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GEOGRAFSKI PRISPEVEK K POZNAVANJU SUBAKVALNIH PRSTI

Izvleček
Tanka plast prsti pokriva večino površja planeta Zemlja. Prsti se nahajajo na kopnem in v
plitkih vodah. V okviru diplomskega dela smo proučevali slednje, ki jih imenujemo podvodne
ali subakvalne prsti. Subakvalne prsti so prsti, ki nastajajo pod vodno gladino, zlasti na dnu
plitvih stoječih voda, npr. v barjih, močvirjih, jezerskih in morskih plitvinah. V zalivu Sv.
Jerneja, tik ob slovensko-italijanski meji, smo vzeli 3 profile prsti in jih podrobneje proučili.
Izbor lokacij profilov prsti je bil naključen, pri čemer smo upoštevali cilj, da na vsaki izbrani
lokaciji uspeva drugačna oblika rastlinstva. Ugotovili smo, da na prsti v zalivu delujejo
povsem enaki pedogenetskih dejavniki in v njih potekajo enaki pedogenetski procesi, zato se
je na vseh treh izbranih lokacijah razvil enak tip subakvalnih prsti. Vzrok različni vegetaciji v
zalivu je v času zadrževanja morske vode v profilu prsti zaradi plimovanja.
Ključne besede: fizična geografija, pedogeografija, subakvalne prsti, zaliv Sv. Jernej

GEOGRAPHIC CONTRIBUTION TO THE UNDERSTANDING OF SUBAQUEOUS
SOILS

Abstract
The majority of the planet Earth's surface is covered by a light layer of soil. Soils are located
on land and in shallow waters. In the diploma paper, we focused on the latter – they are called
subaqueous soils. Subaqueous soils are formed bellow the water surface, especially at the
bottom of shallow standing waters, such as moors, swamps, and lake and sea shallows. At San
Bartolomeo Bay just at the Slovenian-Italian border, 3 soil profiles were taken to be studied in
detail. Locations for taking soil profiles were randomly chosen, bearing in mind an objective
to find a different kind of flora at each location. We determined that soils at the Bay were
influenced by the same factors of subaqueous soil formation; thus, the same pedogenic
processes took place. Therefore, the same type of subaqueous soils was developed at all three
chosen locations. The main cause for different vegetation at the Bay was caused by the high
tide – sea water lingered in the soil profiles for different periods of time.

Key words: physical geography, pedogeography, subaqueous soils, San Bartolomeo Bay
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1. UVOD
Tanka plast prsti pokriva večino površja planeta Zemlja. Ta plast, ki je ponekod debela nekaj
metrov, drugod samo nekaj centimetrov, se zdi glede na velikost Zemlje nepomembna.
Vendar pa v tej tanki plasti prsti rastlinsko ter živalsko kraljestvo skupaj z mineralnim svetom
vzpostavljajo dinamičen odnos. Rastline dobijo vodo in pomembna hranila iz prsti. Živali so
odvisne od rastlin. Ostanki obojih pa najdejo svojo pot nazaj v prst, kjer se razgradijo s
pomočjo mikrobne populacije, ki živi v njej. Tako je za prst ključnega pomena življenje in
obratno prst je bistvenega pomena za življenje (Troeh, Thompson, 2005).
Prst je verjetno eden izmed najbolj zapletenih naravnih kompleksov, kombinacija mineralnih
in organskih sestavin v trdnem, tekočem in plinastem stanju. Oblikuje se kot posledica
kompleksne interakcije in povratnih učinkov med litosfero, hidrosfero, atmosfero in biosfero
(Encyclopedia of soil science, 2008).
Prsti se nahajajo na kopnem in v plitkih vodah. V diplomskem delu se bomo ukvarjali s
slednjimi, ki jih imenujemo podvodne ali subakvalne prsti.
Subakvalne prsti so prsti, ki nastajajo pod vodno gladino, zlasti na dnu plitvih stoječih voda,
npr. v barjih, močvirjih, jezerskih in morskih plitvinah (Geografski terminološki slovar,
2005).
Proučevanje subakvalnih prsti je relativno novo področje v pedologiji. V preteklosti se je
subakvalne prsti proučevalo le v primerih, ko so bile informacije o njih potrebne za posebno
rabo zemljišč. George Demas, ki ga štejemo med pionirje proučevanja subakvalnih prsti, je s
svojimi raziskavami le-teh prispeval k bolj dodelani definiciji prsti. Slednja je bila objavljena
v Soil taxonomy leta 1999.
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2. NAMEN IN CILJI DIPLOMSKEGA DELA
Subakvalne prsti so uradno vključene v definicijo prsti, zapisano v Soil taxonomy, šele od leta
1999. V slovenščini dostopne literature o teh prsteh še ni na voljo, prav tako še pri nas ni bilo
narejene nobene raziskave. Prav zato je glavni namen diplomskega dela podati geografski
prispevek k poznavanju subakvalnih prsti.
Cilji diplomskega dela so:
§ s pomočjo literature in virov predstaviti značilnosti subakvalnih prsti, njihovo
klasifikacijo, pedogenetske dejavnike, ki delujejo nanje in procese, ki potekajo v njih;
§ opisati metode terenskega in laboratorijskega dela pri proučevanju subakvalnih prsti;
§ predstaviti naravnogeografske značilnosti območja terenskega dela;
§ s terenskim delom in laboratorijskimi analizami proučiti lastnosti subakvalnih prsti na
izbranih lokacijah ob slovenski obali;
§ proučiti rastlinstvo na izbranih lokacijah in skušati poiskati povezave s prstmi in
ostalimi naravnimi dejavniki.

3. DELOVNI HIPOTEZI DIPLOMSKEGA DELA
Pri raziskovalnem delu smo si postavili sledeči delovni hipotezi:
§ zaradi različnega delovanja pedogenetskih dejavnikov in procesov, so se na izbranih
lokacijah razvile različne subakvalne prsti;
§ zaradi različnih subakvalnih prsti na izbranih lokacijah, se na njih razrašča različna
subakvalna vegetacija.

