENSKA OPREMA
Za pripravo podatkov in izrise kart je bila uporabljena programska oprema ESRI – ArcInfo. Statistične
analize so bile opravljene s programom SPSS ter Microsoft Excel 2007.
Podatkovna baza se nahaja v okolju ORACLE na strežniku Kmetijskega inštituta Slovenije, do katere smo
dostopali s programsko opremo Toad for Oracle.
Pri terenskem delu sta bili za vrtanje uporabljeni holandska sonda in cilindrična sonda4. Za opis
parametrov lokacije pa smo uporabljali še kompas, GPS, meter in naklonomer.
Za standardne pedološke opisne parametre, kot je barva horizonta, smo uporabljali Munsellov ključ barv
prsti/tal (Munsell soil color chart).

Slika 4: Terenska oprema

4

Cilindrična sonda je sonda za hiter odvzem vzorcev za potrebe opisa horizontov. Predvsem je uporabna za določanje globine
prsti/tal. Sondiramo lahko do 130 cm globine. Sonda je koničasta, prečni prerez pa je polkrožne oblike in votel. Tja se ob
sondiranju shrani vzorec.
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5 PRIPRAVA NA TERENSKO VZORČENJE
Pred odhodom na teren je bila ključnega pomena dobra kabinetna priprava. Najprej je bilo treba
določiti, katere spremenljivke prsti/tal in reliefa bomo opisovali. Na podlagi teh odločitev je bil izdelan
standardni obrazec za terensko vzorčenje, za vpisovanje podatkov opisa lokacije in opisa horizontov
(Preglednica 1 in Preglednica 2). Določili smo, da bo proučevanje temeljilo zgolj na terenskih opažanjih in
meritvah, zato zajem vzorcev za nadaljnje laboratorijske analize ni bil potreben. S to odločitvijo smo
sicer »izgubili« precejšen del kvantitativnih pedoloških podatkov, pridobili pa smo na času oz. smo na
račun manj podrobnega proučevanja povečali število vzorčnih lokacij. Za nekatere opisne spremenljivke
smo določili kategorije in jih šifrirali, da bi bilo izpolnjevanje obrazca na terenu hitrejše. Obrazcu v prilogi
je priložen tudi seznam šifriranih spremenljivk s šifro in opisom (Priloga 1 in Priloga 2).
Preglednica 1: Podatki opisa lokacije
Ime

Enote

Pridobitev podatka

Tip spremenljivke

Oznaka profila/vrtine

Unikatna atributna oznaka

Unikatna oznaka/koda

Atributivna

X in Y koordinate

Metri

Mreža točk (sistematično). Gauss Krugerjev koordinatni sistem. Številska

Nadmorska višina

Metri

DMV 12,5, DMV5, GPS

Številska

Naklon

Stopinje

Naklonomer

Številska

Ekspozicija

Stopinje azimuta

Kompas

Številska

Opis reliefne oblike

Opisna ekspertna ocena

Ekspertna ocena s terena

Atributivna

Vegetacija

Številska koda iz šifranta

Ekspertna ocena s terena

Nominalna

Reliefna oblika

Številska koda iz šifranta

Ekspertna ocena s terena

Nominalna

Oblika pobočja

Atributna koda iz šifranta

Ekspertna ocena s terena

Nominalna

Lega lokacije na pobočju

Številska koda iz šifranta

Ekspertna ocena s terena

Nominalna

Razgibanost mikroreliefa

Številska koda iz šifranta

Ekspertna ocena s terena

Nominalna

Skalovitost lokacije

Številska koda iz šifranta

Ekspertna ocena s terena

Ordinalna

Površinska organska snov

Številska koda iz šifranta

Ekspertna ocena s terena

Ordinalna

Preglednica 2: Podatki opisa horizontov
Ime

Enote

Pridobitev podatka

Tip spremenljivke

Informacijska oznaka horizonta

Unikatna atributna oznaka (kombinacija oznake profile in

Unikatna oznaka/koda

Atributivna

zaporedne številke horizonta)
Oznaka horizonta

Pedološka oznaka

Ekspertna ocena s terena

Atributivna

Globina

Centimetri

Holandska sonda, meter

Številska

Vlaga

Številska koda iz šifranta

Ekspertna ocena s terena

Ordinalna

Konzistenca

Atributna koda iz šifranta

Ekspertna ocena s terena

Nominalna

Tekstura

Atributna koda iz šifranta

Ekspertna ocena s terena

Nominalna

Strukturna oblika

Atributna koda iz šifranta

Ekspertna ocena s terena

Nominalna

Strukturna izraženost

Številska koda iz šifranta

Ekspertna ocena s terena

Nominalna

Strukturna velikost

Atributna koda iz šifranta

Ekspertna ocena s terena

Ordinalna

Barva

Atributna koda iz Munsell color chart

Ekspertna ocena s terena

Nominalna

Organska snov

Številska koda iz šifranta

Ekspertna ocena s terena

Ordinalna

20

Bergant J., 2011. Relief kot pedogenetski dejavnik na krasu : diplomsko delo. Ljubljana, Oddelek za geografijo,
Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, 87 str.

Pri vzorčenju smo uporabljali kombinacijo dveh načinov vzorčenja: sistematičnega in prostega ali
ekspertnega. Sprva smo v geoinformacijski bazi izdelali mrežo točk z medsebojno oddaljenostjo 12,5 m
za celotno proučevano območje. Vsaki točki smo priredili enovito številsko oznako in podatek o lokaciji
(X in Y v Gauss Krügerjevem koordinatnem sistemu). To je bil sistematičen del priprav na terensko
vzorčenje. Nato smo na podlagi predhodnega ogleda terena, pregleda digitalnega modela višin (DMV
12,5) in njegovih izvedenih podatkov (senčen relief, inklinacije, nakloni), digitalnega ortofota (DOF)
digitalizirali transekte (prečne profile reliefa). Določeni so bili na podlagi reprezentativnih oblik površja.
Načeloma je vsak transekt potekal prek reliefno različnih delov območja in noben ni bil reliefno
homogen. Po navadi je potekal od vršnega dela pobočja, prek sredine pobočja do vznožja ali pa prek
vrtače ali druge kraške globeli. Le tako smo lahko sistematično spremljali spremembe v pedosferi na
podlagi sprememb reliefa. Zaradi površinske skalovitosti ali močnega antropogenega vpliva je lahko
transekt spremenil smer ali pa se je zaključil. Če je večina transekta potekala prek zemljišča, kjer je bil
vpliv človeka velik, smo ga izločili iz obdelave. Transekte smo oštevilčili z enovito številsko kodo. Iz mreže
točk potencialnih vzorčnih mest smo izbrali tiste točke iz omenjene mreže, ki so bile prostorsko najbližje
transektom ali pa so jih celo prečili. Tako smo izdelali seznam vzorčnih mest. Ker je bilo točk preveč in so
se nekateri profili izkazali za neprimerne, saj bi bilo sicer delo preobsežno in časovno neizvedljivo ali pa
se je na površju kazal prevelik vpliv človeka, smo za vzorčenje izbrali najbolj reprezentativne. Torej tiste,
ki so po pregledu terena najbolj ustrezali že opisanim kriterijem ekspertne izbire. Hkrati smo pazili, da
nismo zajeli premalo podatkov. Nov sloj vzorčnih mest smo poimenovali LOKVZ (lokacije vzorčenja).
Uporabljena metodika vzorčenja je bila torej kombinacija sistematičnega in prostega (ekspertnega).
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Slika 5: Točke lokacij vzorčenja na linijah profilov/transektov
Sloj vzorčnih točk smo prenesli v prenosni računalnik (dlančnik HP iPAQ 214 z zunanjo bluetooth GPS
napravo), ki smo ga na terenu uporabljali za natančnejšo orientacijo in zajem nekaterih podatkov o
lokaciji. Pred odhodom na teren smo izdelali tudi podrobne karte, natisnjene v formatu A3 s prikazom
točk in posameznih profilov ter opremljene z ustrezno podlago (DOF 2006). Vse to z namenom, da bi
olajšali orientacijo in zmanjšali možnost napak pri vzorčenju (primer: napačno zapisovanje unikatnih kod
lokacij vzorcev, netočna lokacija itd.).
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Slika 6: Točke lokacij vzorčenja na linijah profilov reliefa (transektov) – 3D-prikaz

5.1 PRIPRAVA GEOINFORMACIJSKE BAZE
Digitalni model višin 12,5 (DMV 12,5, Geodetska Uprava RS) je služil kot osnovni podatek reliefa. Prek
operacij v GIS, kjer je bil vhodni podatek DMV 12,5, smo izdelali rastrski geoinformacijski sloj senčenega
reliefa, ekspozicij, naklonov, ukrivljenosti prek profila in ukrivljenost plastnic. Slednja dva sloja podajata
konkavnost in konveksnost izraženo s koeficienti (za rastrsko celico).
Z operacijami v GIS smo točkam vzorčnih mest pripisali vrednosti naležnih celic zgoraj opisanih rastrskih
geoinformacijskih slojev. Tako je vsaka točka vzorčenja pridobila poleg lokacije še informacijo o
nadmorski višini, naklonu, ekspoziciji, ukrivljenosti površja (ukrivljenost plastnic in ukrivljenost profila).
Pripisali smo jim tudi vrednosti profila/transekta (unikatno kodo). S kombinacijo oznake proučevanega
območja, številske kode transekta in številske kode točke smo sloju LOKVZ dodali novo polje z unikatno
atributno oznako lokacije vrtine/vzorca (vzorec: unikatna številska koda proučevanega območja '-'
unikatna številska koda profila '-' številska koda točke, primer: 2-2-5258).
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Slika 7: Primer zapisa enovite kode za geoinformacijski sloj vzorčnih mest – LOKVZ

6 TERENSKO VZORČENJE
Na terenu smo najprej poiskali predvideno točko vzorčenja. V pomoč so nam bile predpripravljene karte
in naprava GPS. S holandskim svedrom in cilindričnim svedrom smo pridobivali vzorce, da smo določili
horizonte, jih opisali in fotografirali. Opažanja in meritve smo beležili v terenski obrazec. Hkrati smo
beležili tudi podatke o lokaciji in reliefnih značilnostih vzorčnih mest.
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7 BAZA PODATKOV PRSTI/TAL
Podatkovna baza, tudi podatkovna zbirka, je sklop zbirke dokumentov, medsebojnih sklicevanj na
dokumente, iskanje in urejanje podatkov v bazi.
Podatkovna baza je v našem primeru sestavljena iz dveh tabel:
-

tabela podatkov o lokaciji vrtin (DKTTIS_LOKVZ)

-

tabela podatkov opisa horizontov (DKTTIS_OPISHOR)

Zaradi lažjega popisovanja na terenu so mnogi podatki kodirani oz. šifrirani v šifrantskih tabelah.

7.1 TABELA PODATKOV O LOKACIJI VRTIN (DKTTIS_LOKVZ)
Tabela vsebuje podatke opisa lokacij vzorčnih mest, ki so bili vneseni iz terenskega obrazca.
Spremenljivke so ločene po kolonah, lokacije pa po vrsticah. Skupno je bilo vzorčenih 79 lokacij. Tabela
vsebuje vsebinsko enovita stolpca DKTTISLOK (deluje kot primarni ključ5 tabele; primer: 2-1-4553) in
KRAJVZST (številka kraja vzorčenja). Podatki v teh poljih ne smejo biti nikoli prazni ali podvojeni, sicer
pride do napak.

7.2 TABELA PODATKOV OPISA HORIZONTOV (DKTTIS_OPISHOR)
Tabela vsebuje podatke opisa horizontov. Spremenljivke so ločene po kolonah, horizonti pa po vrsticah.
Vseh zapisov je skupno 237. Na vsaki lokaciji je namreč več horizontov in posledično več zapisov v
vrsticah. Tabela ima vsebinsko enovit stolpec INFOZNHOR (informacijska oznaka horizonta – deluje kot
tuji ključ6). Polje INFOZNHOR je kombinacija kode vzorčne točke in zaporedne številke horizonta vrtine
(primer: 2-1-4553/1 za zgornji horizont in 2-1-4553/2 za horizont pod njim itd.).

7.3 ŠIFRANTSKE TABELE
Šifrantske tabele so tabele, ki imajo zgolj dva stolpca. Prvi pomeni enovito kodo, s katero smo na terenu
v obrazec zapisovali neko značilnost prsti/tal, reliefa, lokacije itd. Drugi stolpec pa predstavlja vsebino, ki

5

Primarni ključ ali primary key določamo stolpcu tabele A in je unikaten za vsako vrstico zapisa. Zanj je značilno, da ne more biti
podvojen ali nedoločen.
6
Tuji ključ ali foreign key je izraz za povezovalno polje tabele B in je vsebinsko enak primarnemu ključu. Navadno ga določimo
stolpcu tabele B, ki jo želimo povezati s tabelo A. Vrstice v polju, definiranem kot tuji ključ, so lahko podvojene.
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jo določena koda predstavlja. Stolpcev je seveda lahko tudi več (primer: kolona z dodatnimi pojasnili, z
razlago itd.). Šifrantskih tabel je toliko, kolikor je šifriranih spremenljivk.

7.4 POIZVEDBENE TABELE (VIEW)
Tabele so prek ustreznih polj (ključev) medsebojno povezane, kar omogoča hitro poizvedovanje in
vpogled v celotno bazo podatkov. Govorimo o relacijskih bazah. Takšna baza nam omogoča kreiranje
poizvedbenih tabel (view). To so navidezne tabele, neposredno vezane na podatke »fizičnih« tabel v
bazi, ki jih ustvarja neki zapis. Zapis (script) je niz logično napisanih stavkov in ukazov, ki jih poznamo pod
imenom strukturni poizvedovalni jezik ali SQL. Tako je bila v bazi kreirana poizvedbena tabela
DKTTIS_HORzLOK. Vsebuje podatke opisov lokacij, podatke opisov horizontov in vsebinsko razlago
šifriranih spremenljivk. Vrstično najobsežnejša je podatkovna tabela DKTTIS_OPISHOR, zato so ostale
tabele povezane z njo z relacijami tipa ena na mnogo (one to many7). Skupno ima torej poizvedbena
tabela DKTTIS_HORzLOK 237 zapisov.

Slika 8: Struktura in relacije podatkovnih tabel v bazi ORACLE

7

Relacije ena na mnogo (one to many) so relacije med tabelami v bazi, kjer ima lahko vsaka vrstica tabele A več povezav na
vrstice tabele B. Vsaka vrstica tabele B pa ima lahko samo eno povezavo na vrstico v tabeli A.

26

Bergant J., 2011. Relief kot pedogenetski dejavnik na krasu : diplomsko delo. Ljubljana, Oddelek za geografijo,
Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, 87 str.

8 PEDOGENETSKI DEJAVNIKI PROUČEVANEGA OBMOČJA
8.1 MATIČNA PODLAGA
Matična podlaga je kot pedogenetski dejavnik pomembna zaradi svojih posrednih in neposrednih
učinkov na prsti/tla (Repe, 2006). Posredno vpliva na razvoj in razprostranjenost prsti/tal prek reliefa,
hidroloških razmer in vegetacijskega pokrova. Od matične podlage je namreč v veliki meri odvisno,
kakšne reliefne oblike bodo nastale in kakšni geomorfni procesi bodo potekali. Neposredno je vpliv
kamnine vezan na delce, ki s preperevanjem prehajajo v prst/tla in predstavljajo njihovo mineralno
osnovo. Vpliva na mineraloško-kemično sestavo ter na morfološko-fizikalne lastnosti prsti/tal. Zlasti
pomemben mineral kamnin v Sloveniji je kalcit (CaCO3). Od njegove količine v kamnini je odvisno, v
kakšni smeri bo potekal proces pedogeneze (Lovrenčak, 1994).
Celotno proučevano območje gradijo apnenci kredne starosti. GIS-analiza digitalne geološke karte
1:100.000 (Digitalna osnovna geološka karta SFRJ, lista Postojna in Ilirska Bistrica 1:100.000, 1963 in
1967) pokaže, da 308 ha ali 77,1 % proučevanega območja gradijo rudistni apnenci in apnenci z roženci
(zg. turon in senon), slabih 55 ha (13,7 %) gradijo apnenci s keramosferinami in apnenci s foraminiferami
ter prekristalizirani apnenci (zg. turon in senon). Dobrih 33 ha (8,3 %) gradi temno siv apnenec in zrnat
dolomit (sp. kreda in cenoman), 3 ha (0,8 %) gradi bel kaprinidni apnenec s hondrodontami (sp. turon).
Zaradi napake geološke karte, nastale zaradi zamika dveh listov, analiza pokaže, da 0,04 ha (0,01 %)
obsegajo apnenci – alb-cenoman. Apnenci in dolomiti so svetlo sivi in rjavi ter debelo plastoviti.
Vsebujejo med 93 in 97 % CaCO3. Alge v apnencih so redke, nekoliko več je foraminifer iz rodov
Dicvclina, Cuneolina, Nummuloculina in druge. Pogosti so fosili iz rodov Chondrodonta in Caprina (Knez,
Slabe, 2005).
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Slika 9: Litološka in geostrukturna zgradba proučevanega območja
Ker proučevano območje gradijo karbonatne kamnine z več kot 60 % CaCo3, gre pričakovati, da bodo
prevladovale rendzine in rjave pokarbonatne prsti/tla.
Poleg litološke je pomembna tudi stratigrafska zgradba območja. Zaradi vpadnosti kamninskih skladov
proti SZ pod naklonskim kotom med 20 in 35° se v smeri JZ–SV še posebej pogosto pojavljajo pasovi
površinske skalovitosti in spremenljive vegetacije, kar je vidno predvsem iz digitalnih ortofoto posnetkov
(DOF, 2006; Digitalna osnovna geološka karta 1:100.000).
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Slika 10: 3D-prikaz proučevanega območja s shemo lege kamninskih skladov
Načeloma velja, da se zlasti globina prsti/tal na močno nagnjenih kamninskih skladih hitreje spreminja
na majhnih razdaljah. Večji kot je vpadni kot, več lezik je odprtih na površje. Ob lezikah pa kamnina
hitreje in globlje prepereva. Mozaičnost prsti/tal se na nagnjenih skladih tako še poveča. V žepih se
pojavljajo globoke, drugod pa plitve oblike prsti/tal (Geografija Slovenije, 1998).