4. METODE DELA
V prvem delu diplomskega dela smo s pomočjo literature in virov skušali celostno predstaviti
značilnosti subakvalnih prsti, njihovo klasifikacijo, pedogenetske dejavnike, ki delujejo nanje,
procese, ki se vršijo v njih ter, kako poteka terensko in laboratorijsko proučevanje le-teh. V
slovenščini dostopna literatura o teh prsteh je zelo skromna. Edino, kar je zapisanega o njih, je
definicija le-teh v Geografskem terminološkem slovarju (2005) ter internem gradivu Centra
za pedologijo in varstvo okolja (2000). Večina teoretičnega dela v diplomskem delu je
povzeta po strokovnih člankih Georga P. Demasa (1993, 1996, 1999, 2001), Martina C.
Rabenhorsta (1996, 1999, 2001, 2010), Michaela P. Bradleya (2003), Marka H. Stolta (2003,
2010) in Jima Turennea (2009) ter po doktorski disertaciji Danielle Marie Balduff iz leta
2007.
V drugem delu diplomskega dela smo najprej predstavili glavne naravno-geografske
značilnosti območja terenskega dela, pri čemer smo si pomagali z literaturo, viri, kartami,
fotografijami in podatkovnimi viri, nato pa predstavili rezultate terenskega dela. Le-to smo
opravili na izbranih lokacijah ob slovenski obali. Teren smo najprej fotografirali in s
kartografsko metodo določili območja s posameznim rastlinstvom. Pri določevanju vrst
rastlinstva smo uporabili določevalni ključ Mala flora Slovenije (2007).
Izbor lokacij profilov prsti je bil naključen, pri čemer smo upoštevali cilj, da na vsaki izbrani
lokaciji uspeva drugačna oblika rastlinstva. Zaradi pomankanja ustrezne profesionalne
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opreme, je pri jemanju profilov prsti šlo za določeno mero improvizacije, ki pa se je kljub
temu izkazala za učinkovito.
Vzorce prsti smo pripravili in laboratorijsko analizirali po postopkih zapisanih v Priročniku za
laboratorijske analize prsti, avtorjev Ane Vovk Korže in Franceta Lovrenčaka ter treh internih
gradivih Centra za pedologijo in varstvo okolja – Kemijske analize talnih vzorcev, rastlinskih
vzorcev in odcednih vod (1988) ter Postopki (1998, 2005).
Analizo mehanske sestave prsti smo naredili s sedimentacijsko pipetno metodo z ameriško
teksturno klasifikacijo. Reakcijo prsti (pH) smo izmerili z digitalnim pH metrom, specifično
električno prevodnost prsti pa s konduktometrom v raztopini vzorca prsti, katerega smo
ekstrahirali z destilirano vodo. Količino kalcijevega karbonata smo izmerili s pomočjo
Scheiblerjevega kalcimetra, organski ogljik v prsti pa smo določili po Walkley-Blackovi
metodi. Določili smo tudi kapaciteto adsorpcije, vsoto baz in nasičenost sorptivnega dela prsti
z bazami.
Klimogram smo izrisali s pomočjo računalniškega programa Microsoft Office Excel,
kartografsko gradivo pa s pomočjo računalniškega programa Corel Draw. Za podlago smo
uporabili satelitske posnetke iz programa Google zemlja.
V zadnjem, tretjem delu diplomskega dela, smo zapisali sklepne ugotovitve in sintezo
diplomskega dela.
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5. DOSEDANJA PROUČEVANJA SUBAKVALNIH PRSTI
5.1. Definicija subakvalnih prsti
Proučevanje subakvalnih prsti je relativno novo področje v pedologiji. V preteklosti se je
subakvalne prsti proučevalo le v primerih, ko so bile informacije o njih potrebne za posebno
rabo zemljišč – npr. kartiranje in analiza nizozemskih prsti polderjev za tehnične podatke pred
gradnjo nasipov (Demas et al., 1996 v: R. W. Simonson personal communication, 1993).
Ruski pedolog Dokučajev je leta 1883 s predstavitvijo koncepta prsti kot neodvisnega
naravnega telesa prvi predlagal odmik od geološke perspektive pri raziskovanju prsti.
Prepričan je bil, da so prsti rezultat interakcije med rastlinami, živalmi, lokalnim podnebjem,
matično podlago, reliefom ter starostjo pokrajine. Ta pristop je leta 1941 populariziral Jenny z
opisom primarnih dejavnikov, ki vplivajo na nastanek prsti – podnebje, organizmi, relief,
matična podlaga in čas (Demas, Rabenhorst, 2001).
Prst je preperel in spremenjen del zemeljske skorje, ki se je spremenil zaradi delovanja živih
organizmov, zraka, vode in sončevega obsevanja (Lovrenčak, 1994). Definicija prsti iz leta
1999, zapisana v Keys to soil taxonomy pravi, da ima prst eno ali obe izmed naslednjih
potencial za rast rastlin v naravnem okolju ali prisotnost horizontov, ki so
značilnosti
posledica pedogenetskih procesov. Tako je bistvena razlika med sedimenti 1 in subakvalnimi
prstmi ta, da imajo prsti potencial za rast rastlin in kažejo znake pedogeneze (Erich et al.,
2010 v: Simonson, 1959, Soil survey staff, 1999).
Ponnamperuma (1972) je bil mnenja, da je izraz prsti opravičen tudi za najvišje ležeče plasti
vodnih sedimentov najdenih v rekah, jezerih in oceanih, zaradi naslednjih razlogov:
1. ker jih sestavljajo komponente, ki sestavljajo prsti;
2. ker v njih potekajo pedogenetski procesi;
3. ker vsebujejo organsko snov in žive organizme;
4. ker so bakterije, ki se v njih pojavljajo podobne tistim, ki so značilne za kopenske prsti;
5. ker so v njih prisotni horizonti;
6. ker se v njih pojavljajo razlike v teksturi, mineralogiji in vsebnosti organske snovi (Balduff,
2007).
Čeprav so nekateri znanstveniki že prej predlagali, da bi se sedimenti v plitvih vodah
obravnavali kot prsti Kubiëna (1953), Goldschmidt (1958), Muckenhausen (1965), ideja ni
bila nikoli zares sprejeta, vse do raziskave sedimentov na območju Marylanda, ki jo je vodil
George Demas (slika 1), sredi devetdesetih let 20. stoletja (Payne, Turenne, 2009). Ta je
potrdila domneve, da so sedimenti v plitvih podvodnih okoljih dejansko prsti (Erich et al.,
2010), kar je privedlo do spremembe definicije prsti v Soil taxonomy leta 1999 (Payne,
Turenne, 2009). Leta 1993 je George Demas objavi prispevek z naslovom »Submerged soils:
a new frontier in soil survey« in tako postal pionir koncepta subakvalnih prsti (ločeval jih je
od sedimentov).
Sprememba definicije je povzročila nadaljnje raziskovanje Stolta in Bradleya (Ninigret Pond,
Rhode Island), Coppocka (Rehoboth Bay), Oshere (Taunton Bay), Flannagana (Taunton Bay),
Jespersona (skladiščenje ogljika v subakvalnih prsteh), Ellisa (interakcija med morsko travo
1

Sediment je v splošen termin, ki označuje mineralno ali organsko gmoto, nastalo z odlaganjem in usedanjem
gradiva (Geografski terminološki slovar, 2005).
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in subakvalnimi prstmi), Fischlerjeve in Soundersa (Florida), Balduffove (subakvalne prsti v
Chincoteague Bay, Maryland) in drugih (Balduff, 2007 v: Personal communication with
Rabenhorst, 2007; Turenne, 2010).
Slika 1: George Demas

Vir: Jim's public gallery, 2011
Soil taxonomy ima najbolj dodelano definicijo prsti. V prvi izdaji iz leta 1975 je prst
definirana kot skupek naravnih teles na površju Zemlje, ki vsebuje žive organizme in
omogoča rast rastlinam v naravi (Demas et al., 1996 v: Soil survey staff, 1975). Večina
podmorskih sedimentov je bila tako iz definicije izključena, ker bi po osnovni definiciji
morali podpirati rastline in njihove korenine (Balduff, 2007). Za zgornjo mejo prsti sta bila
določena zrak ali plitva voda (Soil taxonomy, 1975). To pomeni, da so v plitvih vodah, kjer še
rastejo rastline, tudi prsti. Za spodnjo mejo so bili določeni trda kamnina, led ali globoka voda
(Balduff, 2007).
Definicija pravi, da se prsti ne pojavljajo na nerodovitnih območjih večnega ledu, ledenikov
ter golih skal. Prsti ni tam, kjer so pogoji za preživetje tako neugodni, da lahko uspevajo le
lišaji kot npr. na golih skalah. Podvodni sedimenti prav tako niso prsti, če je voda globoka in
so prisotne le plavajoče rastline (Soil taxonomy, 1975).
Z definicijo so torej želeli izključiti globokomorske sedimente, ki so stalno zaliti z vodo (so
izven pasu plimovanja), ker se naj ne bi smatrali kot prsti (Stolt, Rabenhorst, 2010). Kjer ni
rastlin, ki bi lahko koreninile pod vodo (ker je pregloboko, ni svetlobe) in kjer so prisotne le
plavajoče alge ali rastlinski plankton, se prsti ne nahajajo (Soil taxonomy, 1975).
Soil taxonomy iz leta 1975 ne vsebuje nobene klasifikacije podvodnih prsti. V njej ni bilo
nobenih serij prsti, ki se pojavljajo v oceanskih, rečnih, zalivskih ali jezerskih dneh, kjer je
voda vedno prisotna (Demas, 1993).
Soil survey manual iz leta 1993 pravi, da so sedimenti v plitvih vodah prsti, če le-ti
omogočajo rast na dnu zakoreninjenim rastlinam kot npr. rogozu ali trstičju. To si lahko
razlagamo kot dejstvo, da je za subakvalne prsti pomembna vegetacija s koreninskim
sistemom (v bistvu pritrjena), ne pa plavajoča, lebdeča (Ditzler et al., 2010).
Demas s sodelavci (1996) je v delu Subaqueous soils, A pedological approach to the study of
shalow water habitats, zapisal, da subakvalne prsti v sladkih ali slanih vodah niso nikoli ali pa
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so zelo redko izpostavljene zraku. Tako se prsti v morskih zalivih, rokavih in lagunah
pojavljajo od spodnje meje bibavice do globine 2,5 metra (Demas et al., 1996).
Nova definicija prsti iz leta 1999, zapisana v Keys to soil taxonomy pravi, da je prst naravno
telo iz trdnih (mineralnih in organskih), tekočih in plinastih snovi, ki nastane na površini
Zemlje, zavzema prostor in ima eno ali obe navedeni značilnosti:
1. je organizirana v horizonte ali plasti; kot posledica prilivov ter odlivov energije in snovi,
procesov prenosa ter preoblikovanja, pa se le-ti razlikujejo od prvotnega gradiva;
in/ali
2. so sposobne omogočati rast rastlinam v naravnem okolju (Demas, Rabenhorst, 1999 v: Soil
survey staff, 1998).
Ta definicija prsti je v primerjavi s tisto iz leta 1975 razširjena in vključuje prsti Antarktike,
kjer je pedogeneza prisotna, vendar pa so podnebne razmere preveč ostre za rast višjih rastlin
(Demas, Rabenhorst, 1999 v: Soil survey staff, 1998).
Spremembe v definiciji so omogočile obravnavo podvodnih sedimentov kot podvodnih prsti,
zaradi prisotnosti horizontov, ne glede na to ali tam rastline rastejo ali ne (Balduff, 2007).
Nekateri pedologi so mnenja, da bi morala biti zgornja meja prsti atmosfera (Nikiforoff, 1958;
Simonson, 1959; Foth, 1978), drugi plitva voda (Kubiëna, 1953; Goldschmidt, 1958;
Muckenhausen, 1965; Ponnamperuma, 1972; Soil survey division staff, 1993; Demas, 1993;
Demas et al., 1996) (Demas, Rabenhorst, 1999 v: Soil survey division staff, draft, 1996).
Nova definicija prsti, zapisana v Keys to soil taxonomy, je za zgornjo mejo prsti določila
zrak, plitvo vodo, žive rastline (epifiti lahko živijo na rastlinah; prsti se lahko formirajo na
rastlinah) ali rastlinsko gradivo, ki se še ni začelo razkrajati (Demas, Rabenhorst, 1999 v: Soil
survey staff, 1998; Balduff, 2007).
Območja, ki so stalno prekrita z globoko vodo, se smatrajo, da nimajo prsti za rast korenin
rastlin. Spodnja meja prsti je bila z novo definicijo natančneje določena, in sicer do globine
2,5 metra ali tudi globlje, vendar le do tam, kjer še uspevajo rastline, ki koreninijo v podlagi
(Balduff, 2007 v: Soil survey staff, 2006).
WRB klasifikacija (International Society of Soil Science, 1998) je definirala prst kot
neprekinjeno naravno snov, ki ima tri prostorske in eno časovno dimenzijo. Prstena odeja ima
tri značilnosti:
1. sestavljena je iz mineralnih in organskih sestavin, ki vključujejo trdno, tekočo in plinasto
fazo;
2. sestavine so oblikovane v strukture;
3. prsti so v procesu stalnega razvoja (Balduff, 2007).
Leta 2006 je WRB klasifikacija (International union of soil science working group WRB,
2006) definirala prsti kot kakršnokoli gradivo znotraj dveh metrov od površine Zemlje, ki je v
stiku z atmosfero ter ne vključuje živih organizmov, območij stalno pokritih z ledom in
območij globljih od dveh metrov. Ta nova definicija vključuje kamnita območja, široke
urbane prsti, prsti industrijskih območij, jamske prsti in podvodne/subakvalne prsti (do
globine dveh metrov) (Balduff, 2007). WRB klasifikacija (2006) ima taksone podobne tistim
v Soil taxonomy. V njej so subakvalni fluvisoli enako, kot so Wassents v Soil taxonomy in
subakvalni histosoli enako kot Wassists (glej poglavje o klasifikacijah) (Demas, Rabenhorst,
2010). WRB klasifikacija obravnava sedimente kot prsti na območjih stalno prekritih z vodo
do globine dveh metrov od spodnje meje plimovanja do dveh metrov (WRB, 2006).
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V okolju zalitem z vodo lahko pedogeneza poteka v pred kratkim odloženih sedimentih, ki so
prekrili že prej obstoječe subaeralne2 prsti, v pred kratkim poplavljenih prsteh ali v prsteh, ki
so stalno prekrite z vodo. Termin subakvalne/podvodne prsti se uporablja za prsti, ki so se
razvile pod vodo; termin potopljene prsti pa se uporablja za prsti, ki so se razvile na kopnem,
vendar pa so sedaj pod vodo. Pogosto se za opis obeh vrst prsti uporablja termin subakvalne
prsti (Erich et al., 2010 v: Turenne, USDA-NRCS personal communication).
Subakvalne prsti omogočajo življenje različnim rastlinskim in živalskim združbam in so
bistvena sestavina vodnih ekosistemov (Bradley, Stolt, 2003).

5.2. Vpliv pedogenetskih dejavnikov na subakvalne prsti
Pedogenetski dejavniki vplivajo na nastanek, razvoj in lastnosti prsti ter istočasno na njihovo
razširjenost. Že Dokučajev je prišel do zaključka, da prsti nastajajo kot posledica skupnega
delovanja matične podlage, podnebja, organizmov, reliefa in starosti površja. Ameriški
pedolog Jenny je te dejavnike prikazal povezane v obliki enačbe:
p = f (K, O, R, M, Č),
kjer je prst (p) funkcija (f) pedogenetskih dejavnikov – podnebja/klime (K), organizmov (O),
reliefa (R), matične podlage (M) in časa (Č). Kasneje sta bila v enačbo vključena še dva
dejavnika – človek (A) in voda (H). S tema dvema dejavnikoma razširjena enačba se glasi:
p = f (K, O, R, M, Č, H, A) (Lovrenčak, 1994).
Leta 1972 je Folger opisal primarne dejavnike, ki vplivajo na sestavo in razporeditev
estuarijskih sedimentov. Njegova enačba se je glasila:
Se = f (G, H, B),
kjer je akumulacijo sedimentov (Se) opisal kot funkcijo (f) treh dejavnikov – geoloških
značilnosti območja (G), vodnih značilnosti (hidrologije H) in globine (batimetrije B).
Geološka podlaga, iz katere izhajajo sedimenti, vpliva s svojimi fizikalnimi in mineraloškimi
značilnostmi; vodne značilnosti območja vplivajo z dotokom sveže vode, slanostjo,
plimovanjem in hitrostjo vodnega toka; globina vode pa vpliva na energijo transporta,
valovanje in podobno (Balduff, 2007).
Za razlago pedogenetskih dejavnikov, ki vplivajo na subakvalne prsti, so bili združeni
Jennyevi pedogenetski dejavniki kopenskih prsti in Folgerjevi dejavniki estuarijskih
sedimentov, kar prikazuje slika 2 (Balduff, 2007 v: Demas, Rabenhorst, 2001).

2

Subaeralne prsti so prsti, ki so se razvile na kopnem, vendar pa so sedaj pod vodo zaradi dviga morske gladine,
poplavnih dogodkov ali povišanih vodostajev (Erich et al., 2010 v: Turenne, USDA-NRCS personal
communication).
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Slika 2: Pedogenetski dejavniki subakvalnih prsti

Vir: Balduff, 2007, str. 39
Jennyevi in Folgerjevi dejavniki tako tvorijo novo enačbo v kateri so subakvalne prsti (ps)
funkcija (f) pedogenetskih dejavnikov – podnebja (K), organizmov (O), globine/batimetrije
(B), značilnosti vodnega toka (F), matične podlage (M), časa (Č), kemičnih značilnosti vode
(KZ) in izrednih dogodkov (D). Slednja dva dejavnika sta bila dodana kasneje (Balduff,
2007). Ta enačba je podobna Jennyevi z razliko, da se podnebje pri subakvalnih prsteh nanaša
zgolj na temperaturo, relief iz Jennyeve enačbe nadomestita globina vode in značilnosti
vodnega toka, dodana pa sta tudi dva nova dejavnika – kemične značilnosti vode in pa izredni
dogodki.
MATIČNA PODLAGA (M)
Matična podlaga deluje s svojo mineraloško in kemično sestavo na mineraloško in kemično
sestavo prsti ter na morfološke in fizikalne lastnosti prsti, tudi na njeno globino. Kemična
sestava kamnine pogojuje osnovno kemično sestavo prsti in s tem delež bazičnih kationov za
rastline kot so kalcij, magnezij, natrij in kalij. Posledično ima vpliv na adsorpcijski kompleks
in pedogenetske procese. Vpliva pa tudi na hitrost in smer razvoja prsti (Lovrenčak, 1994).
Matična podlaga se torej nanaša na vir geološkega materiala iz katerega ali v katerem je prst
nastala (Balduff, 2007). Subakvalne prsti, ki so nastale v lagunah z odnašanjem gradiva iz
otokov, ki zapirajo vhod vanjo, so pretežno peščene, sestavljene predvsem iz kremena in
podpirajo manjšo paleto rastlinstva. Subakvalne prsti, ki izhajajo iz večinoma glinenega
gradiva, pa imajo bolj izraženo strukturo, vsebujejo večje količine topnih mineralov (bazičnih
kationov) in podpirajo širšo paleto rastlinstva (Demas, Rabenhorst, 2001 v: Brady, Weil,
1996).

PODNEBJE (K)
Pod pojmom klimatski ali podnebni pedogenetski dejavnik uvrščamo sončno obsevanje,
temperature, padavine, vetrove ter vlago v ozračju. Njihov vpliv je lahko posreden ali
neposreden. Neposredno oblikujejo vodne in toplotne razmere v prsti (hidrotermični režim
prsti), posredno pa vplivajo preko drugih dejavnikov, npr. rastlinstva, živalstva, reliefa
(Lovrenčak, 1994).
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Vpliv podnebja na subakvalne prsti v prvi vrsti zajema vplive temperatur ter sončnega
obsevanja. Ti neposredno vplivajo na kemične in biološke procese v prsti ter bioturbacijo
(mešanje prsti s pomočjo organizmov) in posredno na rastlinske in živalske vrste, ki so
prisotne na območju (Balduff, 2007). Vpliv podnebja je viden v subakvalnih pedogenetskih
transformacijskih procesih sulfidizacije3 in razgradnji/dekompoziciji organskega gradiva
(Demas, Rabenhorst, 2001 v: Demas, Rabenhorst, 1999b), ki so odvisni od temperature v
podvodnem okolju (Demas, Rabenhorst, 2001 v: Odum, de la Cruz, 1967).
V podvodnih okoljih je vpliv padavin in vetrov nepomemben, razen, če le-ti sprožijo erozijo
prsti ali večje nanose kopenskega gradiva v plitvine (Demas, Rabenhorst, 2001 v: Odum, de
la Cruz, 1967).