Slika 11: Mozaičnost prsti/tal v primeru

Slika

12:

Mozaičnost

prsti/tal

vodoravnega vpada kamninskih skladov

poševnega vpada kamninskih skladov

v

primeru

8.2 PODNEBJE
Podnebje definirajo naslednji klimatski faktorji: sončno obsevanje, padavine, temperatura, tlak, vlažnost
zraka in veter (Ogrin, 2005; Šegota, 1988). Posredno podnebje vpliva na pedosfero prek vegetacijskega
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pokrova, živalstva, reliefa itd. Pod neposrednim vplivom klimatskih faktorjev pa se oblikujejo vodne in
toplotne razmere v prsti/tleh (hidrotermični režim) (Lovrenčak, 1994; Repe, 2006; Škorič, 1986).
Na proučevanem območju povprečno pade 1615 mm padavin na leto. Primarni višek je novembra,
sekundarni pa junija. Največ padavin pade v jesenskih mesecih (485 mm), nato si sledijo poletje (400
mm), pomlad (390 mm) in zima (347 mm) (Klimatografija Slovenije 1961–1990, Količina padavin, 1995).
Zaradi viška padavin jeseni ima območje submediteranski padavinski režim, kot je to značilno za južno in
zahodno Slovenijo (Geografija Slovenije, 1998). Voda z raztopljenim CO2 omogoča raztapljanje
karbonatov in iz netopnih ostankov tvorjenje mineralne osnove za prst/tla.
Padavine (mm) za Jurišče (703 m nm.)
600
485

500
400

400

390
347

300
200
100
0
ZIMA

POMLAD

Vir podatkov: Klimatografija Slovenije 1961-1990

POLETJE
JESEN
Izdelava in oblikovanje: Jani Bergant

Slika 13: Razporeditev padavin po letnih časih na postaji Jurišče med letoma 1961–1991
Na proučevanem območju je padavinska postaja v Juriščah. Podatke temperatur smo povzeli iz
meteorološke postaje v Postojni, ki ima zaradi bližnje lege in odprtosti podobne klimatske razmere.
Povprečna letna temperatura znaša 9,4 °C, zimska 0 °C, pomladanska 7,7 °C, poletna 16,7 °C in jesenska
9,2 °C (Klimatografija Slovenije 1961–1990, Temperatura zraka, 1995). Temperaturni režim bistveno
vpliva na intenzivnost mehaničnega preperevanja, ki se povečuje glede na število temperaturnih
prehodov prek ledišča. Po drugi strani višje temperature povečujejo aktivnost mikroorganizmov in s tem
količino CO2 v tleh, povzročajo pa tudi večje izhlapevanje.
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Klimadiagram za proučevano območje (Palčje)
Padavine (mm) za Jurišče
(703 m nm.)

Temperature (°C) za
Postojno (533 m nm.)
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Vir podatkov: Klimatografija Slovenije 1961-1990

Izdelava in oblikovanje: Jani Bergant

Slika 14: Klimadiagram za proučevano območje (set podatkov med 1961–1991).

8.3 HIDROGRAFSKE IN HIDROGEOLOŠKE ZNAČILNOSTI
Površinske vode na proučevanem območju ni, razen v primeru kalov.
O nivoju kraške vode pod testnim območjem lahko sklepamo na podlagi dosedanjih raziskav v Matijini
jami. Matijina jama se nahaja dobre 3 km SZ od testnega območja na obrobju depresije, kjer se
periodično pojavlja Palško jezero. Njen vhod je na nadmorski višini 548 m. Jama je glavni kraški izvir in
hkrati ponor Palšega jezera (estavela). Stalna vodna gladina je v jami na povprečni nadmorski višini 220
m. Najnižja izmerjena gladina je bila 218 m. Ob visokih vodah se nivo piezometra dvigne tudi do
nadmorske višine 556 m in poplavi depresijo. Ob takšnih razmerah voda bruha iz Matijine jame. Razlika v
nihanju je torej kar 38 m (Knez, Slabe, 2005; Habič, 1975; Kulturna skupnost Postojna, 1985). Če bi bilo
kraško podzemlje popolnoma prevodno, nihanja ne bi bilo (Gams, 2004). V dolini Pivke, pa je kraška
voda zajezena z neprepustnimi flišnimi kamninami, ki delujejo kot pregrada ob kateri se voda iz bolj
prepustnega zaledja Javornikov ob visokih vodah dviguje (Gams, 2004; Knez, Slabe, 2005; Habič, 1975;
cv: Sašič, 2010). Če upoštevamo, da je več kot polovica testnega območja med 700 in 750 m nadmorske
višine, lahko rečemo, da je se nivo piezometra v globini med 182 in 232 m pod površjem ob nizkih vodah
oz. med 144 in 194 m pod površjem ob visokih vodah.
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8.4 ČLOVEK
Vpliv človeka v sedanjosti na proučevanem območju predstavlja podatek o rabi tal. Na spodnji sliki je
prikazana raba tal dne 18. 10. 2010 (Slika 15). Prek rabe tal človek vpliva na pedogenezo. Na njivskih
površinah človek z gnojenjem spreminja količino organske snovi, z obdelovanjem (oranjem, rigolanjem,
itd.) pa njeno strukturo. V zgornjih delih prsti/tal (do 30 cm) se pojavijo orni horizonti (Lovrenčak, 1994).
Na proučevanem območju prevladujejo trajni travniki (198 ha) in gozd (147 ha). Ostalih vrst rabe tal je
bistveno manj. Območja travnikov so območja ekstenzivne pašne živinoreje. Vpliv človeka v preteklosti
se kaže po številnih delanih vrtačah, ki so že opuščene, kamnitih zidovih, ki so tako tipični za kraška
območja. Površinsko skalovje so tako kot na ostalih kraških območjih v preteklosti trebili, z njim
izravnavali dna vrtač ali pa ga uporabili za izdelavo kraških zidov (Gams, 2004; Lovrenčak, 1994). V 19.
stol. je bilo kmetijstvo primarna dejavnost in so bile skoraj vse možne površine obdelane in ogolele. V
drugi polovici 19. stol. sta v ospredje stopali gozdarska dejavnost in lesna obrt (Sever, 2006). Z
opuščanjem kmetijstva zlasti po 2. sv. vojni pa so se začeli kraški travniki in pašniki intenzivno zaraščati
(Gams, 2004). Proces zaraščanja zemljišč na proučevanem območju se kaže v dokaj velikih površinah
kategorij; kmetijsko zemljišče v zaraščanju in kmetijsko zemljišče, pokrito z gozdnim drevjem (skupaj: 33
ha).

Slika 15: Raba tal (18. 10. 2010) na proučevanem območju
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8.5 RASTLINSTVO
Območje je del submediteranskega in meji na dinarsko fitogeografsko območje. Ta vegetacijska členitev
temelji na raziskavah M. Wraberja, L. Marinčka, V. Žagarja in M. Zupančiča. Vodilna rastlinska vrsta
submediteranskega območja je jesenska vilovina, med gozdnimi združbami pa na kraškem svetu
prevladujejo gozd črnega gabra in jesenske vilovine (Seslerio autumnalis-Ostryetum), gozd puhastega
hrasta in črnega gabra (Ostryo carpinifoliae-Quercetum pubescentis) ter submediteranski bukovi (Fagus
sylvatica) gozdovi (Ogrin, 2007). Zaradi prehodnosti območja so tu tudi tipične srednjeevropske vrste,
bukev, beli gaber, ter tudi panonske vrste. Med panonske vrste na proučevanem območju spada
peresasta bodalica (Stipa eriocaulis), ki je značilna za kraške travnike (Ogrin, 2007). Zaradi pogozdovanja
so na krasu med drevesnimi vrstami pogosti gozdovi črnega bora (Pinus nigra), ki so na proučevanem
območju celo prevladujoča drevesna vrsta.
V pokrajini se naravno vegetacijsko stanje kaže le redko, saj je človek skozi celotno zgodovino posegal
vanjo. Iztrebil je gozd povsod, kjer je našel za obdelovanje, pašništvo in naselitev primerne površine
(Kovačič, 1975). Konec 19. stol. se je pričelo pogozdovanje v postojnskem gozdnem okraju, kamor spada
tudi vas Jurišče (proučevano območje)(Sever, 2006). Večina gozda na proučevanem območju je
posledica pogozdovanja. Danes površinsko prevladujejo kraški travniki in pašniki, ki se zaraščajo. O tem
pričajo številne nizke drevesne vrste in grmovja, kot so črni bor (Pinus nigra), leska (Coryllus avellana) in
navadni brin (Juniperus communis).

Slika 16: Začetek pogozdovanja v okolici Jurišč (foto: Goll,
1898; povzeto po Sever, 2006)

Slika 17: Zaraščanje kraških travnikov v okolici
Jurišč (foto: Tomaž Vernik, 2010)
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Rastlinstvo je pomemben pedogenetski dejavnik. S svojim opadom vpliva na delež organske snovi v
prsti/tleh (Lovrenčak, 1994). Organska snov vpliva na vodno-termične razmere prsti/tal, ustvarja
značilno mikroklimo, je pomemben veznik strukturnih agregatov in odloča o sorptivnih sposobnostih.
Vse skupaj vpliva na pedogenetske procese, predvsem pa na založenost s hranili in s tem na rodovitnost
(Repe, 2006).
Prek vegetacije lahko dobro sklepamo o pedološki sestavi. Nekatere rastlinske vrste so odlični indikatorji
rastiščnih pogojev, ki se izoblikujejo v prsti/tleh.
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9 RELIEF KOT PEDOGENETSKI DEJAVNIK
Relief je posredni pedogenetski dejavnik. Ni »materialni« faktor, kot so to kamninska podlaga, podnebje,
živi svet itd. Relief je razporejevalec tokov materije in energije, ki prihajajo iz litosfere, biosfere,
hidrosfere in atmosfere (Škorič, 1986; Grunwald, 2006; Lovrenčak, 1994).

9.1 TEORETIČNA IZHODIŠČA
9.1.1 KATENA
Katena je osnovni koncept, ki prikazuje in pojasnjuje morfološke in kemijske razlike prsti/tal na pobočjih.
Milne (1936) jo poimenuje kot koncept, ki opisuje pedosekvence, ki se pojavljajo od vrha do dna pobočja
(Grunwald, 2006). Katena je definirana kot sekvenca oz. skupina prsti/tal, približno enake starosti, na isti
matični podlagi in v enakih klimatskih pogojih. Znotraj katene se spreminja le relief in posledično vodni
režim (Grunwald, 2006). Pogost sinonim za koncept katene je toposekvenca. Številni raziskovalci so
katene nadalje delili v podkatene (primer: kronokatena oz. kronosekvenca). Pogosto se sekvence v
katenah razlikujejo po geomorfološko-litoloških značilnostih. Relief in litološke značilnosti so namreč
močno korelirani. Metoda vzorčenja, izbrana v tej diplomski nalogi – vzorčenje po transektih prek
vidnejših reliefnih oblik, ustreza konceptu katene. Pedogeografija ločuje naslednje enote pedosfere, ki
jih po stopnji kompleksnosti ločuje na pedone, polipedone in končno za kartografijo najpomembnejše
pedotope (Lovrenčak, 1994). Pri ločevanju pedosekvenc pa je najpomembnejša enota polipedon –
najmanjša pedogeografska enota, ki je homogen izsek pedosfere in ga sestavlja več enakih pedonov (tip
prsti/tal). Omejen je z drugimi polipedoni (Lovrenčak, 1994).

9.1.2 PEDOGENEZA KOT DEL POBOČNIH PROCESOV?
Na pobočjih hkratno s pedogenezo potekajo ostali geomorfni procesi. Pobočni procesi so del teh in jih
definiramo kot kakršnokoli premeščanje gradiva, ki nastane zaradi vpliva gravitacije in so pomemben
dejavnik denudacije površja (Komac, Zorn, 2007). Ti so na strmejših pobočjih intenzivnejši. V kolikor so
pobočni procesi intenzivnejši od pedogeneze, bo potekal proces denudacije talnega profila in
nastanjanje prsti/tal bo upočasnjeno, zavrto ali v celoti prekinjeno. Obratno je, kjer so destruktivni
pobočni procesi manj intenzivni. Tam se je izoblikovala debela odeja prsti/tal. Debele prsti/tla so lahko
posledica počasnega, a stalnega dotoka gradiva in akumulacije materiala na lokalni erozijski bazi –
vznožja pobočij (Natek, 2003; Gerrard, 1992). V naravi delujejo hkratno in morda ni zmotno, če
pedogenezo razumemo kot del geomorfnih procesov. Zlasti debelina horizontov je na katerikoli točki
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odvisna od relativnega razmerja med odnašanjem prsti/tal in njenim nastajanjem. To je pri svoji
klasifikaciji pobočij zagovarjal tudi poljski geograf Jahn (1968) (Gerrard, 1992). Kjer so transportni
procesi hitrejši kot preperevanje, se na površju ne bo razvila prst/tla ali pa bodo te plitve, saj bodo vsi
delci odneseni, takoj ko se ločijo od matične podlage. Oblikovanost, razvoj takšnih pobočij in prsti/tal je
torej odvisen od intenzivnosti preperevanja. Za pobočja zato pravimo, da so omejena s preperevanjem
(razpadno omejena – weathering-limited) (Gerrard, 1992). Kjer pa je preperevanje hitrejše kot
denudacija, se bodo razvile globlje prsti/tla. Oblikovanost, razvoj takšnih pobočij je torej odvisen od
intenzivnosti denudacije. Taka pobočja pravimo, da so transportno omejena (transport-limited)
(Gerrard, 1992). Vendar se tudi prsti/tla na transportno-omejenih delih zemeljskega površja ne debelijo
v nedogled. Sčasoma se lahko njihova debelina poveča do te mere, da se preperevanje zmanjša.
Debelina materiala na pobočju je takrat v ravnotežnem stanju. Pravimo da so prsti/tla v dinamičnem
ravnovesju. Ker je pedosfera odprt sistem, se ob spremembi kateregakoli vhodnega dejavnika (vnos)
spremenijo procesi, posledično tudi sama prst/tla8 (Bridges, Davidson, 1982). Za uravnotežena pobočja
lahko trdimo, da se material, iz katerega so prsti/tla stalno menjava, debelina pa ostaja enaka (Natek,
2003). Pri izjemno plitvih prsteh/tleh ali pri golih skalnih območjih je zadrževanje vode izjemno
kratkotrajno, saj voda hitro odteče. Na ta račun se zmanjša tudi intenzivnost zlasti kemičnega
preperevanja. Raztapljanje kamnine je tako najintenzivnejše pri vmesni globini prsti/tal, kjer se voda že
lahko zadrži in hkrati ne izolira matične podlage od površinskih vplivov (Gerrard, 1992).
Na strmejših pobočjih je vpliv sile gravitacije večji, na položnejših manjši. Premeščanje se intenzivneje
poveča ob delovanju transportnih agensov, kot so tekoča voda, sneg, veter in led (Repe, 2006). Ti so
prav tako intenzivnejši na strmejših kot na položnejših površinah. Določen del padavinske vode odteče
po površini, del se jo infiltrira v prst/tla in nato odteče navzdol v vodonosnik. Kolikšen delež te vode se v
prsti/tleh zadrži, je poleg teksturnih in strukturnih značilnosti odvisno tudi od naklona (Repe, 2006). Na
strmejših pobočjih večinoma najdemo sušnejše, plitvejše in bolj skeletne prsti/tla. Ravnine in depresije
pa so območja vlažnejših, hladnejših in bolj glinastih prsti/tal.
Relief z naklonom vpliva na količino prejete sončne energije (Lovrenčak, 1994). V Sloveniji so najbolj
ugodna pobočja z naklonom 45° (pozimi 68,5°, poleti 21,5°). Energetsko so prsti/tla še bolj kot od
naklona odvisne od ekspozicije. Južnejše lege prejmejo občutno več energije sevanja kot severnejše

8

Čas, ki poteče med spremembo in reakcijo v ekosistemu, imenujemo reakcijski čas (reaction time). Čas, ki poteče od reakcije
do vzpostavitve novega dinamičnega ravnotežja v naravi, pa imenujemo relaksacijski čas (relaxation time).
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(Lovrenčak, 1994). Toplejše kot so prsti/več organizmov živi v njih in so bolj aktivni. Organska snov se
tako hitreje mineralizira in humificira.
Nadmorska višina kot element reliefa vpliva na podnebne razmere, te pa prek svojih elementov
(padavin, temperatur, energije sevanja, insolacije) na prsti/tla (Lovrenčak, 1994).
Poseben element reliefa je njegova ukrivljenost. Ukrivljenost vpliva podobno kot naklon na razporeditev
mase prsti/tal ter vode. Ukrivljenost profila nam pove, kakšna je konveksnost ali konkavnost površja.
Podatek pridobimo iz digitalnega modela višin. Pozitivne vrednosti koeficientov predstavljajo konveksna
pobočja, negativna pa konkavna. Ukrivljenost prek profila je ukrivljenost v smeri padca pobočja,
ukrivljenost prek plastnic pa ukrivljenost prečno nanj. Slednja nam pove, ali je površje horizontalno
gledano stekajoče (negativne vrednosti) ali raztekajoče (pozitivne vrednosti). Oba parametra lahko
združimo v skupno površino ukrivljenosti. Bolj kot je območje konkavno, bolj so prsti/tla podvržene
vlaženju. Če pa je površje konveksno, so tokovnice usmerjene navzven, k raztekanju (Repe, 2005).