RELIEF (B)
Relief nima neposrednjega vpliva na podvodna okolja in s tem na subakvalne prsti. Na
kopnem relief določa lokalno hidrologijo, v podvodnih okoljih pa se lahko zgodi ravno
obratno, da hidrološki pogoji (vodni režim) postanejo odločilni faktor pri oblikovanju
podvodnih reliefnih oblik (Demas, Rabenhorst, 2001). V estuarijih in obalnih lagunah je
neposredno opazovanje podvodnih reliefnih oblik težavno zaradi slabe vidljivosti, ki nastopi
že ob globini enega metra. Vendarle pa je podvodne reliefne oblike v plitvinah (manj kot en
meter globoko) možno prepoznavati z infrardečo fotografijo visoke resolucije (Balduff,
2007).
Nadmorsko višino v podvodnih okoljih zamenja globina. Ta vpliva na razvoj profilov
subakvalnih prsti in omogoča razlago učinkov notranjih/internih4 valov in valov povzročenih
zaradi vetra (Demas, Rabenhorst, 2001).
Topografija podvodne pokrajine in z njo povezane hidrološke značilnosti imajo pomemben
vpliv na morfološke, fizikalne in kemične lastnosti prsti (Demas et al., 1996; Demas et al.,
1996 v: Daniels et al., 1971).
ZNAČILNOSTI VODNEGA TOKA (F)
Značilnosti vodnega toka vključujejo hitrost vode, njeno smer gibanja ter valovanje. Ti
parametri so odvisni od lege v zalivu, oddaljenosti od zaliva, jakosti plimovanja in globine
(Balduff, 2007). Že leta 1937 sta Krumbein in Aberdeen ugotovila, da je v okoljih z veliko
vodno energijo prisotna bolj groba tekstura sedimentov, v okoljih z manj vodne energije pa
glinena. Visoka vsebnost organskega ogljika je povezana z drobno teksturo sedimentov, med
tem ko nizka vsebnost, s peščeno teksturo sedimentov. Značilnosti vodnega toka vplivajo na
procese suspenzije, transporta in odlaganja delcev, ki so rezultat notranjih (internih) valov
(Demas, Rabenhorst, 2001 v: Cacchione, Southard, 1974), valov povzročenih zaradi vetra in
tokov (Demas, Rabenhorst, 2001 v: Sanford, 1994). Značilnosti vodnega toka sodelujejo tudi
3

Sulfidizacija je proces, reakcija nastanka sulfida (Priročni slovar tujk, 2005). Običajno se vrši v prsteh na
območju plimovanja in v plitkih vodah. Med tem procesom se železovi oksidi v oksidiranem površinskem
horizontu reducirajo na topne Fe2+ (Demas, Rabenhorst, 1999; An introduction to subaqueous soils, 2010).
4
Notranji ali interni valovi nastanejo na interfazi dveh različno gostih vodnih mas, največkrat zaradi izrazitega
plimovanja. Frekvenca notranjih valov je nižja, amplituda pa večja (do 200 m). Večja amplituda valovanja
notranjih valov omogoča znatno premešanje vodne mase in vnos hranil iz termokline in piknokline v zgornji sloj
vode (Stopar, 2005).
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pri oblikovanju podvodnega površja. Vzroki za različno vodno energijo pa so povezani s
plimovanjem in tokovi. V tandemu globina in značilnosti vodnega toka igrajo enako razvojno
vlogo, kot jo igra relief na kopnem (Demas, Rabenhorst, 2001). Tudi temperatura izliva
podzemne vode lokalno lahko vpliva na lastnosti prsti (Factors of subaqueous soil formation,
2010).

ORGANIZMI (O)
Pod pojem živi organizmi kot pedogenetski dejavnik vključujemo vse rastlinske in živalske
organizme v prsti. Ti se med sabo ločujejo po velikosti in stopnji razvoja. V prsti živijo
mikroskopsko majhne rastline in živali (mikroflora in mikrofavna) ter večje rastline in živali
(makroflora in makrofavna). V njej so tako enocelične rastline in živali kot tudi visoko
razvite. Po številu so živi organizmi zelo različno zastopani. Največ jih živi v zgornjih delih
profila prsti (slika 3). Na njihovo življenje in število pa vplivajo podnebne razmere, relief,
matična podlaga, količina hranilnih snovi, zračnost, reakcija prsti in človekova raba tal
(Lovrenčak, 1994).
Živi organizmi imajo kot pedogenetski dejavnik velik vpliv. Višje razvite rastline ustvarjajo
organske snovi, živali pa opravijo prvo mehanično in biokemično razgrajevanje le-teh ter jih
pripravljajo za nadaljnjo humifikacijo. Mikroorganizmi dokončno razgradijo organske snovi,
sintetizirajo humus in ga na to mineralizirajo. Rastline vplivajo na delež in količino humusa v
prsti. S koreninami črpajo snovi, ki pa se po odmrtju rastline ponovno vračajo nazaj v prst
(Lovrenčak, 1994).
Subakvalnim prstem daje organsko snov makroflora, kot so npr. makroalge. Ta predstavlja
hrano za mikrobe, ki pospešujejo druge biokemične procese kot npr. kroženje hranil.
Aktivnost podvodnih rastlin lahko spremeni kemično zgradbo prsti. Tako npr. morske trave
sproščajo kisik v prst, ki oksidira v spojine kot so reducirano železo in sulfidi (Balduff, 2007
v: Holmer et al., 2005).
Makroflora lahko fizično stabilizira površje. Z upočasnitvijo vodnih tokov preprečuje erozijo
prsti. Njihova učinkovitost pa je odvisna od gostote rastlin (število rastlin na m2) (Balduff,
2007 v: Koch, 2001).
Slika 3: Črv v zgornjem delu vzorca subakvalne prsti

Vir: Pristovšek, 2010
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Proizvodnja biomase podvodnih makrofitov je odvisna od kakovosti vode in vpliva na
lastnosti subakvalnih prsti (Demas, Rabenhorst, 2001 v: Merrell et al., 1997, Demas et al.,
1999) ter količino organskih snovi v njej (Demas, Rabenhorst, 2001).
Morske živali mešajo velike delce prsti, razpršujejo kisik v globlje plasti prsti, izločajo sluzi
in razkrajajo organsko snov. Z njihovimi iztrebki in odmiranjem se v prsti kopiči organski
ogljik (Bradley, 2010; Bradley, Stolt, 2003 v: Mc Call, Tevesz, 1982). Deževniki, ki se
hranijo z odmrlo organsko snovjo, pripomorejo k tvorjenju humusa, spreminjajo teksturo in
kemično sestavo prsti. Ko živali rijejo in kopljejo rove skozi prst, jo obračajo, sodelujejo pri
njenem zračenju in gnojenju (Lovrenčak, 1994). Makrofavna (kot so npr. školjke, črvi in
rakci) povzroča bioturbacijo in pomaga pri oksidaciji zgornjega dela prsti z vključevanjem s
kisikom zasičene vode (Balduff, 2007).
Rhoads (1974) je domneval, da bentični organizmi5, ki jedo predvsem organske usedline,
zagotavljajo vir hrane organizmom živečim na dnu morja, s premestitvijo organskega gradiva
iz nižjih slojev prsti na njeno površje (Demas, Rabenhorst, 2001 v: Chambers, Odum, 1990).
Bentični organizmi lahko spremenijo usedline na 5 načinov – z bioturbacijo, izčrpanjem
organskega ogljika, proizvodnjo vezivnih sredstev, kot so školjke in sluzi, z bio-odlaganjem
in z oksigenacijo6 anaerobnih sedimentov (Demas, Rabenhorst, 2001). Akumulacija
organskega gradiva v zgornjih horizontih je dokaz učinka bentičnih organizmov na lastnosti
subakvalnih prsti. Dokazano je, da so ti organizmi s svojimi dejavnostmi v sodelovanju s
procesi difuzije povečali debelino oksidiranega površinskega horizonta tudi do 10 krat bolj,
kot je sicer njegova povprečna debelina (glej poglavje o pedogenetskih procesih) (Demas,
Rabenhorst, 2001 v: Fenchel, Riedl, 1970; Demas, Rabenhorst, 2001). Razvoj svetlih,
relativno debelih površinskih horizontov je mogoče delno pripisati namočenim rovom
bentičnih organizmov s kisikom zasičene vode (Demas, Rabenhorst, 2001).
Povečane ravni kalcijevega karbonata so povezane z biogeno proizvodnjo školjk in njihovo
poznejšo vgradnjo v horizonte prsti (po smrti organizmov) (Demas, Rabenhorst, 2001 v:
Demas, Rabenhorst, 1999b).
ČAS (Č)
Čas kot pedogenetski dejavnik pomeni upoštevati trajanje in intenzivnost delovanja ostalih
pedogenetskih dejavnikov na nastanek, razvoj in lastnosti prsti. Pomembna je predvsem
izpostavljenost matične podlage zunanjim dejavnikom (Lovrenčak, 1994).
Subakvalne prsti v zalivih so v splošnem mlade (starost poznega holocena), vendar pa se
lahko razlikujejo v letih. Nekatere pozno holocenske prsti so prekrite, zakopane s starejšimi
prstmi (pozno pleistocenske ali še starejše) (Balduff, 2007).
Čas delovanja pedogenetskih dejavnikov je težko določiti. Npr. stopnja bioturbacije je
povezana z dolžino časa aktivnosti organizmov v prsti. Od razpoložljivega časa za aktive
procese so odvisne podvodne oblike površja in razvoj sedimentne teksture. Večina
subakvalnih prsti je verjetno relativno mladih in so nekoliko podobne mladim aluvialnim
prstem na poplavnih ravnicah (Demas, Rabenhorst, 2001). Imajo slabo razvite profile, na
5

Bentični organizmi so skupnost rastlinskih organizmov (fitobentos alge in v vodi rastoči mahovi), živalskih
organizmov (zoobentos) ter bakterij (bakteriobentos), ki živijo na površini dna voda (morij, jezer, rek ...) ali tik
pod dnom. Se plazijo po dnu, rijejo po njem ali pa so nanj pritrjeni. Predstavljajo pomemben del prehranjevalne
verige, so vir hrane za ribe, ptice in sesalce (Aquatic life, 2011; Zbirka.si, 2011).
6
Oksigenacija je bogatenje s kisikom, uvajanje kisika v spojino (Priročni slovar tujk, 2005).
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površini pa oksidiran horizont. Večina horizontov kaže znake izpranosti (revni s hranili) ali
oglejenosti, podobno kot jih poznamo pri kopenskih prsteh. Včasih so lahko stare prsti zasute
z mlajšimi (torej gre za fosilnost) holocenskimi subakvalnimi prstmi (Rabenhorst, 2010).
KEMIČNE ZNAČILNOSTI VODE (KZ)
Med kemične značilnosti vode prištevamo slanost, alkalnost, odstotek nasičenosti s kisikom
in vsebnost nitratov. Ti parametri vplivajo na flokulacijo7 delcev, stopnjo oksidacije ter na
oblikovanje vodikovo-sulfidnega plina, ki je lahko strupen za nekatere bentične vrste in je
vključen v oblikovanje sulfidnih mineralov (Balduff, 2007).

IZREDNI DOGODKI (D)
Izredni dogodki predstavljajo še nedoločene dejavnike, ki vplivajo na nastanek prsti.
Nanašajo se npr. na hurikane in nevihte, ki potencialno lahko vplivajo na stabilnost
podvodnega površja, in v nekaterih primerih vidno vplivajo na erozijo ali odlaganje (Balduff,
2007). Tako je npr. leta 1933 hurikan v Ocean Cityu prenesel velike količine podvodnega
gradiva in povzročil večje spremembe globin prsti, kar je posledično povzročilo velike
spremembe v lastnostih subakvalnih prsti (Demas, Rabenhorst, 2001).
ČLOVEK (A)
Nenazadnje bi lahko enačbi dejavnikov, ki vplivajo na nastanek, razvoj in lastnosti
subakvalnih prsti, dodali še antropogeni pedogenetski dejavnik. Človek povzroča hitre in
močne spremembe v prsti in širše v ekosistemu na posreden ali neposreden način.
Z neposrednimi posegi, npr. gradnjo (nasipov, dokov), spreminja zgradbo profila prsti, njeno
strukturo (razbija strukturne skupke) in prekine kapilarni sistem. Lahko jo tudi popolnoma
uniči. Izrazite in hitre spremembe lastnosti prsti nastanejo tudi pri njihovem osuševanju.
Posredno pa človek vpliva na prsti preko sprememb ostalih pedogenetskih dejavnikov: npr. s
spreminajnjem podvodnega reliefa (spremenijo se fizikalne in kemične lastnosti prsti ter
potek procesov v njih), s spreminjanjem naravne vegetacije (prst izgubi zaščito, kar lahko
sproži erozijo prsti, spremeni se količina in lastnosti humusa, spremenijo se mikroklimatske
razmere, ki vplivajo na drugačen potek procesov), z onesnaževanjem (vpliv kislega dežja na
kemične lastnosti prsti) in uporabo pesticidov (Lovrenčak, 1994).

5.3. Pedogenetski procesi v subakvalnih prsteh
Pedogenetski procesi, potekajoči v subakvalnih prsteh, so podobni tistim v kopenskih (Erich
et al., 2010 v: Bradley, Stolt, 2003, Demas, Rabenhorst, 1998, 1999, 2001, Osher, Flannagan,
2007).
Kopenske prsti nastanejo in se razvijajo z delovanjem pedogenetskih procesov, ki jih s
skupnim imenom označujemo kot procesi oblikovanja prsti. Ti procesi pa ne potekajo samo v
kopenskih prsteh, temveč tudi v prsteh plitvih voda. Gre za skupek različnih fizikalnih,
bioloških in kemičnih procesov, ki potekajo v prsti in povzročajo svojsko sestavo ter lastnosti
prstene mase. Pedogenetske procese lahko razdelimo na tri skupine:
7

Flokulacija je kosmičenje, izločanje delcev iz koloidne raztopine ali prahu iz plina v obliki kosmičev (Priročni
slovar tujk, 2005).
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a) na razpadanje matične podlage in nastajanje mineralnih delcev prsti;
b) na razgrajevanje odmrlih ostankov rastlin in živali ter nastajanje humusnih snovi;
c) na odnašanje raznih snovi iz prsti oz. premeščanje mineralnih in organskih delcev ter snovi
v samem profilu prsti (Lovrenčak, 1994).
Pedogenetski procesi ne potekajo povsod enakomerno. Prav različen potek povzroči v profilu
prsti nastanek bolj ali manj vodoravnih plasti – horizontov. Horizonti imajo značilne lastnosti
kot učinek delovanja določenega sklopa pedogenetskih procesov. Sklop medsebojno
povezanih pedogenetskih procesov, potekajočih na določenem mestu, pa je odvisen od
tamkajšnjega spleta pedogenetskih dejavnikov. Ti dajo značilno zgradbo profila ter kemične
in fizikalne lastnosti prsti (Lovrenčak, 1994).
V subakvalnih prsteh lahko najdemo tako organske (O) kot tudi mineralne horizonte (A in C).
Večinoma imajo te prsti zgradbo profila A-C (entisoli8), lahko pa imajo prekrit A in O
horizont, nekatere tudi B horizont (Turenne, 2010). Slika 4 prikazuje profil subakvalne prsti iz
Rhode Islanda.
Slika 4: Profil subakvalne prsti iz Rhode Islanda

Vir: Nesoil.com, 2011
Subakvalne prsti v sladkih vodah se lahko bistveno razlikujejo od tistih v slanih, zaradi razlik
v vsebnosti raztopljenih snovi. Stopnja raztopljenega kisika pa igra pomembno vlogo pri
debelini in razvoju svetlejšega površinskega (a še vedno podvodnega) horizonta (Demas,
Rabenhorst, 2001).
Pedogenetske procese lahko razdelimo v 4 sklope: v procese prilivov, odlivov, premeščanja
ter procese preperevanja in preoblikovanja (Repe, 2009). Simonsonova splošna teorija
nastajanja prsti in Jennyeva enačba pedogenetskih dejavnikov kopenskih prsti sta bili
uporabljeni za razlago nastanka subakvalnih prsti. Simonson (1959) je trdil, da geneza prsti
poteka v dveh korakih. V prvem prihaja do akumulacije matične podlage, v drugem pa do
diferenciacije horizontov v profilu prsti. Diferenciacijo horizontov je pripisoval procesom
prilivov, odlivov, premeščanja ter preperevanja in preoblikovanja v prsti. Tako lahko po
8

V Soil taxonomy (1999) je red entisolov definiran kot prsti, ki imajo zelo slabo izoblikovane horizonte, kar je
posledica dejstva, da se je njihova matična podlaga šele pred kratkim akumulirala. Te prsti so precej razširjene in
jih lahko najdemo v vseh podnebnih tipih. Pogosto se nahajajo na poplavnih območjih in deltah (The physical
environment, 2011).
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Simonsonovem modelu zaključimo, da so estuarijski sedimenti v bistvu prsti in da ni dovolj
samo zahtevek, da sedimenti omogočajo rast rastlinam, temveč se morajo pedogenetski
procesi odražati v nastanku in razvoju horizontov (Balduff, 2007 v: Demas, Rabenhorst,
1999).
Pedogenetski prilivi v subakvalnih prsteh vključujejo:
- prilive mineralnih snovi z aluvialnimi nanosi,
- prilive bioloških snovi (biogenega kalcijevega karbonata – lupine organizmov) in
- prilive antropogenih snovi (npr. ob izkopavanju) (Turenne, 2010).
Pedogenetski odlivi v subakvalnih prsteh vključujejo:
- erozijo, katero povzročajo valovi, nevihte in potek plimovanja ter
- razgradnjo oz. dekompozicijo organskega gradiva (Demas, Rabenhorst, 1999; Turenne,
2010).
Pedogenetski procesi premeščanja v subakvalnih prsteh vključujejo:
- difuzijo kisika,
- bioturbacijske procese (Ti procesi se kažejo v tankem oksidiranem horizontu v zgornjem
delu profila.) in
- izpiranje baz (Demas, Rabenhorst, 1999; Bradley, Stolt, 2003 v: Demas, 1998).
Pedogenetski procesi preoblikovanja v subakvalnih prsteh vključujejo:
- humifikacijo in
- sulfidizacijo (Demas, Rabenhorst, 1999; Bradley, Stolt, 2003 v: Demas, 1998).