9.1.3 MODELIRANJE FIZIKALNIH IN KEMIJSKIH LASTNOSTI PRSTI/TAL NA PODLAGI RELIEFNIH
PARAMETROV
V svetu so bile opravljene številne raziskave na področju prsti/tal v povezavi z geomorfologijo. Zlasti so
pomembni matematični modeli, ki napovedujejo določene lastnosti prsti/tal na podlagi topografskih
kazalcev. Sinonimi za področja tovrstnih raziskav so soil-geomorphology, soil-terrain modeling, soilscape
analysis, topofunctions itd. Uporaba teh se je povečala zlasti z začetkom geoinformatike (GIS) v 70-ih
letih, ko so se pojavili tudi digitalni modeli nadmorskih višin (Grunwald, 2007; Debella-Gilo, Etzelmuller,
Klakegg, 2007). V Sloveniji bo v prihodnosti potrebnega še veliko dela na omenjenem področju, kjer
bodo morale imeti ključno vlogo prostorske vede; geomorfologija – pri nas kot del geografije, pedologija
in geologija. Pri raziskavah je namreč ključnega pomena hkratno poznavanje pobočnih procesov,
pedologije, statistike in geografskih informacijskih sistemov (GIS).
Med najpogostejšimi v tujini uporabljenimi metodami, ki obravnavajo povezanost relief-prst/tla, so
multipla linearna regresijska analiza, metoda glavnih komponent, diskriminančna analiza, metoda
razvrščanja v skupine in metoda povprečij k-kluster (k-means cluster) (Grunwald, 2007; Bridges,
Davidson, 1982). Najpogosteje so modeli napovedovali skupine prsti/tal (klasifikacija), globino prsti/tal,
debelino horizontov (največkrat horizont A), razrede prsti glede na vodni režim itd. Vhodne reliefne
spremenljivke so bile največkrat pridobljene iz digitalnega modela višin v različnih resolucijah (med 4 in
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1000 m). Najpogostejše vhodne spremenljivke so bile naklon, nadmorska višina, ekspozicija,
horizontalna in vertikalna ukrivljenost pobočja, dolžina pobočja oz. vodnega toka po pobočju, reliefni
indeks vlažnosti, velikost lokalnega porečja, oddaljenost od vodotokov itd. Uspešnost in moč modela je
odvisna od merila proučevanja in kakovosti vhodnih podatkov. Po izdelavi modela je ključna ocena
zanesljivosti rezultatov (Debella-Gilo, Etzelmuller, Klakegg, 2007; Grunwald, 2007; Bridges, Davidson,
1982).
V Sloveniji so bile raziskave povezanosti reliefa in prsti/tal opravljene s strani pedologov (Stritar –
pedosekvence) in geografov (Lovrenčak, Vovk Korže). Njihove raziskave so temeljile na proučevanju
prsti/tal prek prečnega profila površja, kjer so se poleg reliefnih spreminjale tudi litološke in vegetacijske
razmere. Ugotovitve njihovega proučevanja so podobne ugotovitvam iz tujine. Vovk Koržetova na
podlagi prečnih profilov prek Dravinjskih goric ugotavlja, da je med reliefnimi spremenljivkami
najpomembnejši naklon, saj vpliva na nekatere fizikalne in kemične lastnosti prsti/tal. Recentni
morfološki procesi vplivajo zlasti na zgornji horizont. Ključna je ugotovitev, da je zaradi velikega pomena
matične podlage treba vpliv reliefa raziskovati na podobnih, homogenih kamninskih podlagah.
Ekspozicija vpliva na delež organske snovi ter na količino skeleta. Na ostale lastnosti ni bilo
ugotovljenega večjega vpliva. Med najmanj pomembnimi dejavniki se je v raziskavi pokazala nadmorska
višina (Vovk Korže, 1994).
Vse ugotovitve in teoretične predpostavke, opisane v zgornjih dveh poglavjih, temeljijo na raziskavah, ki
so bile opravljene na fluvialnem tipu reliefa. Torej na območju, kjer delujejo fluvialni geomorfni procesi.
Proučevano območje pa je tipično kraško. Geomorfni procesi so tu bistveno drugačni. To ima za
posledico specifično oblikovano površje (celo podzemlje) in specifične prsti/tla.

9.1.4 OPREDELITEV KRAŠKEGA GEOMORFNEGA SISTEMA Z VIDIKA VPLIVA NA PRSTI/TLA
Kras definiramo s tremi procesi. Če ti procesi ne prevladujejo, geomorfni sistem ni kraški (Stepišnik,
2007):
•

vertikalen odtok vode,

•

odnašanje materiala v raztopini,

•

zanemarljiva akumulacija.

Zaradi delovanja takšnih procesov se izoblikujejo specifičen relief in podpovršinske oblike. Kras je torej
območje, kjer obstaja kraška hidrologija (kraški kanali), površinske (vrtače, kraške vzpetine, škraplje,
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škavnice itd.) in podzemne kraške oblike (jame, brezna) (Stepišnik, 2007). Površinski kras nastane samo
tam, kjer je že obstajal podzemni kras in je zagotovljeno navpično odvodnjavanje površja (Šušteršič,
2007). Na krasu zato praviloma ne najdemo pravih rečnih dolin. Vsi procesi in oblike na krasu so v
nasprotju s fluvialnim geomorfnim sistemom izjemno variabilni. Variabilnost je pomembna z vidika
merila, ki ga pri raziskavi uporabljamo. Pri proučevanju kraškega reliefa so pomembnejše raziskave v
večjem merilu, kot to velja za fluvialni tip reliefa. Na krasu imajo večjo vlogo mikroreliefne,
mikrolitološke in mikrohidrološke razmere. Ker pa je prostorskih podatkov o omenjenih spremenljivkah
malo, je kraško površje in z njim povezane pedogenetske razmere toliko težje proučevati.
Za pedološke razmere so najpomembnejši procesi, ki potekajo na površju, v sami prsti/tleh in tik pod
njo. Kras hidrografsko razdeljujemo v tri cone. Od površja navzdol si sledijo vadozna cona, epifreatična
cona in freatična cona (Ford, Williams, 2007; Gams, 2004). Za razumevanje površja in pedoloških razmer
je pomembna vadozna cona, zlasti njen zgornji del. Vadozno cono od vrha navzdol delimo v cono talnega
prenikanja, epikraško cono in cono navpičnega prenikanja (Ford, Williams, 2007; Gams, 2004; Stepišnik,
2007; Šušteršič, 2007). Cona talnega prenikanja je cona pretakanja vode v prsti/tleh. Dogajanje ni vezano
na navpični odtok in v bistvu ni kraško. Agresivna voda je v stiku s plavajočimi kosi kamnine in statistično
mejo kamnine (Šušteršič, 2007). Epikraška cona je težje določljiva. Gre za cono slabše prevodnosti, kjer
vodne poti niso dobro izoblikovane in voda v njej ob večjih količinah zastaja (Stepišnik, 2008; Šušteršič,
2007). Značilno je tudi, da ni homogena, ampak je lahko lokalno prekinjena na točkah, kjer je pod cono
talnega prenikanja odprta močna prevodna struktura. Epikraška cona je lahko globoka do 30 m, običajno
med 3 in 10 m in je posledica pretrtosti kamnine zaradi eksogenih vplivov s površja in tektonike. V
razpokah se pojavljata ilovica in razpadni material, ki upočasnjujeta tok. Epikraško cono lahko dojemamo
kot sito, ki vodo prepušča v cono navpičnega prenikanja. Če je dotok vode večji, kot je odtok, voda v coni
zastaja. Pojavi se nekakšen viseč vodonosnik (Petrič, 2007; Ford, Williams, 2007). V coni navpičnega
pretakanja pa so vertikalne vodne poti že izoblikovane. Tokovnice iz epikraške cone se združujejo in
zmanjšujejo trenje ter izoblikujejo kraške kanale in brezna. Tok vode je hiter, v razpokah med 3 in 15
cm/s, v kaminih in breznih pa med 0,5 in 2 m/s (Šušteršič, 2007).
Zaradi prevlade kemičnega preperevanja (korozije) se pretežen del materiala odnaša v raztopini. V
fluvialnem tipu reliefa prevladuje odnašanje v suspenziji ali kot valeči in kotaleči se rečni tovor. Pobočni
procesi so izrazitejši in intenzivnejši. Tudi akumulacija materiala je v fluvialnem reliefu določena z
najnižjo točko porečja ali lokalne erozijske baze. Na krasu pa akumulacije načeloma ne definira relief,
ampak kemične razmere (Gams, 2004). Na krasu se v nasprotju s fluvialnim reliefom večina energije
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porabi pri preperevanju, transport pa je relativno energetsko nezahteven (Ford, Williams, 2007;
Šušteršič, 2007).

9.1.5 PEDOLOŠKE RAZMERE IN PROCESI V PRSTI/TLEH NA KRASU
Pogosto prst/tla na krasu zlasti domačini imenujejo kar kraška ilovica. Pedološko gledano so to
predvsem ilovnati Brz horizonti rjavih pokarbonatnih prsti/tal in terra rose. Za kraške prsti/tla se že več
kot 100 let pojavljajo teorije o njihovem nastanku. Stroka danes zagovarja predvsem teorijo, ki izhaja iz
dejstva, da kraško ilovico (terra roso) najdemo zgolj na apnencih in dolomitih. Kljub temu ni teorije, ki bi
veljala za vse kraške pokrajine. Teorija, da so prsti/tla na krasu netopni ostanek karbonatov, je zelo
verjetna, do nedavnega celo prevladujoča (Hrovat, 1953). Vendar so proučevanja kraških prsti/tal
razkrila ostanke bodisi eolskih nanosov bodisi ostanke preperevanja – a ne karbonatov. V Sloveniji so na
Divaškem krasu na podlagi analiz jamskih sedimentov našli ostanke preperelih eocenskih flišev. V vzorcih
so prevladovali minerali kremena, muskovita, kalijevih glinencev in plagioklazov (Bosák, Pruner, Zupan
Hajna, 1998). Obstaja torej možnost, da je tudi kraška ilovica v prsti/tleh ali vsaj del nje na nekaterih
delih Slovenije netopni ostanek flišev iz predkraške faze. To lahko sklepamo tudi za proučevano
območje, za katerega lahko po teoriji dr. Ivana Gamsa in reliefni obliki predvidevamo nekdanji obstoj
vodotoka. Če je bil ta prisoten v predkraški fazi ali pa je šlo tu za kontaktni kras, je velika verjetnost, da bi
mineraloška analiza kambičnih horizontov prsti/tal pokazala ostanke mineralov, ki pripadajo flišnim
kamninam.
Na nagnjenem kraškem površju, kjer je prepustnost dovolj majhna, da voda ne more pronicati v matično
podlago, ta odteka navzdol po pobočju – v dolino, globel, vrtačo, udornico. Ker je ob vznožju pobočij več
vlage, je raztapljanje karbonatov močnejše in prsti/tla so debelejše (Hrovat, 1953). Pogosto so bili v
vkopih globljih prsti/tal na kraških območjih najdeni ostanki kemično preperelih plavajočih kamnov.
Starejša literatura jih imenuje »najdenčki« oz. findlings9 (Hrovat, 1953).
Lahko torej trdimo, da je relief dejavnik, ki prek razporejanja vode vpliva na hitrost preperevanja
matične podlage, ki daje prsti/tlem mineralno osnovo. Plitve prsti/tla na pobočjih imajo manjšo
kapaciteto za zadrževanje vode, zato je preperevanje matične podlage počasnejše (Hrovat, 1953). Če je
korozija pomembna za razvoj prsti/tal, je prav, da ji posvetimo nekoliko več pozornosti. Korozija je
najintenzivnejša ob stiku s kamnino. Torej neposredno pod cono talnega prenikanja. Glavna vplivna
9

Najdenček imenujemo kamen v prsti/tleh, ki je na površini obdan z 1–1,5 cm debelo mokasto sivo skorjo ali pa je že povsem
raztopljen in ga je mogoče prebosti s palico (Hrovat, 1953).

40

Bergant J., 2011. Relief kot pedogenetski dejavnik na krasu : diplomsko delo. Ljubljana, Oddelek za geografijo,
Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, 87 str.

dejavnika sta količina CO2 in količina prenikajoče vode, ki je v drobnem odvisna od prepustnosti prsti/tal
in kamnine. Prepustnost določajo globina prsti/tal, njena tekstura, struktura in zbitost ter sekundarna
poroznost (razpokanost) kamnin (Gams, 1966). Najugodnejša pogoja za korozijo sta debela humozna
prst/tla, ki je zmerno prepustna in ima veliko kapaciteto za zadrževanje vode, ki jo počasi prepušča v
skalno podlago, ter slabo do delno prepustna matična podlaga. Tako se agresivna voda najdlje zadrži na
stiku prsti/tal in skale (Gams, 1966). V kolikor je skalna podlaga dobro prepustna, agresivna voda prodre
daleč v razpoke in kanale ter jih podaljšuje in širi. Majhne razlike v topnosti kamine lahko dolgoročno
dajejo velike mezo in mikro reliefne razlike v skalni podlagi in prsti/tleh. Na debelo pokritem krasu lahko
prevelika nakopičenost gline in zbitost v razpokah in depresijah zavre njihovo poglabljanje (Gams, 1966).
Za trdnejše zaključke o tem, v kakšni globini je korozija najmočnejša, in o dejavnikih njene intenzivnosti
manjka znanja o pogojih delovanja mikroorganizmov v kamnini, temperaturnih razmerah prsti/tal na
krasu, o produkciji CO2 med letom v različni globini prsti/tal in o pomenu morfoloških lastnosti prsti/tal
za korozijo (tekstura, struktura) (Gams, 1966).
Kako pomembno relief s svojo morfologijo vpliva na odtekanje vode, priča starejša literatura. Na krasu je
poleg samega raztapljanja prisoten tudi proces izpiranje materiala v kraške kamnine. Ne mislimo na
tipično izpiranje v pedološkem smislu, kjer gre za premikanje delcev (gline, hranil) iz zgornjih v spodnje
horizonte (ilimerizacija), pač pa za izpiranje, kjer se prsti/tla izgubljajo v kraško notranjost (erozija). Kjer
je v prsti/tleh veliko dvovalentnih kationov (Ca2+ in Mg2+), je vezivo strukturnih skupkov močno, zato se
ob krčenju in raztezanju razpoke in pore načeloma pojavljajo na istem mestu. Po razpokah voda pronica
skozi prst/tla. To ima za posledico nastanek poliedričnih strukturnih agregatov. Zmrzal ali obdelava
prsti/tal skupke razrahlja in drobi. S tem postanejo delci bolj podvržene izpiranju, tako površinskemu kot
v kraško podzemlje (Hrovat, 1953; Gams, 2004). Danes ta dinamika ni več tako pomembna, kot je bila še
pred 60 leti. Na obdelovalnih kraških površinah so se zlasti na pobočjih, pa tudi na blago nagnjenih
površinah, stalno pojavljali novi skalni čoki in kamni. S trebljenjem in razstreljevanjem so sicer
kratkoročno poglobili prsti/tla, vendar so se po 20 letih že pojavili novi. To priča o hitrosti procesa
izpiranja, ki sicer ni zgolj posledica reliefa, vendar ima ta na izpiranje pomemben vpliv (Hrovat, 1953).

41

Bergant J., 2011. Relief kot pedogenetski dejavnik na krasu : diplomsko delo. Ljubljana, Oddelek za geografijo,
Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, 87 str.