A) Procesi prilivov v subakvalnih prsteh
Med procese prilivov v subakvalnih prsteh uvrščamo prilive mineralnih in biogenih snovi.
Posledice prilivov mineralnih snovi subakvalnim prstem se v posameznih primerih kažejo kot
pojav nezveznosti v prsteh podobno, kot se le-te pojavljajo v kopenskih aluvialnih prsteh.
Slednje kažejo veliko število diskontinuitet in prekrite površinske horizonte, ki so pomembni
diagnostični kriteriji v fluvisolih9 (Demas, Rabenhorst, 1999; Demas, Rabenhorst, 1999 v:
Soil survey staff, 1998).
S prekritjem površinskega horizonta je povezana porast vsebnosti organskega ogljika z
globino. Tako je prekritje starejših površinskih horizontov zaradi dodajanja mineralnega
gradiva k profilu prsti podobno kopenskim procesom sedimentacije na poplavnih ravnicah
(Demas, Rabenhorst, 1999).
Prisotnost bentične favne je eden od dveh osnovnih primerov prilivov biološkega gradiva.
Delci školjk v profilih prsti prispevajo k dvigu vsebnosti kalcijevega karbonata (slika 5).
Kalcijev karbonat pa tudi lahko obori iz vode. Najizrazitejši dokaz prilivov v subakavalnih
prsteh predstavlja dodajanje organskih snovi. Povečane ravni organskega ogljika v zgornjih
horizontih, ki z globino upadajo, so točno tisto, kar najdemo tudi v kopenskih prsteh. Tako
akumulacija školjk biološkega izvora, vegetativni drobci, ostala organska snov ter razvoj A
horizonta dokazujejo procese pedogenetskih prilivov (Demas, Rabenhorst, 1999).

9

Fluvisoli (po WRB klasifikaciji) so prsti, ki so se razvile na rečnih naplavinah in kažejo aluvialno stratifikacijo
(Repe, 2006).
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Slika 5: Delci školjk v profilih prsti prispevajo k dvigu vsebnosti kalcijevega karbonata

Vir: Pristovšek, 2010

B) Procesi odlivov v subakvalnih prsteh
V kopenskih prsteh potekajo procesi odlivov preko izpiranja, pronicanja vode skozi profil
prsti, erozije ali razgradnje organskih snovi. V prsteh plitvih voda procesa izpiranja in
pronicanja nista tako pomembna, zaradi nizkega hidravličnega gradienta, ki je značilen za
stalno poplavljena okolja (Demas, Rabenhorst, 1999). Se pa zato bolj pogosto pojavlja
erozija, katero je težko natančno določiti, saj je ne moremo zajeti in izmeriti, kot to lahko
izvedemo na kopnem. Erozijo povzročajo nevihte, plimovanje, notranje/interno valovanje,
valovanje povzročeno z vetrom in tudi čolnarjenje (Demas, Rabenhorst, 1999 v: Madsen,
Warnke, 1983). Neposredna metoda merjenja erozije subakvalnih prsti poteka preko merjenja
skupnih suspendiranih trdnih delcev v zgoraj ležečem vodnem stolpcu10. Skupna količina
suspendiranih trdnih delcev je delni indikator količine snovi, ki je bila erodirana iz
površinskih sedimentov in resuspendirana.
Young (1971) je dokazal, da preko 50 % suspendiranih sedimentov zunaj vodnega stolpca
izvira kot erodiran material iz površinskih sedimentov (Demas, Rabenhorst, 1999). Tako kot
tudi na kopnem, erozijo v podvodnih okoljih preprečuje vegetacija.
Procesi odlivov v subakvalnih prsteh potekajo tudi z razgradnjo organskega gradiva. Rezultat
bakterijske razgradnje je odliv ogljika in hranil iz prsti. Vsebnost organskega ogljika v
površinskih horizontih je med 0,5 in 2 % (An introduction to subaqueous soils, 2010; Ditzler
et al., 2010).
C) Procesi premeščanja v subakvalnih prsteh
Eluviacija (izpiranje), difuzija in bioturbacija so trije procesi premeščanja snovi v prsteh.
Difuzija v prsteh se pojavi, ko se raztopljeni ioni ali molekule prestavijo iz območja z višjo
koncentracijo v območje z nižjo koncentracijo, kar povzroči kopičenje snovi v določenem
delu prsti (Demas, Rabenhorst, 1999 v: Fanning, Fanning, 1989). Svetlo rjavi odtenki,
10

Vodni stolpec je dogovorjeni stolpec vode, ki poteka od površja vode pa vse do dna (Water on the web, 2011).
Gre za vodo nad mestom proučevanja.
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značilni za mnoge zgornje dele profilov subakvalnih prsti, so znak difuzije kisika. Kisik
pronica v samo prst ravno na stiku vode in prsti, posledica pa so rjavi barvni odtenki.
Conalnost je posledica ravnovesja med porabo kisika bentičnih podvodnih mikroorganizmov,
ki razkrajajo organsko gradivo in difuzijo kisika iz zgoraj ležečega vodnega stolpca v
površinski horizont. Ob odsotnosti teh mikroorganizmov bi bila oksidirana svetlo rjava plast
nekaj milimetrov debelejša, odvisno od teksture prsti (Demas, Rabenhorst, 1999 v: Fenchel,
Reidl, 1970). Sam proces difuzije bi imel precej omejen obseg pri oblikovanju horizontov
prsti. Toda bioturbacija (mešanje prsti s pomočjo bentičnih organizmov – slika 6), običajno
mišljena kot proces, ki nasprotuje oblikovanju horizontov, pokaže, da deluje skupaj s procesi
difuzije v pospešeni diferenciaciji horizontov (pospešuje nastanek oksidiranih površinskih
plasti) (Demas, Rabenhorst, 1999; An introduction to subaqueous soils, 2010). V prsteh
plitkih voda aktivnost organizmov, ki živijo v podvodnih sedimentih (kot npr. črvi, školjke),
lahko vodi do oblikovanja oksidiranega površinskega horizonta debeline od 10 do 20 cm. To
je rezultat neposrednega prenosa kisika, ki ga omogočajo organizmi, porasta difuzije kisika
zaradi intenzivnega biogenega mešanja in izpiranja kanalov v prsti (voda se lažje in hitreje
premika po kanalih) (Demas, Rabenhorst, 1999 v: Rhoads, 1974).
Slika 6: Mešanje prsti s pomočjo bentičnih organizmov

Vir: Pristovšek, 2010
Č) Procesi preoblikovanja v subakvalnih prsteh
Humifikacija
V prsteh se preoblikujejo organske ali minerale frakcije. Humifikacija je proces preobrazbe
organskih snovi v humus in v večji ali manjši meri poteka v vseh prsteh. Poteka samostojno
ali z drugimi procesi. V subakvalnih prsteh se voda stalno zadržuje, zato so v njej prisotni
anaerobni pogoji, ki omogočajo za podvodno okolje specifično humifikacijo (Lovrenčak,
1994). V z vodo zalitem okolju anaerobni pogoji precej upočasnijo razgradnjo organske snovi
(Erich et al., 2010 v: Craft, 2001). To organsko gradivo se akumulira kot slabo ali
nerazgrajeno gradivo oziroma kot fino organsko blato. Akumulacije organskega ogljika so
lahko tudi pomemben ponor za atmosferski CO2 (Erich et al., 2010 v: Markewich, Buell,
2008) in ostale z organskim ogljikom združljive elemente (kot je npr. živo srebro) (Erich et
al., 2010 v: Homann, Gridal, 1996). Subakvalne prsti imajo ponavadi visoko vsebnost
organskega ogljika. V estuarijih, območjih sedimentacije, lahko podvodni ogljikovi bazeni
dosežejo vrednosti tudi do 180 t/ha (Erich et al., 2010 v: Payne, 2007). Vsebnost organskega
ogljika je v podvodnih prsteh višja v zgoraj ležečih horizontih (Erich et al., 2010 v: Demas,
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Rabenhorst, 1999, Bradley, Stolt, 2003, Jepersen, Osher, 2007) ali v prekritih horizontih
nekoč višje ležečih v profilu (Erich et al., 2010 v: Bradley, Stolt, 2003, Jepersen, Osher,
2007).
Preoblikovanje organskega gradiva v prsteh lahko dokazujemo z razmerjem med ogljikom in
dušikom. Tipično razmerje med njima v ostankih sladkovodne subakvalne vegetacije je med
20 : 1 in 30 : 1 (Demas, Rabenhorst, 1999 v: Levington, 1982). To razmerje je podobno
tistemu v kopenskih prsteh s travniškim rastjem, katerega vrednost znaša med 20 : 1 in 37 : 1
(Demas, Rabenhorst, 1999 v: Bradly, Weil, 1996). Rezultat mikrobne razgradnje organskih
ostankov v kopenskih in subakvalnih prsteh je znižanje vrednosti razmerja med ogljikom in
dušikom. Znižanje te vrednosti dokazuje pretvorba svežega organskega gradiva v druge
huminske snovi z redoks reakcijami in proces sulfidizacije (Demas, Rabenhorst, 1999; Ditzler
et al., 2010). Tako je razmerje med ogljikom in dušikom v subakvalnih prsteh nižje in znaša
med 8 : 1 in 15 : 1 (An introduction to subaqueous soils, 2010).

Sulfidizacija
V prsteh, ki so stalno pod vodo, običajno v slanih vodah, se kopičijo sulfidi. Sulfati v vodi so
biološko reducirani v sulfide. Ti se večinoma akumulirajo v obalnih plitvinah v bližini rečnih
ustij ali rekah, ki s sabo nosijo neapnenčaste sedimente. Seveda se lahko nahajajo tudi v
sladkih vodah, če je v njih prisotno žveplo (Methods for conducting ..., 2010).
Mnogo pretvorb, značilnih za kopenske prsti, ne poteka v subakvalnih prsteh. Med tistimi, ki
pa, so pomembne predvsem mineralne pretvorbe, kot je na primer tvorba sulfidov. Gre za
proces sulfidizacije (Demas, Rabenhorst, 1999 v: Fanning, Fanning, 1989), katerega glavni
končni produkt je pirit (FeS2). Sulfidizacija se ponavadi vrši v prsteh na območju plimovanja
in v plitkih vodah. Za njen potek so potrebni: bakterije, ki reducirajo sulfate (kot npr.
Desulfivibro sp.), vir sulfatov, vir reaktivnega železa, organska snov kot mikrobiološki
substrat in anaerobni pogoji. Med tem procesom se železovi oksidi v oksidiranem
površinskem horizontu reducirajo na topne Fe2+. V istem času so reducirani tudi sulfati iz
morske vode, katero povzročijo mikrobi med njihovo oksidacijo organske snovi.
Problematični proizvod redukcije sulfatov je HS-, ki lahko kasneje reagira z železom in tvori
železovo-sulfidne zmesi, npr. FeS, Fe3S4, FeS2 (če je prisotno reaktivno železo: H2S + Fe2+ à
FeS à FeS2). Sulfidne formacije se v profilu prsti pojavijo pod mejo med oksidiranim
površinskim horizontom in anaerobnim horizontom pod njim. Sulfidizacija je tako pomemben
proces razlikovanja horizontov (Demas, Rabenhorst, 1999; An introduction to subaqueous
soils, 2010).
Namesto kisika, anaerobni mikroorganizmi uporabljajo NO3-, Mn4+, Fe3+, SO42- in CO2 kot
sprejemnike elektronov v redukcijskih reakcijah. Ti z Mn4+ in Fe3+ lahko povzročijo
spremembo barve prsti (Erich et al., 2010 v: Vespraskas, Fulkner, 2001). Fe3+ se reducira v
Fe2+, Mn3+ in Mn4+ se reducirata v Mn2+ (Erich et al., 2010 v: Kirk, 2004). Ob njuni
prisotnosti se v procesu oglejevanja prsti in v redoksimorfičnih značilnostih zgodi dvoje:
1. v oksičnih območjih se razvijejo koncentracije oksida in
2. v območjih oglejevanja prsti (v anoksičnih območjih) pa se železo porablja/izčrpava.
Redukcija lahko proizvede oglejen horizont z izrazitejšim izpiranjem reduciranega mangana
in železa (Erich et al., 2010 v: Vespraskas, 1992).
Estuarijske prsti se z izkopavanjem in kasnejšo oksidacijo lahko razvijejo v kisle sulfatne prsti
(tudi tionični fluvisoli po WRB klasifikaciji) (Erich et al., 2010 v: Fanning, Burch, 1997). To
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povzroči vizualno razbarvanje same prsti in težave pri uporabi zemljišč zaradi nižje pH
vrednosti prsti ter presežka žvepla. Kisle sulfatne prsti so prsti, ki vsebujejo železove sulfide,
večinoma v obliki pirita (FeS2), z manjšimi količinami drugih produktov oksidacije sulfidov,
kot je npr. železov monosulfid (FeS) (Erich et al., 2010 v: Ward et al., 2004). Železovi
monosulfidi so pogosto prisotni v organsko bogatih sedimentih, na območjih kanalizacije ter
na jezerskih dneh in hitro oksidirajo ob izpostavljenosti kisiku (Erich et al., 2010 v: Sullvian
et al., 2002, Smith, Melville, 2004). Če so prsti preveč zasičene z monosulfidi, sulfidi hitro
oksidirajo in porabljajo raztopljen kisik v vodi ter tako lahko povzročijo pomor rib in ostalih
živih organizmov (Erich et al., 2010 v: RTA, 2005). Monosulfidi, pogosto v obliki Fe2+, so
vidni v reduciranih prsteh kot temno črna barva. Ko sulfidna prst oksidira, se oblikuje Fe3+,
barva pa se spremeni v sivo ali rjavo (Methods for conducting ..., 2010 v: Lyle, 1983). V
sladkovodnih sistemih je redukcija SO42- omejena z njegovo razpoložljivostjo (Erich et al.,
2010 v: Craft, 2001). Regionalno pa lahko povečanje vsebnosti žvepla v ekosistemu
povzročijo premogove termoelektrarne (Erich et al., 2010 v: Smith, 2001). Prisotnost
reduciranega žvepla lahko na terenu prepoznamo po vonju plina H2S ali z uporabo
vodikovega peroksida (Erich et al., 2010 v: Vaughan et al., 2008).

5.4. Klasifikacije subakvalnih prsti
5.4.1. Von Post – jitja in dy
Sedimente odložene v vodi je do nedavnega proučevala geologija. V zadnjih 150-ih letih je
bilo veliko pobud, da bi to področje proučevanja prevzela pedologija (Balduff, 2007 v: Post,
1862, Kubiëna, 1953, Muckenhausen, 1965, Ponnamperuma, 1972). Po podatkih Hansena je v
šestdesetih letih 19. stoletja (1862) von Post razvil nomenklaturo podvodnih prsti, kjer je tudi
razložil termina »gyttja« in »dy« (Balduff, 2007 v: Hansen, 1959).
Gyttja, jitja, tudi gitja so neprepereli organski ostanki, sestavljeni iz mešanice delcev rastlin,
številnih trdih in poroznih celičnih sten diatomej (zunanja plast kremenastih alg), zrn kremena
in sljude, kremenovih iglic ter zunanjih ogrodij mrčesa in rakov (Balduff, 2007 v: Hansen,
1959). Je s hranili bogata šota, nastala zlasti iz odmrlih delov rastlin in živali, nakopičenih v
stoječi vodi (Geografski terminološki slovar, 2005). Je sive ali rdečo-sive barve (Hansen,
1959).
Dy prsti pa so sestavljene iz povsem enakih sestavin kot jitja z dodatkom delcev rjavega
humusa (Balduff, 2007 v: Hansen, 1959). Je rjave ali črno-rjave barve (Hansen, 1959). Jitja in
dy se torej razlikujeta v količini organskega gradiva – jitja je organsko bogata, dy organsko
revna.
5.4.2. Kubiënova klasifikacija subakvalnih prsti
Kubiëna je leta 1953 predlagal klasifikacijo prsti Evrope, ki bi vključevala tudi subakvalne
prsti. Njegov sistem razvrščanja je bil celovit, vključeval je vse prsti, vključno z do tedaj
prezrtimi subakvalnimi prstmi in omogočil boljše razumevanje procesov tvorbe prsti. Kubiëna
je subakvalne prsti razdelil v dve glavni kategoriji (preglednica 1):
1. mlade prsti, ki so stalno zalite z vodo in ne tvorijo šote (v našem primeru subakvalne prsti);
in
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2. mlade subakvalne prsti, ki tvorijo šoto (kar bi v večini primerov bili histosoli v mokriščih,
močvirjih ali gozdovih) (Balduff, 2007).
Preglednica 1: Klasifikacija subakvalnih prsti v Kubiënovi klasifikaciji prsti Evrope (1953)
Subakvalne prsti, ki ne tvorijo
Interpretacija prsti
šote
I. Protopedon
Sedimenti brez akumuliranega organskega gradiva.
- brez krede
- železov, distrofičnih jezer
- lapornat, jezerski
- kredni, morski
II. Dy
Blato z malo organskega gradiva in hranili.
III. Jitja
Blato, bogato z organskim gradivom in veliko
hranili.
- jezerska jitja
1. evtrofna jitja
Jezerski (sladkovodni) sedimenti.
2. kredna jitja
3. oligotrofna jitja
4. dyjitja
Obalni (slani) sedimenti.
- morska jitja
1. obalna, muljasta jitja
2. obalna, peščena jitja
3. cijanofitna jitja
IV. Sapropel
Sedimenti temne barve, bogati z organsko snovjo.
Jezerski (sladkovodni) sedimenti.
- Limničen sapropel
- Morski sapropel
Obalni (slani) sedimenti.
1. obalni, blaten
2. obalni, diatomejični
Subakvalne prsti, ki tvorijo šoto
Interpretacija prsti
V. Fen (močvirska prst)
Nastajajoča mokrišča, močvirja, gozdovi.
- Zeliščni (rušnat) fen
1. trstična šotna barja
2. šašna šotna barja
3. mahova šotna barja
- Gozdni fen
Vir: Balduff, 2007, str. 32
Izrazi, katere je uporabil Kubiëna, niso v uporabi v Soil taxonomy ali WRB klasifikaciji.
Ravno zato je to klasifikacijo težko uporabiti za opis subakvalnih prsti (Balduff, 2007).
prsti, ki nimajo izrazitega humusnega
Kubiëna je tudi opisal profile subakvalnih prsti
horizonta imajo profil (A)-C, prsti z izrazitim humusnim horizontom imajo zgradbo profila AC, profil A-G pa imajo tiste prsti, ki imajo humusni horizont nad oglejenim horizontom. Kljub
temu, da je Kubiëna razvil prvo klasifikacijo subakvalnih prsti, danes ni dokaza, da le-to, kje
uporabljajo (Balduff, 2007).
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5.4.3. Muckenhousenova klasifikacija subakvalnih prsti
Muckenhousen (1965) je uvedel klasifikacijo prsti takratne Nemčije, ki je temeljila na
Kubiënovi iz leta 1953. Subakvalne prsti je klasificiral kot subhidrične prsti in jih razdelil v
štiri tipe (preglednica 2) (Balduff, 2007).
Preglednica 2: Muckenhousenova klasifikacija subakvalnih prsti
Tip
Lastnosti tipa
protopedon Sestavljene so iz različnih sedimentov, so brez makroskopskega humusa in
vsebujejo različne organizme.
jitja
Sestavljene so iz organskih in/ali mineralnih sedimentov (običajno jezerskih).
Imajo visoko vsebnost hranil in jih večinoma najdemo v sladkovodnih
okoljih.
sapropel
Sestavljene so iz organskih sedimentov z izrazitim vonjem, ki pogosto
vsebujejo kovinske sulfide. Imajo visoko vsebnost hranil in so slabo zračne.
dy
Običajno so sestavljene iz gelov huminske kisline, imajo nizko vsebnost
hranil in so slabo zračne.
Vir: Balduff, 2007, str. 33; Demas et al., 1996 v: Arbeitskreis Bodensystematik, 1985