Slika 18: Fotografija in komentar iz leta 1953.

Slika 19: Fotografija in komentar iz leta 1953.

Pred nekoliko leti je bil ta prostor še obdelan.

Nekdaj vinograd, danes pa s prekopavanjem zemlje

Svetli pasovi na kamninah kažejo na znatno

med kamenjem poskušajo pridelati krompir, fižol

premeščanje prsti v kraško notranjost (vir: Hrovat,

idr. (vir: Hrovat, 1953).

1953).

9.2 PRIPRAVA NA ANALIZO
Iz analize smo izločili vse horizonte oz. enote v tabeli s pedološko oznako 'R', saj gre že za matično
podlago. V tabeli smo ustvarili nove spremenljivke; zgornja globina horizonta (GLOHORZG), spodnja
globina horizonta (GLOHORSP) in debelina horizonta (DEBHOR). Na nekaterih lokacijah je bila odeja
prsti/tal pregloboka, da bi nam uspelo s svedrom priti do kamnine, zato podatka o spodnji globini nismo
imeli. V takšnih primerih smo upoštevali spodnjo globino višjega horizonta. S seštevkom debeline
horizontov po posameznih lokacijah smo dobili celotno globino prsti/tal za vsako lokacijo vzorčenja
(GLOTAL).

9.3 ANALIZA GEOMORFOLOŠKIH ZNAČILNOSTI PROUČEVANEGA OBMOČJA
Testno območje je na vzhodnem robu zg. Pivške doline, ki proti vzhodu prehaja v visoko kraško planoto
Javornikov. Po nadmorskih višinah sodeč, predstavlja prehoden svet med dolino Pivke in planoto
Javornikov. Na zahodni strani testnega območja poteka v smeri SV–JZ hrbet Pod Jelusi, ki se dviguje do
najvišje točke testnega območja (894 m). Na vzhodni strani je površje prav tako višje kot osrednji del,
zato spominja na obliko doline. To se dobro vidi predvsem na digitalnem modelu višin 12,5 (DMV 12,5).
Površje je kraško oblikovano, s tipičnimi in izrazitimi kraškimi oblikami; stožčaste vzpetine (osamelci) in
vrtače. Takšne oblike se pojavljajo v pokrajinah, ki so dobro zakrasele. Osnovni vzorec kraškega površja
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praviloma sestavljajo zaprte globeli in vmesne vzpetine, pogosto v nekem redu (Šušteršič, 2007). Na
površju ne najdemo površinskih voda (razen kalov). Ker pa dolinaste oblike nastajajo z delovanjem
površinsko tekočih voda, lahko sklepamo, da gre v našem primeru za močno kraško preoblikovano
podedovano geomorfološko obliko prave rečne doline, ki poteka v smeri SSV–JJZ (Sašič, 2010). Dolinasto
obliko nakazujeta tudi profila nadmorskih višin prek površja testnega območja (smer: JZ–SV in SZ–JV).
Kras je konservativen in ohranjanje oblik iz preteklosti ni nemogoče. Oblike se po odstranitvi
neprepustnega pokrova lahko ohranijo še zelo dolgo (Šušteršič, 2007). V bližini (zahodno) je še ena
kraška dolina – Vlačno, ki je še bolj izrazita in ima enako teorijo nastanka. Ivan Gams (2004) trdi, da si je
njun nastanek mogoče razlagati z nekdanjim površinskim (pleistocenskim?) pritokom Pivke iz Javornikov.
Podobnega mnenja je tudi Habič (1968), ki je odkril več sledov površinskih tokov, ki so najbolj očitni prav
v dolini Vlačno in dolini pri Juriščah. Po njegovem mnenju izhajata dolini še iz pliocena (Kovačič, 2006).
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Slika 20: 3D-prikaz površja testnega območja skupaj z izdelanima profiloma nadmorskih višin
Analiza površja je bila opravljena s podatki digitalnega modela višin 12,5 m (DMV 12,5) in je dala
naslednje rezultate opisnih statistik, prikazanih v spodnji tabeli.
Preglednica 3: Opisne statistike reliefnih parametrov
Nadmorska višina (m)
Naklon (°)
Ukrivljenost (koeficient)
Ukrivljenost preko plastnic (koeficient)
Ukrivljenost preko profila (koeficient)
Ekspozicija (°)

Površina (ha) MIN
MAX
RAZPON POVPREČJE STANDARDNI ODKLON
400,00
691,24
894,78
203,54
765,56
46,48
400,00
0,03
34,55
34,52
9,43
6,42
400,00
-9,47
9,80
19,26
0,00
0,55
400,00
-5,40
5,06
10,45
0,01
0,30
400,00
-4,74
4,56
9,30
0,01
0,37
400,00
0,00
360,00
360,00
203,68
82,09

Nadmorske višine so med 692,2 in 894,8 m, s povprečjem 766,5 m in standardnim odklonom 46,5 m. Kar
52 % površja je med 700 in 760 m in predstavlja osrednje »dolinsko dno« oz. ravnino z vrtačami in
osamelci. Površine razredov višjih nadmorskih višin se enakomerno znižujejo. Pas med 880 in 900 m tako
obsega le še 1 % vseh površin.
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Slika 21: Nadmorske višine proučevanega območja (m)

Slika 22: Porazdelitev nadmorskih višin po 20metrskih pasovih

Nakloni so največji na pobočju hrbta Pod Jelusi. Največji naklon znaša 34,5°. Najmanjši naklon je 0,03°,
povprečen 9,3°, standardni odklon pa znaša 6,4°. Kar 33 % površja ima naklon med 6 in 12°. Naklon
bistveno vpliva na razvoj prsti/tal. Za naklone nad 12° velja, da se profil prsti/tal ne more več v celoti
razviti, pojavljajo se denudacija, plazenje tal, soliflukcija, zemeljski plazovi (Natek, 2003). Pobočja z več
kot 12° naklonom prekrivajo 30,5 % površine testnega območja.

33,09

35,00
30,00

27,67

0-2°

25,45

25,00

2-6°

20,00
%

6-12°
12-22°

15,00

22-32°
10,00

8,8

32-45°
4,94

5,00
0,07

0,00

Slika 23: Nakloni proučevanega območja (°)

Slika 24: Porazdelitev naklonov po pasovih,
opredeljenih na podlagi geomorfnih procesov.

Ekspozicije se gibljejo med 0 in 360° azimuta. Na testnem območju so zastopane prav vse. Prevladujejo
jugovzhodne (22 %), zahodne (21 %) in jugozahodne (18 %), ki skupaj predstavljajo 61 % površin.
Najmanj je popolnih ravnin (0,01 %), severovzhodnih (3 %) in severnih (6 %) leg.
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Slika 25: Usmerjenost pobočij proučevanega Slika 26: Porazdelitev usmerjenosti pobočij po
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glavnih smereh neba

Površina skupne ukrivljenosti je merjena v koeficientih. Bolj kot so vrednosti negativne, bolj je površje
konkavno, bolj kot je koeficient pozitiven, bolj so konveksne. Minimalna vrednost znaša –9,47,
maksimalna pa 9,80. Povprečje znaša 0, kar označuje neukrivljene površine. Čeprav je povprečje 0, se ta
vrednost pojavlja izjemno redko. Vsak del površja je vsaj malo ukrivljen. Najbolj konkavne površine so
globoke vrtače, najbolj konveksne pa vršni deli oz. ramena pobočij kraških osamelcev. Sloj ukrivljenosti
površja vsebuje napake, ki se kažejo kot linije na karti in so posledica nepravilnosti vhodnega sloja –
digitalnega modela višin (Slika 27).
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Slika 27: Skupna ukrivljenost površja (koeficienti)

Slika 28:
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9.4 ANALIZA PRSTI/TAL NA PODLAGI ZBRANIH PODATKOV
Rezultat pedogeneze je nastanek horizontov. Pedološki profil oz. vrtina, ki je navpičen prerez skozi
pedosfero, horizonte razkrije.
Baza podatkov o horizontih vsebuje 209 zapisov (brez R-horizontov). Oznake horizontov so bile določene
na podlagi ekspertne ocene in strokovnih izkušenj. Uporabljene so bile standardne pedološke oznake.
Vsak tip označuje svojstvene morfološke značilnosti, ki so posledica različnih pedogenetskih procesov.
Opis horizontov je potekal po standardnih postopkih za opis horizontov.

9.4.1 OSNOVNE ZNAČILNOSTI IN POJAVNOST HORIZONTOV
Na vseh lokacijah so se pojavili humusno-akumulativni horizonti z oznako A1 (79), horizontov A2 je bilo
67. Po pogostosti so sledili mešani AB-horizonti (26) in kambični Brz horizonti (11) (Slika 29). Skupaj so
predstavljali kar 87,6 % vseh horizontov. Zaradi lažje interpretacije smo horizonte razvrstili v skupine
glede na tip oz. vrsto. Tako prevladujejo humusno-akumulativni horizonti (151), sledijo mešani
humusno-kambični horizonti (29), kambični horizonti (20) in nato eluvialni oz. izprani horizonti (9) (Slika
30).
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Slika 29: Porazdelitev horizontov po pedološki oznaki
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Slika 30: Porazdelitev horizontov po tipu
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Slika 31: Rjava pokarbonatna prst/tla z znaki izpiranja v zgornjem delu profila

9.4.2 ORGANSKA SNOV
Organska snov služi mikroorganizmom kot hrana (vir energije), pri razkrajanju se sproščajo snovi,
pomembne za rastlinsko prehrano: NH3-amonifikacija in dalje NO3 nitratacija, fosforna kislina,
mikroelementi, stimulansi rasti (hormoni, vitamini itd.), toplota in snovi, ki lepijo delce prsti/tal (Stritar,
1991). Organska snov se povezuje z glinastimi delci in oksidi Fe, Al in Mn. Organsko mineralni koloidi
imajo veliko specifično površino in veliko sorptivno sposobnost (KIK) (Lovrenčak, 1994; Stritar, 1991).
Količina in oblika organske snovi je bila določena opisno za vseh 209 horizontov. Logično so v humusnoakumulativnih tipih daleč najbolj zastopani dobro humozni horizonti. Velika količina organske snovi daje
namreč tem horizontom ime. Zaradi nje so horizonti temno rjave barve (Slika 32). V mešanem tipu so
oznake horizontov približno enako zastopane, kar prav tako ustreza njihovi uvrstitvi med mešane
horizonte (Slika 33). Brez organske snovi so eluvialni horizonti, v kambičnih pa je te zelo malo. V slednjih
se nekaj organske snovi pojavi le v rovih korenin (Slika 34 in Slika 35).
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Slika 32: Organska snov humusno-akumulativnih Slika 33: Organska snov mešanih humusnohorizontov
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Slika 34: Organska snov eluvialnih horizontov
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Slika 35: Organska snov kambičnih horizontov

9.4.3 TEKSTURA
Tekstura je razmerje med posameznimi frakcijami prsti/tal (peskom, meljem in glino). Bistveno vpliva na
zračno vodni režim prsti/tal, njene mehanične značilnosti in adsorbcijske sposobnosti (Vovk-Korže,
Lovrenčak, 2004; Stritar, 1991).
Teksturo smo določali s prstnim preizkusom. Za določanje teksturnih razredov je bila uporabljena
ameriška teksturna klasifikacija, ki opredeljuje 12 razredov (glej prilogo). Za točnejši opis teksture je bila
možna tudi kombinacija različnih razredov (primera: MI-I, I-MI).
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Skupno smo največkrat ugotovili meljasto ilovico (MI). V njej prevladujejo frakcije melja (MI > 45 %, meljdelci s premerom med 0,02 in 0,002 mm), peska (delci med 2 in 0,02 mm) je manj kot 50 %, gline (delci
manjši od 0,002 mm) pa manj kot 15 %. Meljasta ilovica je prevladovala zlasti v humusno-akumulativnih
horizontih (94 %). Mešani humusno-kambični horizonti so bili teksturno bolj raznovrstni. V njih je
prevladoval MI, vendar se je v nekoliko večjem deležu pojavil tudi I, MI-I. To nakazuje povečan delež
peščenih mineralnih delcev. Eluvialni horizonti so imeli teksturo MI (78 %) in M (22 %). Teksturno so se
od ostalih najbolj razlikovali kambični horizonti. Povečal se je delež glinastih mineralnih delcev, zato so
prevladovale meljasto glinaste ilovice MGI (15 % < glina < 25 %), MI (20 %) in GI (15 %).
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Slika 39: Tekstura kambičnih horizontov
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9.4.4 OBLIKA STRUKTURNIH AGREGATOV
Struktura prsti/tal je posledica kohezivnih sil med delci prsti/tal. Odvisna je od matične podlage, stopnje
vlažnosti, deleža organske snovi, prekoreninjenosti, stopnje razvoja ter načina obdelovanja (Vovk-Korže,
Lovrenčak, 2004). Strukturne agregate ločimo po obliki, velikosti in obstojnosti (Lovrenčak, 1991; Stritar,
1991).
Strukturo smo določali s prstnim preizkusom. Obliko smo določali na podlagi razredov, opredeljenih na
KIS.
V humusno-akumulativnih horizontih prevladujejo grudičaste oblike strukturnih agregatov (3 %), sledijo
oreškasti (28 %), 17 % horizontov ima mrvičasto strukturo. Vse omenjene oblike sodijo v skupino
sferičnih strukturnih agregatov. Značilne so za humusno bogate prsti/tla, npr. za rendzine in černozjome
(Lovrenčak, 1991; Stritar 1991). V mešanih humusno-kambičnih horizontih se zlasti na račun grudičastih
in mrvičastih agregatov poveča odstotek oreškastih agregatov (45 %). V eluvialnih horizontih je struktura
oreškasta (78 %) in poliedrična (22 %). Najbolj ponovno izstopajo kambični horizonti. Oblika agregatov je
v 60 % poliedrična, v 15 % oreškasta in grudičasta, nedoločljivih10 pa je 10 % horizontov. V kambičnih
horizontih se bistveno poveča delež poliedričnih strukturnih agregatov. To je v skladu s pričakovanji. Za
horizonte s poliedrično strukturo je značilno, da so v aerobnih pogojih agregati skoraj nerazdružljivi. To
je posledica, da se ob izhlapevanju vode iz prsti/tal verige vodnih molekul med glinastimi delci krajšajo, s
tem pa pritegujejo tudi ostale večje delce in delce organske snovi z vse večjo silo.
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Slika 40: Oblika strukturnih agregatov humusno- Slika 41: Oblika strukturnih agregatov mešanih
akumulativnih horizontov
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10

Nedoločljivo pomeni, da je bilo vzorcu nemogoče pripisati neko lastnost iz šifranta. V tem primeru za vzorec ni bilo mogoče
ugotoviti oblike strukturnih agregatov (premajhen vzorec, porušen vzorec, neizrazitost, neobstojnost agregatov itd.)
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9.4.5 TIPI PRSTI/TAL
Od skupno 79 vrtin smo v 53 % našli plitve rendzine (globoke med 15 in 40 cm). Sledijo prehodne
rendzine (13 %), srednje globoke rjave pokarbonatne prsti/tla (10 %) (globina med 41 in 80 cm), plitve
rjave pokarbonatne prsti/tla (8 %) (globina med 15 in 40 cm), rjave pokarbonatne prsti/tla z znaki
izpiranja (6 %), globoke rjave pokarbonatne prsti/tla (5 %) (globina med 81 in 100 cm), zelo plitve
rendzine (4 %) (globina pod 15 cm) in srednje globoke rendzine (1 %) (globina med 41 in 80 cm) (Slika
44).
Pedološka karta PK25 MKGP (1:25.000) na proučevanem območju opredeljuje tri talne kartografske
enote (TKE). Znotraj vsake so opredeljeni trije prevladujoči tipi prsti/tal glede na površinsko zastopanost.
TKE 1154 meri 278,5 ha in obsega osrednji ravninski del proučevanega območja. Ocenjeno je, da gre v 70
% za plitvo antropogenizirano rendzino na apnencih, v 20 % za sprsteninasto, skalovito rendzino in v 10
% za rjavo pokarbonatno prst/tla. TKE 1163 meri 106,5 ha in obsega prsti na hribovitem
severozahodnem (hrbet Pod Jelusi) in jugovzhodnem delu proučevanega območja. Enoto sestavljajo
rjave pokarbonatne prsti/tla (50 %), skalovite sprsteninaste rendzine (40 %) in izprane prsti/tla (10 %).
TKE 1309 meri 14,9 ha in obsega severni del proučevanega območja. Ponovno prevladujejo rjave
pokarbonatne prsti/tla (50 %), izprane rjave pokarbonatne prsti/tla (30 %) in sprsteninaste rendzine (20
%).
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Slika 44: Zastopanost tipov prsti/tal na podlagi vzorčenja

9.4.6 UGOTOVITVE
Najštevilčnejši so humusno-akumulativni horizonti (zlasti A1 in A2), sledijo mešani humusno-kambični,
kambični in nato eluvialni horizonti. Na mnogih lokacijah vzorčenja so se pojavili le humusnoakumulativni horizonti in so mejili na trdo matično podlago brez vmesnega C-horizonta.
Zgornji horizonti so večinoma dobro humozni. Po profilu navzdol se količina organske snovi naglo
zmanjšuje. Prevladajo mineralni horizonti, kjer se organska snov pojavi le še v rovih odmrlih korenin.
Prevladujoča tekstura je v vseh tipih horizontov, razen v kambičnih, kjer prevladujejo meljasto glinaste
ilovice, meljasto ilovnata. Od vrha navzdol po profilu se povečuje delež glinastih frakcij.
Tudi oblika strukturnih agregatov se v kambičnih horizontih najbolj razlikuje od ostalih tipov horizontov.
V zgornjih horizontih prevladujejo grudičasti agregati, v mešanih horizontih oreškasti, v eluvialnih
oreškasti in poliedrični ter v kambičnih poliedrični.
Na podlagi terenskega vzorčenja in klasifikacije lahko potrdimo naša pričakovanja, da na proučevanem
območju prevladujejo serije talnih tipov, značilne za trde apnence in dolomite. Močno prevladujejo
plitve rendzine in ostali tipi prsti/tal, kjer je razvit zgolj humusno-akumulativni horizont (rendzine).
Nekoliko slabše zastopane so rjave pokarbonatne prsti/tla. Za njih je značilen pojav B ali AB-horizonta v
spodnjem delu vrtine.
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9.5 ANALIZA ZNAČILNOSTI PRSTI/TAL V ODVISNOSTI OD OBLIKOVANOSTI
POVRŠJA
9.5.1 ANALIZA MORFOLOŠKIH ZNAČILNOSTI PRSTI/TAL PO TRANSEKTIH
V poglavju bodo predstavljene pedogeografske značilnosti proučevanega območja, ugotovljene na
podlagi terenskih opažanj. Na proučevanem območju so bile lokacije vzorčnih mest izbrane na podlagi
šestih transektov. Ker so točke v transektu med seboj oddaljene 12,5 m, ponekod nekoliko več, lahko
grafe nadmorskih višin interpretiramo tudi kot 2D-preseke reliefa. V grafikonih, kjer je vsaj 8 vzorčnih
mest, je prikazana črta, ki označuje drseče aritmetične sredine globin. V pomoč je pri interpretaciji
trenda spreminjanja globine prsti/tal v odvisnosti od reliefnih značilnosti.

Slika 45: Točke lokacij vzorčenja na linijah profilov reliefa (transektov)
Transekt 1 poteka od vršnega dela pobočja osamelca Vardijanščice, prek sredine pobočja v smeri SV–JZ.
Dolžina transekta znaša 110 m in ima 6 lokacij vzorčenja.
Povsod smo naleteli na plitve rendzine z zgornjim humoznim horizontom, ki je bil povsem sprsteninast.
Najmanjša globina prsti/tal znaša 20 cm, maksimalna pa 31 cm. Povprečna globina je 25,1 cm,
standardni odklon pa 4,6 cm. Koeficient variacije je 18,4 %. Potek globine prek reliefnega profila
prikazuje spodnji grafikon. SV del transekta je na vršnem delu osamelca in se spušča proti JZ. Površje je
zalo skalovito in kamnito. Prsti/tla so dobro humozne do humozne. Pri vrtanju smo naleteli zgolj na
plitve rendzine, vendar z vsaj dvema humusno-akumulativnima horizontoma (A1 in A2, na dveh lokacijah
54

Bergant J., 2011. Relief kot pedogenetski dejavnik na krasu : diplomsko delo. Ljubljana, Oddelek za geografijo,
Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, 87 str.

še A3). Globina se je gibala med 20 in 30 cm. Ne moremo z gotovostjo trditi, da se je globina proti JZ
povečevala zaradi reliefnih vplivov. Tudi na vršni strani so bile prsti/tla nekoliko globlje. Transekt ni
dosegel vznožja pobočja, ki je bil nekoliko nižje in je počasi prehajal v ravnino. O tem, da bi se tendenca
pojavljanja globljih prsti/tal po pobočju navzdol nadaljevala, lahko le sklepamo. Transekt zato ni najbolj
primeren za ugotavljanje povezanosti med reliefom in globino prsti/tal. Sicer pa so razlike v globinah
vrtin dokaj majhne. Drseče aritmetične sredine ni bilo smiselno računati za 6 lokacij vzorčenja. Iz
opazovanj na transektu 1 lahko sklepamo, da na pobočjih ostajajo prsti/tla v začetni razvojni fazi (plitve
rendzine).
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Slika 46: Morfološke lastnosti prsti/tal in reliefne značilnosti na vzorčnih lokacijah transekta 1

Slika 47: Nadmorske višine prek transekta 1
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Transekt 2 poteka od vršnega dela pobočja osamelca Vardijanščica, prek sredine do vznožja pobočja v
smeri V–Z. V dnu pobočja naredi obrat proti severu, gre prek dna skledaste depresije in se vzpne na
severno vznožje pobočja omenjene depresije.
Najmanjša izmerjena globina prsti/tal transekta 2 znaša 16 cm, najgloblja pa 87 cm. Povprečna globina je
33,8 cm, standardna napaka ocene pa 19,1 cm. Izračunani koeficient variacije znaša 56 %. Povezanost
med reliefom in globino lahko opazimo na spodnjem grafikonu. Vzhodni del transekta ima najvišje
nadmorske višine, gre za konveksni vršni del pobočja, kjer so prsti/tla plitve, z izjemo lokacije 2-1-4403.
Na tem mestu je vrtina po vsej verjetnosti naletela na globlji žep. Na pobočjih je žepov načeloma manj,
vendar niso redkost. Površje smo označili kot zelo skalovito in skalovito. Organska snov vrhnjih
horizontov je v obliki sprstenine, kar kaže na dobro razkrajanje organske snovi. Na dokaj enakomerno
spuščajočem pobočju najdemo predvsem plitve rendzine z enim ali dvema humusno-akumulativnima
horizontoma (A1 in A2) in plitve rendzine z mešanim AB- ali AC-horizontom. Globina prsti/tal se giblje
med 15 in 30 cm. Vsi horizonti imajo meljasto-ilovnato teksturo in so po konsistenci rahli in rahli do
drobljivi, struktura pa je tipično grudičasta. Globina prsti/tal se poveča šele ob vznožju pobočja, kjer smo
naleteli na globoke rjave pokarbonatne prsti/tla. Predvsem sta globoki in izraziti dve vrtini na vznožju
pobočja. Tu se pojavijo globoke in srednje globoke rjave pokarbonatne prsti/tla z izrazitim rdečkasto
rjavim Brz horizontom, poliedrično obliko strukturnih agregatov in povečano vsebnostjo ilovice ter gline.
Rastje na lokaciji se spremeni. Na nekaj m2 prevladuje homogena travna vegetacija, kar po vsej
verjetnosti označuje podobne pedološke razmere. Sicer prsti/tla v depresiji, prek katere nadalje poteka
transekt, niso povsem homogene, vendar je kljub temu opaziti prevlado rjavih pokarbonatnih prsti/tal
nad rendzinami. Globina humusno-akumulativnih horizontov se v depresiji in vznožju pobočja ne poveča
bistveno. Predvsem je opaziti, da se pričnejo pojavljati horizonti, ki imajo poleg organskih delcev že
izražen mineralni del in jih zato imenujemo mešani horizonti. Pojavljajo se tudi rjavkasto-rdeči kambični
horizonti (Brz), ki jih laično in ljudsko označujemo kot kraška ilovka. Prsti/tla ob severnem vznožju
depresije imajo koluvijalno-deluvialni značaj. Pojavijo se prehodni AB-horizonti in psevdoglejeni horizont
(Bg). Mineralna osnova teh horizontov zagotovo ni zgolj netopni ostanek na mestu nastanka (in-situ),
temveč je prinesena iz višjih delov pobočja. Spreminjanje horizontov in globine v odvisnosti od poteka
transekta prek površja je razvidno iz spodnjega grafikona. Metoda drseče aritmetične sredine, ki je v tem
primeru izračunana za globino 5 zaporednih lokacij, kaže na poglabljanje prsti/tal v konkavnih reliefnih
oblikah, kot so depresije, vznožja pobočij itd. Dno širše konkavne depresije ima plitvejše prsti/tla kot
vznožja pobočij (Slika 48). Morda je šlo zgolj za napake pri vzorčenju ali pa so prsti/tla v povprečju tam
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dejansko plitvejše. Če drži slednje, je najbolj logična razlaga, da se je zaradi razrahljane prsti/tal povečalo
izpiranje v žepe in kraške razpoke. Zemljišče je bilo nekoč namreč obdelovalna površina.
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Slika 48: Morfološke lastnosti prsti/ta in reliefne značilnosti na vzorčnih lokacijah transekta 2

Slika 49: Nadmorske višine prek transekta 2
V vrtinah transekta 2 prevladujejo plitve rendzine (18 lokacij), sledijo prehodne rjave rendzine, kjer se v
dnu že pojavi AB-horizont (4 lokacije). Prav tako smo na 4 lokacijah našli plitvo rjavo pokarbonatno
prst/tla z rdečkasto-rjavim Brz horizontom. Po zastopanosti so sledila globoka rjava pokarbonatna
prst/tla (3), srednje globoka rjava pokarbonatna prst/tla (2) in srednje globoka rendzina (1). Skupno torej
32 vrtin.
Transekt 3 poteka od vršnega dela osamelca Cerkvenica in se spušča proti JZ. Dolžina transekta znaša
slabih 220 m in ima 13 vzorčnih lokacij.
Minimalna globina prsti/tal je 12 cm, maksimalna pa 40 cm. Povprečna vrednost globine znaša 22,9 cm,
standardni odklon je 7,6 cm, koeficient variacije pa 32,9 %. Od SV se pobočje enakomerno spušča proti
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JZ. Celotno pobočje je nekoliko konkavne oblike. Večina območja je zelo skalovita, zlasti vršni deli.
Prsti/tla imajo zgolj en humusno-akumulativni horizont (A1), na srednjem delu pobočja se prsti/tla
poglobijo, pojavljata pa se še vedno zgolj humusno-akumulativna horizonta A1 in A2. Šele ob vznožju se
v dnu vrtine pojavi mešan horizont. Prsti/tla so v povprečju tu najgloblje. Iz grafa drseče aritmetične
sredine je razvidno, da se globine prsti/tal skladno s približevanjem vznožju pobočja povečujejo. Seveda
z določenimi odstopanji. Organska snov je povsod v obliki sprstenine. Zelo plitve rendzine najdemo na
eni lokaciji na vršnem delu griča, nato se začnejo pojavljati plitve rendzine (10) in prehodne rendzine (2),
ki mejijo na rjave pokarbonatne prsti/tla (pojav AB-horizonta). Tudi v tem primeru lahko opazimo
podobno kot pri transektu 2. Horizonti ob vznožju pobočja so med drugim tudi koluvijalnega nastanka, a
prsti/tla so kljub temu plitve. Proti vznožju pobočja se povečuje tudi debelina humusno-akumulativnih
horizontov, ki na zadnjih dveh lokacijah meri do 30 cm. Po vsej verjetnosti je to posledica kombinacije
učinkov reliefa in kmetovanja. Horizonti so na pobočju zelo humozni, ob vznožju pa dobro humozni.
Prevladuje meljasto ilovnata tekstura, struktura agregatov pa je po prstnem preizkusu rahla in drobljiva.
Neodvisna od reliefa je oblika strukturnih agregatov, ki so večinoma mrvičasti do oreškasti, ponekod
oreškasto poliedrični.
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Slika 50: Morfološke lastnosti prsti/ta in reliefne značilnosti na vzorčnih lokacijah transekta 3
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Slika 51: Nadmorske višine prek transekta 3
Transekt 4 je najkrajši izmed vseh. Dolg je 50 m in ima 5 lokacij vzorčenja. Poteka v smeri S–J. Južni del je
na ravnini, zadnja lokacija vzorčenja pa v dnu vrtače.
Minimalna globina znaša 30 cm, maksimalna 100 cm. Povprečno so prsti/tla transekta 4 globoke 51,8 cm
s standardnim odklonom 30,6 cm. Če izračunamo koeficient variacije, dobimo 59,2 %. Povprečna
vrednost se poveča zaradi izstopajoče vrednosti 100 cm. Če te ne bi upoštevali, bi povprečje znašalo 40
cm. Plitve rendzine se pojavijo v dveh vrtinah, srednje globoka in globoka rjava pokarbonatna prst/tla pa
vsaka po enkrat. Razpon nadmorskih višin je zgolj 9 m, zato na grafikonu razlike niso dobro vidne.
Globina 65 cm za vzorčno mesto 2-4-9053 je dokaj presenetljiva. Gre namreč za vznožje pobočja, vendar
je v tem delu zelo položno, kasneje pa se hitro spusti v dno. Je kot neka terasa v pobočju vrtače. Razlika v
globini med ravnino in dnom vrtače je očitna. Manjše zaprte globeli na proučevanem območju imajo po
vsej verjetnosti prav to značilnost. Prsti/tla so tam globlje kot v okolici. Zaradi močnega antropogenega
vpliva težko trdimo, da je transekt z vzorci reprezentativen, da bi na njem brez tveganja ocenjevali zgolj
vpliv reliefa na pedogenezo.
Na transektu 4 prevladujejo rjave pokarbonatne prsti/tla (3 lokacije), prehodna rendzina (1) in plitva
rendzina (1).
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Slika 52: Morfološke lastnosti prsti/tal in reliefne značilnosti na vzorčnih lokacijah transekta 4

Slika 53: Nadmorske višine prek transekta 4
Transekt 5 je dolg 187 m in ima 15 lokacij vzorčenja. Poteka v smeri S–J. Severni del je nižji, nato pa se
prek konkavnega dela pobočja relief enakomerno dvigne proti vršnemu delu osamelca Klančič, vendar
vrha ne doseže, saj je bilo tam površje preveč skalovito za vzorčenje.
Minimalna globina transekta je 20 cm, maksimalna pa 50 cm. Povprečna globina je 31,7 cm, standardni
odklon 9,6 cm, torej koeficient variacije znaša 30,2 %. Od severa proti jugu se površje vzpenja. Skladno s
tem, a z določenimi odstopanji, se tanjša globina prsti/tal, kar je razvidno iz grafikona. Na ravnini oz. v
dnu pobočja znaša ta okrog 45 cm, ob vznožju pobočja 35 cm, na vršnem delu pa samo še 25 cm. Rjava
pokarbonatna prst/tla z znaki izpiranja je bila najdena v 5 vrtinah, plitva rendzina v 4, rjava rendzina s
pojavom AB-horizonta v 3 in plitva rjava pokarbonatna prst/tla v 1. Prsti/tla z znaki izpiranja so se
pojavile izključno na ravnini, na površju z večjim naklonom jih ni bilo. Prav tako jih nismo našli na
nobenem drugem transektu. Da so vrhnji horizonti izpranih prsti/tal res revnejši s hranili, pričajo tudi
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otočna rastišča orlove praproti (Pteridium aquilinum), ki je indikator kislih, revnejših prsti/tal. Vzroke,
zakaj na tem območju prihaja do takšnih tipov prsti/tal, bi morali še podrobno raziskati. Možne razlage
so človeški faktor (pretirana košnja, paša in steljarjenje), pojav manj čistih apnencev, katerih netopni
ostanek (silikatni) v dobršni meri zakisa prst/tla, ravno kraško površje in zadostna količina padavin, kjer
je odtok vode usmerjen izključno vertikalno. Morda je razlog kombinacija vseh omenjenih dejavnikov.
Na pobočju se globina prsti/tal počasi zmanjšuje, pojavijo se plitve rendzine, plitva in zmerno globoka
rjava pokarbonatna prst/tla in prehodna prst/tla z AB-horizontom. Statistično gledano prsti/tla z znaki
izpiranja oz. eluvialni horizonti predstavljajo izstopajoče enote, ki so številčno majhne, zato nam rušijo
čistost vzorca. Torej moramo biti tudi pri transektu 5 pri interpretaciji zveze med reliefom in lastnostmi
prsti/tal previdni in upoštevati možnost vpliva nepojasnjenih dejavnikov.
Debelina humusno-akumulativnih horizontov je na ravnini praviloma majhna (do 10 cm globine se
pojavljata A1 in A2). Na prehodu v pobočje se njihova debelina očitno poveča. Obratno je pri eluvialnih
in kambičnih horizontih, ki na prehodu v pobočje izginejo. Zanimivo je tudi opažanje, da so bili humusnoakumulativni horizonti na rjavih pokarbonatnih prsteh/tleh z znaki izpiranja sušnejši (opredeljeni suh oz.
suh/svež) kot humusno-akumulativni horizonti na pobočju (opredeljeni svež in suh/svež), čeprav je
vzorčenje potekalo z nekajurnim zamikom. Prav tako se v humusno-akumulativnih horizontih izpranih
prsti/tal ne pojavlja mrvičasta struktura agregatov, ki je na pobočju kar pogosta. Pri izpranih horizontih
se opazi slabša izraženost strukturnih agregatov.
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Slika 54: Morfološke lastnosti prsti/tal in reliefne značilnosti na vzorčnih lokacijah transekta 5
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Slika 55: Nadmorske višine prek transekta 5
Transekt 13 je dolg 125 m in ima 8 lokacij vzorčenja. Je ob vznožju pobočja Pod Jelusi in poteka v smeri
SV–JZ.
Minimalna globina znaša 10 cm, maksimalna pa 70 cm. Povprečna vrednost je 35,3 cm, standardni
odklon 23,9 cm, koeficient variacije znaša 67,8 %. Na severovzhodu sta dve lokaciji na vznožju pobočja,
imenovanega s toponimom Pod stenami. Globine so tu 60 cm, ker gre za koluvij. Transekt se nato prek
pobočja vrtače, kjer so prsti/tla plitve, spusti v njeno dno. Globina tu naraste na 70 cm. Naprej se
skladno s pobočjem vrtače spet stanjša. Koluvijalni deli vznožja pobočja Pod stenami in dno vrtače je
območje srednje globokih rjavih pokarbonatnih prsti/tal z izrazitimi rjavimi Brz horizonti, na pobočju
vrtače pa prevladujejo plitve rendzine. Vrtača je v dnu obdelana. Gre za travniško rabo. Sklenemo lahko
podobne ugotovitve kot pri transektu 4. Na podlagi terenskih opažanj lahko sklepamo, da imajo dna
vrtač globlje prsti kot okolica, vendar to ni nujno zgolj posledica reliefa, ampak predvsem človeka.
Srednje rjave pokarbonatne prsti/tla se pojavijo na 3 lokacijah, prav tako plitve rendzine (3), zelo plitve
rendzine pa na dveh. Kambični horizonti imajo meljasto-glinasto-ilovnato teksturo in poliedrično obliko
strukturnih agregatov, ostali pa meljasto-ilovnato teksturo s pretežno oreškasto grudičasto obliko
agregatov.

62

Bergant J., 2011. Relief kot pedogenetski dejavnik na krasu : diplomsko delo. Ljubljana, Oddelek za geografijo,
Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, 87 str.

Humusno-akumulativni horizont

Mešan humusno-kambičen horizont

Kambični horizont

Nadmorska višina

Globina (drseča povprečja za 3 vzorce)

Oznaka lokacije (DKTTISLOK)

2-13-16669

2-13-16844

2-13-17019

2-13-17194

2-13-17369

2-13-17544

2-13-17719
770

10

760

20

750

30

740

40

730

A1 - A2 - R

A1 - A2

70

A1 - A2 - AB1 - AB2 - Abrz

A1 - A2 - R

A1 - A2

A1 - A2 - R

60

A1 - A2 - AB - Brz1 - Brz2

A1 - A2 - AB - Brz1 - Brz2

50

Nadmorska višina (m)

Globina prsti/tal (cm)

2-13-16494
0

720

710

700

Slika 56: Morfološke lastnosti prsti/tal in reliefne značilnosti na vzorčnih lokacijah transekta 6

Slika 57: Nadmorske višine prek transekta 6

9.5.1.1

UGOTOVITVE

Na podlagi analize globine in nekaterih lastnosti prsti/tal po posameznih transektih smo ugotovili
naslednje.
Rezultati analize in opazovanj s terena potrjujejo, da relief kraškega območja zlasti z naklonom in obliko
pobočij pomembno vpliva na globino prsti/tal. Bolj kot je pobočje strmo in konveksno, večja je
verjetnost, da bomo naleteli na plitve rendzine z dobro humoznim, sprsteninastim A1- in A2-horizontom,
ki ima praviloma grudičasto in oreškasto strukturo in je po teksturi meljasto-ilovnat. Na vznožju pobočij
se pojavljajo globlje prsti/tla s prehodnim AB ali čistim kambičnim horizontom Brz. Brz horizonti so
tipično rdečkasto rjave barve, z večjim deležem ilovice in gline ter poliedrično obliko strukturnih
agregatov. Zvezo med poglabljanjem prsti/tal, večanjem debeline kambičnih horizontov ob vznožju in

63

Bergant J., 2011. Relief kot pedogenetski dejavnik na krasu : diplomsko delo. Ljubljana, Oddelek za geografijo,
Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, 87 str.

zmanjševanjem naklona lahko pojasnimo z naslednjo predpostavko. Čeprav smo na kraškem svetu, kjer
prevladuje vertikalen odtok vode, se na pobočjih ob zadostnem strmcu in zmanjšani začetni votlikavosti
lahko pojavi počasni podpovršinski ploskovni tok delcev. Skupaj z ostalimi pobočnimi procesi, ki jih
poganja sila gravitacije, se delci počasi premikajo po pobočju navzdol (polzenje) in se akumulirajo ob
vznožju pobočja. To dokazuje, da proces pedogeneze tudi na krasu poteka ob hkratnem delovanju
pobočnih procesov in da sta procesa med seboj neločljivo povezana. Da pa so prsti/tla na ravnih
površinah spet lahko plitvejše, je po našem mnenju, če odmislimo delovanje človeka, prav tako posledica
reliefa. Na ravnem terenu je smer vodnega odtoka izključno usmerjena vertikalno v kraške razpoke in
kanale. Če so kamninski skladi nagnjeni, kot je to na proučevanem območju, je to toliko bolj izrazito.
Padavinska voda ob pronicanju skozi prst/tla fine delce neprestano izpira. Izpiranju v žepe so zlasti
podvržena obdelovalna zemljišča. Z oranjem in rahljanjem se struktura prsti/tal spremeni, poroznost in
izpiranje se še povečata. Zato se na ravnih obdelovanih kraških površinah prsti/tla stalno ne poglabljajo.
Na površje tako prihajajo vedno novi skalni čoki.
Ugotavljamo veliko variabilnostjo tipov prsti/tal na majhnih razdaljah. Za prsti/tla na krasu je nasploh
značilna mozaičnost, izmenjavanje plitvih in globokih prsti/tal. Ker na proučevanem območju kamninski
skladi vpadajo pod kotom do 35 ° proti SZ, se mozaičnost ob odprtih lezikah, razpokah in prelomih še
poveča. Tam korozija najlažje napreduje. Primerjava izmerjenih globin po transektih s pomočjo box-plot
grafikona in koeficienta variacije pokaže, da je variabilnost največja pri transektu 13 (KV % = 67,8 %),
sledi transekt 4 (KV % = 59,2 % ), transekt 1 (KV % = 56 %), transekt 3 (KV % = 32,9 %), transekt 5 (KV % =
30,2 %). Najbolj enoten pa je transekt 2 (KV % = 18,4 %).
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Transekti, ki so najbolj reprezentativni za ponazoritev zveze med reliefom in prstmi/tlemi, so transekt 2,
transekt 3, transekt 13 in transekt 5 z omejitvami pri vzorcih z izpranimi prstmi/tlemi.

9.5.2 TIPI PRSTI/TAL V ODVISNOSTI OD MERLJIVIH RELIEFNIH ELEMENTOV
Pomembna povezanost med tipi prsti/tal in merljivimi reliefnimi elementi se pokaže pri vplivu naklona
na tip prsti/tal. Povprečen naklon, merjen na vseh 79 vzorčnih mestih, znaša 9,3°. Največje razlike v
povprečnem naklonu so med prehodnimi rendzinami (11,5°) in izpranimi rjavimi pokarbonatnimi
prstmi/tlemi (1,9°).

Povprečen naklon (°)

14
12
10
8
6
4
2
0

Slika 58: Povprečni nakloni posameznih tipov prsti/tal, določenih na vzorčnih lokacijah.
Povzamemo lahko, da so očitne razlike med ostalimi tipi rendzin (srednje globoke, plitve, globoke) in tipi
rjavih pokarbonatnih prsti/tal (plitve, globoke, srednje globoke). Kambični horizonti se torej z večjo
verjetnostjo pojavijo, kjer so nakloni blažji, sicer se uspejo razviti le humusno-akumulativni horizonti.
Prav tako se kaže pomemben vpliv ukrivljenosti površja na razvoj prsti/tal. Povprečna vrednost
koeficienta ukrivljenosti vseh vzorčnih lokacij znaša –0,05, kar je skoraj neukrivljeno oz. rahlo konkavno.
Največja razlika je med plitvimi rjavimi prstmi/tlemi (–0,75) in zelo plitvimi rendzinami (0,72).
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Slika 59: Povprečni koeficient ukrivljenosti posameznih tipov prsti/tal, določenih na vzorčnih lokacijah.
Praviloma se vsi tipi rjavih pokarbonatnih prsti/tal pojavljajo v konkavnih reliefnih oblikah, z izjemo
izpranih rjavih pokarbonatnih prsti/tal. Rendzine pa so v konveksnih oblikah reliefa.

9.5.3 RELIEFNI ELEMENTI IN GLOBINA PRSTI/TAL
Globina je ena tistih morfoloških lastnosti prsti, ki je najbolj odvisna od reliefa in geomorfnih procesov.
Je tudi ena redkih lastnosti, ki statistično gledano spada med številske spremenljivke in z njo lahko
delamo vse statistične analize. Globina je bila merjena (cm), ne zgolj opisana, zato je podatek toliko bolj
objektiven. Posredno lahko prek globine sklepamo, kakšni pedogenetski procesi v prsti/tleh prevladujejo
in kolikšna je njena relativna starost.
Pri analizi bomo zato izhajali iz stališča:
S poznavanjem reliefa (nadmorska višina, nakloni, ekspozicija, ukrivljenost plastnic in ukrivljenost
profila, oblika, lokacija itd.) lahko dobro sklepamo o globini prsti/tal.
Na proučevanem območju znaša povprečna globina prsti/tal, merjena na 79 lokacijah, 32,2 cm,
standardni odklon znaša 17,8 cm, koeficient variacije pa 55,3 %. 25 % enot (Q1) je pod vrednostjo
globine 21 cm, 50 % enot (Q2 = mediana) pa pod vrednostjo globine 26 cm. Vrednost, pod katero je 75 %
vseh enot (Q3), znaša 38 cm. Nad to vrednostjo je 25 % najglobljih enot. Frekvenčno gledano, so globine
med 21 cm in 38 cm najpogostejše. Če vemo, da je najmanjša globina 10 cm, vemo, da je 25 % enot
razporejenih med vrednostjo 10 in 21 cm, torej znotraj 11 cm. Maksimalna globina znaša 100 cm. 25 %
enot z najvišjimi vrednostmi je globljih od 38 cm. Razlika je bistveno večja, saj znaša 62 cm. 25 % enot
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ima globino med 38 in 100 cm. Da globina pri višjih vrednostih bolj variira kot pri nižjih, ponazarja tudi
spodnji box-plot grafikon (Slika 60).

Slika 60: Porazdelitev vrednosti za globino prsti/tal

9.5.3.1

POVEZANOST GLOBINE PRSTI/TAL Z MERLJIVIMI ELEMENTI RELIEFA

Relief lahko kvantitativno merimo z več spremenljivkami. Imenujemo jih reliefni elementi. Uporabili jih
bomo kot vhodne podatke pri ugotavljanju povezanosti med reliefom in globino prsti/tal.
9.5.3.1.1

ELEMENTI RELIEFA

Nadmorska višina – Nadmorska višina vpliva na globino prsti predvsem posredno. Z nadmorsko višino se
spreminjajo dejavniki (predvsem klima, matična podlaga itd.) in zaradi njih tudi biotski dejavniki. Od teh
pa je odvisno dogajanje v prsti/tleh. Od vegetacijskega pokrova je odvisno, kakšna je vrsta opada in
posledično količina organske snovi, od aktivnosti organizmov v prsti/tleh je odvisna hitrost mineralizacije
in intenzivnost humifikacije. Vse to vpliva na skupno debelino prsti/tal (Lovrenčak 1994; Škorič, 1986).
Na proučevanem območju je reliefna energija z vidika spremenljivosti abiotskih dejavnikov, pomembnih
za organizme, dokaj majhna, zato smo predvidevali, da bo koeficient korelacije med nadmorsko višino in
globino prsti/tal nizek in manj pomemben.
Naklon – Naklon je tisti kriterij, ki ga najprej uporabimo za določanje, ali je neko površje pobočje ali
ravnina. Kakorkoli, skoraj na vsakem površju potekajo geomorfni procesi. Denudacija, erozija in
akumulacija so del pobočnih procesov. Njihova intenzivnost in hitrost se z večanjem naklona povečujeta.
67

Bergant J., 2011. Relief kot pedogenetski dejavnik na krasu : diplomsko delo. Ljubljana, Oddelek za geografijo,
Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, 87 str.

Večji kot je naklon, intenzivnejša sta odtekanje vode in transport materiala. Zato na strmih pobočjih
ostaja malo gradiva, iz katerega lahko nastajajo prsti/tla. Na takšnih pobočjih so zato prsti/tla praviloma
plitve. Tak model drži predvsem v nekarbonatnih sistemih, kjer prevladujejo procesi vzporedno s
pobočjem, v karbonatnih pa prevladuje transport materiala in energije navpično, zato predpostavljamo,
da je globino prsti/tal na krasu težje zanesljivo napovedati.
Na proučevanem območju smo predvidevali, da je klub karbonatni matični podlagi naklon relativno
pomemben dejavnik globine prsti/tal.
Ekspozicija – Ekspozicija ali usmerjenost pobočij/površja prav tako deluje posredno. Merimo jo v
stopinjah azimuta. Južnejše, jugozahodne in jugovzhodne lege dobijo veliko več sončne energije in
insolacije kot osojne, severnejše lege. Od energije in trajanja sevanja pa sta odvisni flora in favna nad
prstjo/tlemi in v njej. Ekspozicija vpliva na vodno-termični režim prsti/tal. Severnejše lege imajo
mokrotnejše in hladnejše prsti/tla, na južnih legah pa prevladujejo suhe, toplejše prsti/tla (Lovrenčak
1994; Škorič, 1986).
Sklepali smo, da ekspozicija na proučevanem območju ni pomembnejši dejavnik globine prsti/tal, saj je
površje z vidika trajanja sončnega obsevanja in energije relativno homogeno.
Ukrivljenost – Ukrivljenost je tisti element reliefa, ki ga na terenu ni bilo mogoče izmeriti, ker za to
nimamo naprav in postopkov. Na terenu lahko ukrivljenost definiramo opisno. Podatek smo pridobili iz
analize digitalnega modela višin (DMV 12,5). Ukrivljenost podobno kot naklon vpliva na razporeditev
prstene/talne mase ter vode. Ukrivljenost profila nam pove, kakšna je konveksnost ali konkavnost
površja. Pozitivne vrednosti predstavljajo konveksna pobočja, negativne pa konkavna. Ukrivljenost
plastnic nam pove, ali je površje horizontalno gledano stekajoče (negativne vrednosti) ali raztekajoče
(pozitivne vrednosti). Oba parametra lahko združimo v skupno ukrivljenost (Repe, 2006).
Pričakovali smo, da bodo konkavne in stekajoče površine imele globljo, konveksne ali raztekajoče pa
plitvejšo prst/tla.
9.5.3.1.2

POVEZANOST GLOBINE IN ELEMENTOV RELIEFA

Povezanost smo računali s Pearsonovim koeficientom korelacije, njegovo značilnost pa smo preverjali s
t-testom. Normalnost porazdelitve nam je z določenimi odstopanji uspelo doseči pri spremenljivkah
naklon in ukrivljenost, z logaritemsko pretvorbo pa tudi pri spremenljivki globina prsti/tal (GLOTAL). Sloj
skupne ukrivljenosti je bil veliko bolj točen kot sloja ukrivljenost profila in plastnic. Zato smo v analizi
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uporabili le sloj skupne ukrivljenosti. Vzorce z ekstremnimi vrednostmi globin (N = 9), ki po vsej
verjetnosti niso vpliv reliefa, smo izločili iz analize. V analizo je bilo torej vključenih 70 vzorcev (N = 70).
Nadmorska višina in ekspozicija sta na proučevanem območju relativno homogena reliefna elementa, ki
ne vplivata bistveno na variabilnost globine prsti/tal in sta bila iz analize izločena.
9.5.3.1.3

REZULTATI

Pearsonov koeficient korelacije med globino prsti/tal in naklonom znaša –0,54 in je pri izbrani
petodstotni stopnji tveganja statistično značilen (rxy = 0,54, p < 0,05). Pove nam, da je povezanost
negativna in srednje močna. Naklon pojasni 29,2 % celotne variance globine prsti/tal (rxy2 = 0,29).
Pearsonov koeficient korelacije med globino prsti/tal in ukrivljenostjo površja znaša –0,27 in je pri
izbrani petodstotni stopnji tveganja prav tako statistično značilen (rxy = 0,27, p < 0,05). Korelacija je
ponovno negativna in dokaj šibka. Z neodvisno spremenljivko ukrivljenost površja lahko pojasnimo 7,3 %
variance globine prsti/tal (rxy2 = 0,073).
Pri obeh spremenljivkah statistično potrdimo naša pričakovanja, da se z večanjem naklona in manjšo
konkavnostjo prsti/tla tanjšajo. Sicer je to na kraškem očitno manj izrazito kot na fluvialnem tipu reliefa,
pa vendar se to da opaziti na terenu in v statistični analizi. Prav tako lahko potrdimo, da imajo konkavne
reliefne oblike globlje prsti/tla kot konveksne, kar je v skladu s pričakovanji in opažanji na terenu.
Regresijski model smo uporabili za napovedovanje globine prsti/tal na podlagi neodvisnih spremenljivk.
V model smo kot faktorje vključili naklon in ukrivljenost površja. Izračunani regresijski model je
statistično značilen pri petodstotni stopnji tveganja (g1 = 2, g2 = 67; F = 15,5; p < 0,05). Moč modela je
relativno šibka (R = 56,2), saj lahko uspešno napovemo le 31,6 % skupne variance globine prsti/tal (R2 =
0,316). Rezultat je naslednja enačba. Spremenljivka GLOTAL je globina prsti/tal v cm, NAKLON je naklon
v stopinjah, GCUR125 pa koeficient ukrivljenosti:
log(GLOTAL) = 1,577 – 0,015 × NAKLON – 0.041 × GCUR125 ± 0,14
Standardna napaka ocene regresijskega modela, izračunana iz antilogaritmiranih vrednosti napak
napovedi, znaša ± 11,7 cm. Koeficient variacije napak napovedi za spremenljivko globina tal je 39,4 %
(KV % = 39,4). V statistiki velja, da je model primeren za napovedovanje vrednosti odvisne
spremenljivke, kadar je omenjeni koeficient variacije manjši od 10 %.
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Regresijski model smo prenesli v GIS-okolje. Kot vhodni spremenljivki smo uporabili geoinformacijska
sloja naklon in ukrivljenost površja. Oba sta derivata digitalnega modela višin resolucije 12,5 m
(DMV12,5). Enačba je bila izvedena na bazi celice za celotno proučevano območje (55.552 celic).
Rezultat je nov rastrski sloj napovedanih vrednosti globin (cm).

Slika 61: Napoved globine prsti/tal na podlagi regresijskega modela
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Slika 62: Prikaz napovedanih globin prsti/tal na podlagi regresijskega modela v odvisnosti od reliefa
Vrednosti globin so v skladu s teoretičnimi in logičnimi predpostavkami glede na reliefne značilnosti. Kjer
je naklon velik, gre za strma pobočja in prsti/tla so plitve (označene s svetlejšo barvo), ob vznožjih
pobočij se naklon zniža, koeficient ukrivljenosti pa postane negativen, kar pomeni, da gre za konkavna
območja. Prsti/tla so tam globlje. Kjer je površje nadpovprečno konkavno (primer: depresije), je skladno
večja tudi globina prsti/tal.
Maksimalna vrednost rastrskega sloja znaša 77,2 cm, minimalna pa 10,2 cm. Povprečno so prsti/tla po
modelu globoke 27,9 cm s standardno deviacijo 5,9 cm in koeficientom variacije 21,4 % (KV % = 21,4 %).
Če to primerjamo s podatki s terena, kjer je povprečna globina prsti/tal merjena na 79 lokacijah 32,2 cm,
standardni odklon 17,8 cm, koeficient variacije pa 55,3 %, ugotovimo, da so napovedi, kar se tiče
povprečnih in minimalnih vrednosti, zanesljive. Večja odstopanja so pri standardnemu odklonu, ki je v
realnosti večji, kot pričakuje model. Zlasti je model pomanjkljiv, ko gre za napovedi visokih vrednosti
globin.
9.5.3.1.4

UGOTOVITVE

Ugotovili smo srednje močno negativno povezanost med globino prsti/tal in nakloni površja (rxy = –0,54),
ki je statistično značilna pri petodstotnem tveganju. Med globino in ukrivljenostjo reliefa je korelacija
prav tako negativna, vendar šibkejša, a še vedno statistično pomembna pri petodstotnem tveganju (rxy =

71

Bergant J., 2011. Relief kot pedogenetski dejavnik na krasu : diplomsko delo. Ljubljana, Oddelek za geografijo,
Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, 87 str.

–0,27). Čeprav je kraško površje nesistematično in je globina prsti/tal izjemno nehomogena, lahko
ugotovimo, da je relief pomemben dejavnik, ki vpliva na njeno globino tudi na krasu.
Z izdelanim regresijskim modelom lahko ocenimo globino prsti/tal na kraškem območju. Model
upošteva podatke o naklonu in ukrivljenosti površja. Dobro napoveduje minimalne vrednosti in
vrednosti nekako do tretjega kvartila. Ostale večje napovedane vrednosti so manj zanesljive. Primerjava
sloja globin s kartami naklonov, ukrivljenostjo in DOF-i je pokazala, da daje sloj logične globine, ki so
podobne dejanskemu stanju v naravi, čeprav model statistično pojasni le 31,6 % variance. Za
natančnejše ugotovitve in napovedi bi potrebovali natančnejše prostorske podatke reliefa oz.
mikroreliefnih oblik. Površje in podpovršinska oblikovanost matične podlage na krasu nista neposredno
povezani na način, kot je to značilno za fluvialni relief. Se pa kljub temu kaže določen medsebojno
povezan trend poteka meje površja (zg. meje pedosfere) in meje matične podlage (Ford, Williams, 2007).

Slika 63: Primerjava poteka zgornje meje

Slika 64: Primerjava poteka zgornje meje pedosfere

pedosfere in matične podlage v nekraškem

in matične podlage v kraškem sistemu

sistemu
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10 ZAKLJUČKI
Na začetku diplomske naloge smo si zadali namene in cilje. Cilji bodo v nadaljnjem besedilu vrednoteni
in povzeti po posameznih poglavjih.

10.1 IZDELAVA TRANSEKTOV IN OPIS VZORCEV PEDOLOŠKIH VRTIN
Na proučevanem območju smo izdelali 6 transektov (med 50 in 440 m dolžine), na katerih smo
sistematično zbrali vzorce prsti/tal. Transekti so bili izbrani na podlagi čim manjšega antropogenega
vpliva in so potekali prek struktur določene reliefne oblike (npr. transekt na vzpetini – vrh, rame
pobočja, sredina pobočja, vznožje pobočja). Lokacije pedoloških vrtin so bile znotraj transekta v
medsebojni oddaljenosti približno 12,5 m.
Ker smo želeli pridobiti tako podatke o lokaciji kot tudi podatke o prsti/tleh, smo določili ustrezne
spremenljivke in izdelali terenski obrazec za opis lokacije in opis horizontov prsti/tal.
Med parametre prsti/tal, zbrane na terenu, štejemo: globino prsti/tal, tip horizonta, debelino horizonta,
tip prsti/tal, vlažnost horizonta, konsistenco, teksturo, strukturno obliko, izraženost in velikost
strukturnih agregatov ter organsko snov.
Med spremenljivke reliefa štejemo: nadmorsko višino, naklon, ekspozicijo, ukrivljenost profila,
ukrivljenost plastnic, reliefno obliko, obliko pobočja, lego lokacije na pobočju, razgibanost mikroreliefa,
skalovitost lokacije in površinsko organsko snov.
Skupno je bilo na 6 transektih vzorčenih 79 vrtin (lokacij) in 237 horizontov. Horizonte z oznako R smo iz
analiz izključili, zato je skupno analiziranih 209 horizontov.

10.2 IZDELAVA RELACIJSKE BAZE S PODATKI O LOKACIJAH VRTIN IN NJIHOVIH
HORIZONTIH
Drugi cilj je bil izdelava baze pedoloških podatkov. Relacijska baza omogoča varno, dolgoročno
shranjevanje podatkov in hiter večuporabniški dostop. Njena prednost je avtomatska obnovljivost,
možnost tvorjenja novih poizvedb in nadgradnja z novimi podatki. V našem primeru je služila tudi za
izvoz v programe MS Office (MS Excel, MS Access) in statistični program SPSS za nadaljnjo obdelavo.
Pridobljene podatke smo vnesli v podatkovno bazo ORACLE na strežniku, ki je v lasti KIS.
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Baza je zgrajena iz dveh osnovnih tabel:
-

Baza s podatki o lokacijah vrtin (DKTTIS_LOKVZ)
Spremenljivke so ločene po kolonah, lokacije pa po vrsticah, ki jih je 79.

-

Baza s podatki opisa horizontov (DKTTIS_OPISHOR)
Tabela vsebuje podatke opisa horizontov. Spremenljivke so ločene po kolonah, horizonti pa po
vrsticah. Vseh zapisov je skupno 237. Na vsaki lokaciji je namreč več horizontov in posledično
več zapisov v vrsticah. Tabela ima vsebinsko enovit stolpec INFOZNHOR.

Ker so mnogi parametri v glavnih tabelah šifrirani z določeno oznako ali številsko kodo (npr. stopnja
skalovitosti, oblika pobočja itd.), smo za interpretacijo le-teh izdelali več vrstično manj obsežnih
šifrantskih tabel, ki jih nato prek povezovalnega polja povezujemo z glavno tabelo. Prvi stolpec šifrantske
tabele pomeni enovito kodo, s katero smo na terenu v obrazec zapisovali značilnosti prsti/tal in lokacije.
Drugi stolpec pa predstavlja vsebino, ki jo določena koda predstavlja. Šifrantskih tabel je toliko, kolikor je
šifriranih spremenljivk.

10.3 GEOREFERENCIRANJE ZBRANIH VZORCEV IN PRIKAZ NA KARTI
Tretji cilj je bil zbrane vzorce umestiti v prostor ter tako omogočiti izris kart posameznih izmerjenih ali
opisanih parametrov prsti/tal.
Vsaki lokaciji smo pripisali enovito oznako (DKTTISLOK), za katero smo v GIS-okolju odčitali vrednosti x,y
koordinat v Gauss-Krügerjevem koordinatnem sistemu. Na podlagi omenjenega veznega polja smo lahko
združili relacijsko bazo podatkov prsti/tal z geoinformacijsko bazo lokacij (sloj točk, shranjen v shape
formatu).

10.4 PEDOLOŠKE ZNAČILNOSTI NA PROUČEVANEM OBMOČJU KRASA
Proučiti pedološke razmere na krasu proučevanega območja je četrti cilj, ki smo ga dosegli.
Po analizi vzorcev je bilo ugotovljeno, da so najštevilčnejši humusno-akumulativni horizonti (zlasti A1 in
A2), sledijo mešani humusno-kambični horizonti, kambični in nato eluvialni horizonti. Na mnogih
lokacijah vzorčenja so se pojavili le humusno-akumulativni horizonti in so mejili na R, brez vmesnega Chorizonta. Zgornji horizonti so večinoma dobro humozni. Po profilu navzdol se organska snov naglo
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zmanjšuje. Prevladajo mineralni horizonti, kjer se organska snov pojavi le še v rovih odmrlih korenin.
Prevladujoča tekstura je v vseh tipih horizontov, razen v kambičnih, kjer prevladujejo meljasto-glinaste
ilovice, meljasto ilovnata. Od vrha navzdol po profilu se povečuje delež glinastih frakcij. Tudi oblika
strukturnih agregatov se v kambičnih horizontih najbolj razlikuje od ostalih tipov horizontov. V zgornjih
horizontih prevladujejo grudičasti agregati, v mešanih horizontih oreškasti, v eluvialnih oreškasti in
poliedrični ter v kambičnih poliedrični.
Na podlagi terenskega vzorčenja in klasifikacije lahko potrdimo naša pričakovanja, da na proučevanem
območju prevladujejo serije talnih tipov, ki so značilne za trde apnence in dolomite. Močno prevladujejo
plitve rendzine in ostali tipi prsti/tal, kjer je razvit zgolj humusno-akumulativni horizont (rendzine).
Nekoliko slabše zastopane so rjave pokarbonatne prsti/tla. Za njih je značilen pojav B- ali AB-horizonta v
spodnjem delu vrtine.
Vsebinska primerjava pedološke karte PK25 in rezultatov vzorčenja potrdi usklajenost in ustreznost obeh
klasifikacij prsti/tal. Kartografska primerjava ni bila izvedena, saj je sloj pedološke karte PK25 za merilo,
ki smo ga uporabili pri proučevanju, premalo natančen.
Na podlagi analiz lastnosti prsti/tal po posameznih transektih smo ugotovili naslednje. Kljub skrbnemu
načrtovanju poteka vzorčenja je podatkov relativno malo. Ugotavljamo veliko variabilnostjo tipov
prsti/tal na majhnih razdaljah. Za prsti/tla na krasu je nasploh značilna mozaičnost, izmenjavanje plitvih
in globokih prsti/tal. Ker na proučevanem območju kamninski skladi vpadajo pod kotom do 35 ° proti SZ,
se mozaičnost ob odprtih lezikah, razpokah in prelomih še poveča.
Zaradi omenjenih razlogov je mogoče iz zbranih podatkov o pedoloških razmerah in razprostranjenosti
prsti/tal marsikaj sklepati, ne pa v celoti potrditi.

10.5 SOODVISNOST RELIEFA IN MORFOLOŠKIH LASTNOSTI PRSTI/TAL
Rezultati analize in opažanj s terena potrjujejo, da relief kraškega območja zlasti z naklonom in obliko
pobočij pomembno vpliva na globino prsti/tal. Bolj kot je pobočje strmo in konveksno, večja je
verjetnost, da bomo naleteli na plitve rendzine z dobro humoznim, sprsteninastim A1- in A2-horizontom,
ki ima praviloma grudičasto in oreškasto strukturo in je po teksturi meljasto-ilovnat. Na vznožju pobočij
se pojavljajo globlje prsti/tla s prehodnim AB ali čistim kambičnim horizontom Brz. Brz horizonti so
tipične rdečkasto rjave barve, z večjim deležem ilovice in gline ter poliedrično obliko strukturnih
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agregatov. Zvezo med poglabljanjem prsti/tal, večanjem debeline kambičnih horizontov ob vznožju in
zmanjševanjem naklona lahko pojasnimo z naslednjo predpostavko.
Ugotovili smo, da je zmotno prepričanje, da na krasu obstaja zgolj vertikalen odtok vode in materiala.
Resnica je, da slednji prevladuje, a se na pobočjih ob zadostnem strmcu in zmanjšani začetni votlikavosti
lahko pojavi počasni ploskovni pobočni tok v prsti/tleh. Skupaj z ostalimi pobočnimi procesi, ki jih
poganja sila gravitacije, se delci počasi premikajo po pobočju navzdol (polzenje) in se akumulirajo v
lokalni erozijski bazi. To dokazuje, da proces pedogeneze tudi na krasu poteka ob hkratnem delovanju
pobočnih procesov. Na ravnem površju je smer vodnega odtoka skoraj izključno usmerjena vertikalno v
kraške razpoke in kanale. Če so kamninski skladi nagnjeni, kot je to v našem primeru, so na površje
odprte številne lezike, razpoke in prelomi. Tako je vertikalen odtok še bolj izrazit.
Na krasu je v nasprotju s fluvialnim reliefom povezanost med morfologijo površja (zgornji del prsti/tal) in
drobno morfologijo zgornje meje matične podlage zabrisana. Na krasu pa je prav slednja rezultat
relativno počasnih kraških procesov in pedogeneze, ki končno vpliva na lastnosti prsti/tal. Ker natančni
in zanesljivi prostorski podatki o mikroreliefni oblikovanosti ne obstajajo, je napovedovanje pedoloških
parametrov na krasu velik izziv.
Soodvisnost reliefa in prsti/tal se kaže v razlikah povprečnih vrednosti naklonov posameznih tipov
prsti/tal. Z analizo povprečij smo potrdili, da bolj kot je pobočje strmo, večja je verjetnost pojavnosti
rendzin. Ob zmanjševanju naklona se kaže tendenca pojavljanja rjavih pokarbonatnih prsti/tal.
Prav tako se kaže pomemben vpliv ukrivljenosti površja na razvoj prsti/tal. Praviloma se vsi tipi rjavih
pokarbonatnih prsti/tal pojavljajo v konkavnih reliefnih oblikah, z izjemo izpranih rjavih pokarbonatnih
prst/tal. Rendzine so predvsem na konveksnih območjih.
Treba je omeniti, da so zgornji sklepi narejeni na podlagi zbranih vzorcev, kjer normalnost frekvenčne
porazdelitve tipov prsti/tal ni dosežena, zato kompleksnejše statistične analize niso bile izvedene.

10.6 POVEZANOST MERLJIVIH RELIEFNIH ELEMENTOV IN GLOBINE PRSTI/TAL
Povezanost med merljivimi reliefnimi elementi in globino prsti/tal smo preverjali s Pearsonovim
koeficientom korelacije, statistično značilnost pa s t-testom. Za napovedovanje odvisne spremenljivke
smo izbrali metodo multiple regresije.
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Odvisna spremenljivka je bila globina prsti/tal. Kot neodvisne spremenljivke so bile v model vključene
spremenljivke: naklon, ukrivljenost profila, ukrivljenost plastnic in skupna ukrivljenost. Spremenljivki
nadmorska višina in ekspozicija nista dosegli normalnosti porazdelitve, zato sta bili izključeni iz analize.
Poleg tega imata na proučevanem območju manjši vpliv na pedogenezo, saj sta sodeč po razponu
vrednosti dokaj homogeni.
Za gradnjo napovedovalnega modela sta pomemben vpliv prispevali le spremenljivki naklon in skupna
ukrivljenost. Ugotovili smo srednje močno negativno povezanost med globino prsti/tal in nakloni površja
(rxy = –0,54), ki je statistično značilna pri petodstotnem tveganju. Med globino in ukrivljenostjo reliefa je
korelacija prav tako negativna, vendar šibkejša, a še vedno statistično pomembna pri petodstotnem
tveganju (rxy = –0,27). Koeficienti nakazujejo, da v splošnem tudi na krasu velja, da se prsti/tla z
manjšanjem naklonov in večanjem konkavnosti (stekajoča območja) poglabljajo, plitvejša pa postanejo
na raztekajočih konveksnih in bolj strmih območjih.
Z izdelanim regresijskim modelom lahko napovedujemo globino prsti/tal na kraškem območju. S
poizvedovanjem po lokaciji smo na izvedenem geoinformacijskem sloju globin preverjali ustreznost
rezultatov. Model dobro napoveduje minimalne vrednosti in vrednosti nekako do tretjega kvartila.
Ostale večje napovedane vrednosti so manj zanesljive. Primerjava ustvarjenega geoinformacijskega sloja
globin s kartami naklonov, ukrivljenostjo in DOF-i je pokazala, da daje sloj dokaj logične rezultate, ki so
podobni dejanskemu stanju v naravi. Za bolj zanesljive rezultate bi bilo model treba še izboljšati.

10.7 SKLEP
Nameni diplomske naloge:
•

Podati predlog sistema vzorčenja prsti/tal prek presekov površja (transektov) in hranjenja
podatkov.

•

Proučiti soodvisnost morfologije površja in posameznih morfoloških lastnosti prsti/tal ter
ugotoviti, ali je relief pomemben pedogenetski dejavnik na apneniškem krasu proučevanega
območja.

Z doseganjem izbranih ciljev smo dosegli tudi namene. Izpolnjeni so bili vsi zadani cilji, vendar z
določenimi težavami in odstopanji od pričakovanega. Vrednotenje dosega ciljev je prikazano v spodnji
tabeli.
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Preglednica 4: Povzetek ciljev in vrednotenje dosega
CILJ

VREDNOTENJE DOSEGA/IZVEDBA

Izdelati transekte oz. reliefne profile in na njih opisati vzorce

DA

pedoloških vrtin.
Izdelati relacijsko bazo s podatki o lokacijah vrtin in njihovih

DA

horizontih.
Georeferencirati zbrane vzorce in jih prikazati na karti.

DA

Proučiti pedološke značilnosti na proučevanem območju.

DA, vendar zaključki temeljijo zgolj na opisnih podatkih s
terena. Pomanjkanje laboratorijskih analiz.

Proučiti povezanost reliefa in morfoloških lastnosti prsti/tal

DA, vendar:

na krasu.

-

transekti

so

mnogokrat

prekratki

za

tako

variabilne razmere površja in prsti/tal,

Ugotoviti povezanost merljivih reliefnih elementov in
-

globine prsti/tal.

problem vplivov »nereliefnih« dejavnikov na
prsti/tla.

Poleg matične podlage in človeka je relief zagotovo eden ključnih dejavnikov razprostranjenosti prsti/tal
na krasu. S svojimi elementi pomembno vpliva na morfološke lastnosti, kot so pojavnost in debelina
horizontov, tekstura, struktura in delež organske snovi. Ugotovitve bo v prihodnosti treba prenesti tudi
na ostale kraške pokrajine. Poudarek je treba dati merilu, v katerem določamo reliefne značilnosti. V
našem primeru je šlo za DMV 12,5, kjer je površina celice 12,5 x 12,5 m. Na podlagi tega merila smo
reliefne parametre opisovali tudi na terenu. Osnovna ploskev proučevanja je bila 12,5 x 12,5 m. Takšna
površina ustreza proučevanju v fluvialnem geomorfnem sistemu, na krasu pa je spremenljivost reliefa,
kamnin na takšni površini večja. Posledično se na majhnih razdaljah spremenijo tudi pedogenetski
procesi, kar je bilo dokazano na terenu. Spreminjajo se globina, kemične, fizikalne in morfološke
značilnosti horizontov. Natančnejši prostorski podatki bi verjetno pokazali večji vpliv mikroreliefne
razčlenjenosti na prsti/tla.
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10.8 PRIPOROČILA ZA DELO V BODOČE
Ugotovili smo, da je za proučevanje povezanosti prsti/tal in reliefa oz. opredeljevanje reliefa kot
pedogenetskega dejavnika način vzorčenja po transektih oz. profilih primeren, vendar se jih mora v
prihodnje zasnovati precej daljše (vsaj 200 m). Tako se raziskovalec izogne nekaterim lokalnim
izstopajočim vrednostim parametrov prsti/tal ali drugega pokrajinskega elementa. Posledično so vzorci
lahko bolj zanesljivi in reprezentativni.
Proučevali smo zgolj relief kot pedogenetski dejavnik. Ker je zbiranje podatkov potekalo na terenu, je
tako rekoč nemogoče zagotoviti popolno enotnost ostalih pedogenetskih dejavnikov oz. jih izključiti.
Rezultat analize je tako vedno vpliv želenih in pojasnjenih reliefnih spremenljivk ter ostalih
nepojasnjenih spremenljivk. Za korektnejšo analizo bi bilo treba proučiti vpliv vseh pedogenetskih
dejavnikov.
V prihodnje priporočamo geoinformacijsko podprto morfometrično analizo površja ter ugotavljanje
vpliva reliefnih oblik na posamezne parametre prsti/tal z uporabo natančnejših prostorskih podatkov.
Pedološke raziskave za pridobivanje podatkov prsti/tal v svetu vse bolj uporabljajo različne metode,
postopke in inštrumente daljinskega zaznavanja. Določene lastnosti prsti/tal so v veliki meri odvisne od
snovi, ki jih vsebujejo. Ker vsaka snov oddaja energijo v obliki elektromagnetnega sevanja, ji lahko
določimo značilen spektralni vzorec. Na podlagi senzorjev, ki sprejemajo takšna sevanja, lahko
ugotovimo, kaj prevladuje v prsti/tleh. S tehnologijo merjenja magnetizma je možno ugotavljati
mineralno sestavo prsti/tal (Fe oksidi, struktura, litološke značilnosti), sevanje v infrardečem delu
spektra (satelitske slike, spektroskopija) nam lahko pove, kakšna morfološka sestava prsti/tal, kakšna je
količina organske snovi itd. Za ugotavljanje hidroloških in nekaterih drugih lastnosti prsti/tal (tekstura,
globina) se med drugim uporablja tehnologija magnetne resonance (Viscarra et al, 2009). V pedoloških
raziskavah bi bilo smiselno preizkusiti metodo meritve električne upornosti tal, ki se jo uporablja v
naravoslovnih prostorskih vedah (hidrogeologija, geofizika, krasoslovje, oceanografija). Z geoelektričnim
radarjem bi na podlagi električne upornosti, ki je odvisna predvsem od vlažnosti, določali sestavo
prsti/tal, njeno globino ter intenzivnost korozije.
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11 SUMMARY
Relief is a system of differently oriented and inclined slopes where complex, interconnected slope
processes such as chemical, physical and biological weathering, surface runoff, water infiltration,
denudation and erosion are taking place also in parallel with process of pedogenesis. Generally relief in
Slovenia is known as an important pedogenetic factor in fluvial geomorphic system.
The basic interaction between slope processes, landforms in fluvial geomorphic systems and soil
formation or other soil parameters is more or less known. The question that is remaining however is
what impact has the relief and its elements on soils in karst geomorphic system where slope processes
are different. On karst’s vertical drainage is dominating with almost no surface runoff. Chemical
weathering usually predominates over physical and denudation is mostly in form of a solution.
Accumulation of once weathered material (bedrock) on the other hand is negligible.
The goal of this study was to determine the general characteristics of soil distribution, soil morphological
properties and its correlation with relief on karst areas. The study tried to answer the importance of
relief’s role in soil formation and pedogenetic processes on karst and whether there are other factors
more important.
The studied area with size of 400 ha was located on karst area between upper Pivka valley and plateau
Javorniki. Field sampling was done along the 6 line transects (relief profiles), which were routed through
all most significant landforms. Sampling was done along each transect with 12,5 spacing between the
cores. On each location relief characteristics and basic pedological properties were described.
All collected data were entered into the ORACLE database system enabling adequate data storage and
data preparation for further analysis.
Based on database information, different graphical and statistical analyses were made. We used basic
statistics and charts to present the pedological features of the studied area. As it was expected the
Rendzic Leptosols and Chromic Cambisols were indeed two predominant soil types found during the
sampling. Soil samples were distinguished by their depth and thickness of horizons, organic matter
content, water content, form of structural aggregates, texture etc. An extreme mosaic structure in soil
types and depth distribution was found, however, a detailed analysis of sampled transects proved the
relationship between relief and soil horizon incidence, thickness and other soil morphological
properties.
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The relationship between measurable relief elements and soil depth was calculated using the Pearson
correlation coefficient and multiple regression analysis. Using the recorded slope data and total
curvature derived from DEM 12,5 as input variables a weak, but statistically significant correlation
between dependent and independent variable (soil depth) was proved.
For more exact results detailed spatial data of mikrorelief stratification should be additionally collected.
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13 PRILOGE
Priloga 1: Terenski obrazec za opis lokacije in horizontov prsti/tal
OPIS IN VZORČENJE TAL

Oznaka profila

Kmetijski Inštitut Slovenije
__________________________

Projekt:

Datum:

□□.□□.□□

Horizonti v profilu: ____________________________
OPIS LOKACIJE
X:
Y:

□□□□□□ ,□□
□□□□□□ ,□□

GK:

□

WGS84:

__________________
Opisal: ___________________________________

Tip tal: ____________________________________

Nadmorska višina: Naklon:

Ekspozicija Reliefna oblika

□ □ □ □ □ (m) □ □ (°) □ □ (°)

______________________________________________

OPAZOVANJA

Rastlinstvo (indikatorske rastline):

L02-1 - Vegetacija

___________________________________________________________________________________

L04 - 1 Reliefna oblika

Skica lokacije profila:

L05 - 1 - Oblika pobočja
L06 - 1 - Lega lokacije na pobočju
L07 - 1 - Razgibanost mikroreliefa
L09 - 1 - Skalovitost lokacije
L13 - 1 - Površinska org. snov

9 X-X-X

Tekstura

Struktura oblika

H04-1

XXX-XXX

X-X-X

H05-1

H06-1

ORGANSKA
SNOV

H08-1

H09-1

9 9,9

99XX9/9

/1
1

/2
2

/3
3

/4
4

/5
5

/6
6

/7
7

/8
8

KOMENTAR
1 ______________________________________________________________________________________________________________________________
2 ______________________________________________________________________________________________________________________________
3_______________________________________________________________________________________________________________________________
4 ______________________________________________________________________________________________________________________________
5 ______________________________________________________________________________________________________________________________
6 ______________________________________________________________________________________________________________________________
7 ______________________________________________________________________________________________________________________________
8 ______________________________________________________________________________________________________________________________
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Tip horizonta

H03-1

BARVA

Organska snov

H02-1

STRUKTURA

Struktura izraženost

H01-1

Konzistenca

TEKSTURA

Barva prevladujoča
(Munsell Soil Color Chart)

999-999

KONZIST.

Struktura velikost (mm)

Oznaka
profila/zap. št.

VLAGA

Vlaga

Globina(cm)

Horizont
(pedološka oznaka)

Horizont
(informacijska oznaka)

OPIS HORIZONTOV
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Priloga 2: Šifrant terenskega obrazca za opis lokacije in horizontov
Šifrant za opis profila
L02-1-Vegetacija
1-Žita
2-Okopavine
3-Krmne rastline
4-Travnik v kolobarju
5-Stročnice
6-Vrtnine
7-Druge komercialne rastline
8-Naravno trajno travinje
9-Travnik
10-Močvirnat travnik
11-Kamnita trata
12-Gnojeni pašnik
13-Druge oblike vegetacije
14-Zelnate rastline-pleveli
15-Grmovje
16-Ruderalne in pionirske rastline
17-Združbe mahov in lišajev
18-Močvirska, barjanska vegetacija
19-Močvirno, obalno grmovje, vrbe
20-Aluvialna ravnica-trstičje, ločje
21-Gozd in naravne površine
22-Listnat gozd
23-Mešan gozd
24-Iglast gozd
25-Ravnice brez oz. malo vegetacije
-8-Ni podatka
-9-Nedoločljivo

L04-1-Reliefna oblika
1-Raven greben
2-Raznosmeren hrbet
3-Gornja depresija
4-Pobočje
5-Raznosmerno pobočje
6-Stekajoče pobočje
7-Terasa
8-Sedlo
9-Depresija sredi pobočja
10-Vznožje pobočja
11-Dno pobočja
12-Raznosmerno dno pobočja
13-Nasip spodnjega dela pobočja
14-Ravno dno pobočja
15-Depresija
-8-Ni podatka
-9-Nedoločljivo

L05-1-Oblika pobočja
-8-Ni podatka
-9-Nedoločljivo
RR-Raven, raven
RI-Raven, izbočen
RV-Raven, vbočen
IR-Izbočen, raven
II-Izbočen, izbočen
IV-Izbočen, vbočen
VR-Vbočen, raven
VI-Vbočen, izbočen
VV-Vbočen, vbočen
-8-Ni podatka
-9-Nedoločljivo

L07-1-Razgibanost mikroreliefa
1-Ravno oz. gladko
2-Rahlo valovito
3-Valovito
4-Razgibano
5-Močno razgibano
-8-Ni podatka
-9-Nedoločljivo

L09-1-Skalovitost lokacije
0-Neskalovito
1-Skalovito(<1%)
2-Zelo skalovito(1-3%)
3-Ekstremno skalovito(3-15%)
4-Gruščnato(15-50%)
L06-1-Lega lokacije na pobočju 5-Prevladujoče(≥50%)
1-Vrh
-8-Ni podatka
2-Rame pobočja
-9-Nedoločljivo
3-Sredina pobočja
4-Vznožje pobočja
L13-1-Površinska org. snov
5-Dno pobočja
0-Ni organske snovi
-8-Ni podatka
1-Surovi humus
-9-Nedoločljivo
2-Prhnina
3-Prhninasta sprstenina
4-Sprstenina
-8-Ni podatka
-9-Nedoločljivo
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Šifrant za opis horizontov
H01-1-Vlaga
1-Suh
2-Suh/svež
3-Svež
4-Svež/vlažen
5-Vlažen
6-Moker
-8-Ni podatka
-9-Nedoločljivo
H02-1-Konzistenca
S-Sipek
R-Rahel
D-Drobljiv
G-Gost
Z-Zbit
T-Trd
Gn-Gnetljiv
P-Plastičen
M-Mazav
L-Lepljiv
V-Vezan
Lo-Lomljiv
-8-Ni podatka
-9-Nedoločljivo

H03-1-Tekstura
P-Peščena
PI-Peščeno ilivnata
M-Meljasta
MI-Meljasto ilovnata
I-Ilovnata
GI-Glinasto ilovnata
G-Glinasta
IP-Ilovnato pečšena
PGI-Pešče.glin.il.
MGI-Melj.glin.il.
PG-Peščeno glinasta
MG-Meljasto glinasta

H05-1 Struktura izraženost
3 Dobro
2 Srednje
1 Slabo
-8-Ni podatka
-9-Nedoločljivo

H06-1-Struktura velikost(mm)
Z1-Zelo drobna(<1)
L4-Debela(5-10)
Z2-Drobna(1-2)
L5-Zelo debela(>10)
Z3-Srednje velika(2-5)
-8-Ni podatka
Z4-Velika(5-10)
-9-Nedoločljivo
Z5-Zelo velika(>10)
P1-Zelo drobna(<5)
H04-1-Struktura oblika P2-Drobna(5-10)
H09-1-Organska snov
N-nestrukturna
P3-Srednje velika(10-20)
7-Organski
B-brezstrukturna
P4-Velika(20-50)
6-Zelo dobro hum.
M-mrvičasta
P5-Zelo velika(>50)
5-Dobro hum.
G-grudičasta
PS1-Zelo drobna(<10)
4-Humozen
O-oreškasta
PS2-Drobna(10-20)
3-Sr. hum.
Po-poliedrična
PS3-Srednje velika(20-50)
2-Slabo hum.
Pr-prizmatična
PS4-Velika(50-100)
1-Mineralen
S-stebričasta
PS5-Zelo velika(100-500)
8-Po rovih
L-lističasta
PS6-Ekstremno velika(>500) 9-Po žepih
F-filcasta
L1-Zelo tanka(<1)
-8-Ni podatka
-8-Ni podatka
L2-Tanka(1-2)
-9-Nedoločljivo
-9-Nedoločljivo
L3-Srednje debela(2-5)
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