5.4.4. Klasifikacija subakvalnih prsti po Soil taxonomy (2010)
Zadnja različica Keys to soil taxonomy iz leta 2010 subakvalne prsti vključuje v taksone
»Wassents« (v nadaljevanju vasents) in »Wassists« (v
znotraj entisolov in histosolov11
nadaljevanju vasists). »Wass« izhaja iz nemške besede »wasser«, ki pomeni voda (Demas,
Rabenhorst, 2010 v: Ditzler et al., 2008). Merilo za določitev obeh podredov je pozitiven tlak
vode na površju prsti vsaj 21 ur na dan, tekom celega leta (Demas, Rabenhorst, 2010).
PODRED VASISTS
Vasists so subakvalni histosoli. Delijo se na 3 velike skupine, ki jih prikazuje preglednica 3.
Preglednica 3: Delitev podreda vasists
VASISTS
Frasivasists
Imajo v vseh horizontih v zgornjih 100 cm nizko električno prevodnost,
manjšo od 0,2 dSm-1 (razmerje med vodo in prstjo pri merjenju je 5 : 1).
Sulfivasists
Imajo v zgornjih 50 cm več kot 15 cm debelo plast s sulfidnim gradivom.
Haplovasists Vsi ostali vasistsi.
Vir: Demas, Rabenhorst, 2010, str. 17–19; Stolt, 2010, d. 10–15

11

V Soil taxonomy je red histosolov definiran kot prsti, ki imajo nadpovprečno količino organske snovi. Od
ostalih prsti jih ločimo po organskem horizontu, v katerem je več kot 20 % organske snovi, pogosto v obliki šote.
Razpad organskih prsti je omejen zaradi skromne mikrobiološke aktivnosti, ki je posledica stalne zasičenosti z
vodo, nizkih temperatur ali ekstremne kislosti (Repe, 2006).
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Velike skupine se nadalje delijo še na sledeče podskupine: fibrično, saprično in tipično12,
odvisno od prisotnega dominantnega tipa organskega gradiva (Demas, Rabenhorst, 2010).

PODRED VASENTS
Vasents so subakvalni entisoli. Razdeljeni so na šest velikih skupin, ki jih prikazuje
preglednica 4.
Preglednica 4: Delitev podreda vasents
VASENTS
Frasivasents
V vseh horizontih v zgornjih 100 cm profila imajo električno prevodnost
manjšo od 0,2 dSm-1 (razmerje med vodo in prstjo pri merjenju je 5 : 1).
Psamovasents Imajo manj kot 35 % (po prostornini) kamnitih delcev ter ilovnato, drobno
peščeno teksturo ali bolj grobo v vseh horizontih.
Sulfivasents
V zgornjih 50 cm mineralnega dela prsti imajo horizont ali horizonte, ki
vsebujejo sulfidno gradivo in katerih skupna debelina je vsaj 15 cm.
Hidrovasents
V vseh horizontih v globini med 20 in 50 cm pod površjem imajo visoko nvrednost (več kot 0,7; nizka nosilnost) in 8 % ali več gline v majhnih
prstenih frakcijah.
Fluvivasents
Imajo ali 0,2 % ali več organskega ogljika holocenske starosti na globini
125 cm od površja ali katerih organski ogljik se v globinah med 25 cm in
125 cm nepravilno zmanjšuje ali imajo densični, litični ali paralitični stik,
če so plitvejše.
Haplovasents Vsi ostali vasentsi.
Vir: Demas, Rabenhorst, 2010, str. 17–19; Stolt, 2010, d. 10–15
Velike skupine se nadalje delijo še na sledeče podskupine: sulfidno, litično, tapohistično,
aerično, psamentično, fluventično, grosično, haplično, hidrično in tipično13.

12

Fibrični vasistsi imajo večjo debelino fibričnega gradiva kot katerakoli druga vrsta organskega gradiva in
nimajo sulfidnega gradiva znotraj zgornjih 100 cm profila. Saprični vasistsi imajo večjo debelino sapričnega
gradiva kot katerakoli druga vrsta organskega gradiva. Tipični vasistsi so vsi ostali vasistsi (Soil taxonomy,
2010).
13
Sulfidni vasentsi imajo horizont ali horizonte s skupno debelino najmanj 15 cm znotraj 100 cm mineralnega
dela prsti, ki vsebuje/jo sulfidno gradivo. Litični vasentsi imajo litični stik znotraj 100 cm mineralnega dela prsti.
Tapohistični vasentsi imajo prekrit organski horizont, debel 20 cm ali več, znotraj 100 cm mineralnega dela prsti.
Aerični vasentsi imajo barvno nasičenost 3 ali več v 40 % ali več proučevane prostornine enega ali več
horizontov, med globinama 15 cm in 100 cm. Psamentični vasentsi imajo manj kot 35 % (po prostornini) skeleta
in ilovnato, drobno peščeno ali bolj grobo teksturo v vseh horizontih. Fluventični vasentsi imajo na globini 125
cm vsebnost organskega ogljika (holocenske starosti) 0,2 % ali več in nimajo densičnega, litičnega ali
paralitičnega stika znotraj te globine; in/ali upad vsebnosti organskega ogljika (holocenske starosti) med 25 cm
in 125 cm globine ali če so plitvejše imajo densični, litični ali paralitični stik. Grosični vasentsi imajo v vseh
horizontih med 20 cm in 100 cm globine vrednost n večjo od 0,7 in 8 % ali več gline. Haplični vasentsi imajo v
nekaterih horizontih med 20 cm in 50 cm globine vrednost n enako ali manjšo od 0,7 in/ali manj kot 8 % gline.
Hidrični vasentsi imajo v vseh horizontih med 20 cm in 50 cm mineralnega dela prsti vrednost n večjo od 0,7 in
8 % ali več gline. Tipični vasentsi so vsi ostali vasentsi (Soil taxonomy, 2010).
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PODRED VASEPTS
Podred »Wassepts« (vasepts) je predlagan, zaenkrat še samo opazovan in še ni podrobneje
opisan (Demas, Rabenhorst, 2010).

5.4.5. Slovenska klasifikacija prsti
Slovenska klasifikacija prsti deli v 4 oddelke, 16 razredov in 25 osnovnih tipov. Deli jih na
avtomorfne (pod vplivom prosto odtekajoče padavinske vode), hidromorfne (v prsti ali
njenem delu se stalno ali občasno zadržuje voda – redukcija), halomorfne (prekomerno
zaslanjene prsti) in subakvalne prsti (so v celoti pod vodo) (Prus, 2000).
Subakvalne prsti so opredeljene kot prsti, ki nastajajo pod vodo, v večjih vodnih bazenih,
lagunah, deltah ipd. Večinoma ostajajo na stopnji razvoja, ki bi jo lahko primerjali s humusno
-akumulativnimi prstmi avtomorfnega oddelka. Nekateri horizonti pod šoto na Ljubljanskem
barju imajo podobne značilnosti. Ker so pri nas redke in posebne vrste prsti, imajo z vidika
varovanja naravne dediščine zelo velik pomen. Pogosto so tudi rastišča posebnih rastlinskih
združb in trajni ali občasni habitati nekaterih živalskih vrst. Lep primer tako povezanega
naravnega ekosistema so Sečoveljske soline (Prus, 2000).

5.5. Terensko in laboratorijsko delo
5.5.1. Kabinetne metode in priprava na teren
Proučevanja subakvalnih prsti se lotimo enako kot kopenskih. Izdelamo si »terenski
zemljevid« v katerega vrišemo reliefne enote. Te določimo na podlagi lege, geološkega
položaja, globin, naklonov, mikroreliefa, podvodnih in obalnih reliefnih oblik. Podvodne
reliefne enote nam dajo prvo oceno o razprostranjenosti določenih tipov subakvalnih prsti in
ponudijo objektivno razmejitev med posameznimi tipi (Methods for conducting ..., 2010).
Reliefne oblike pod vodo so v osnovi podobne tistim na kopnem. Ker pa je teren pod vodo, je
njihovo prepoznavanje oteženo. Za prepoznavanje podvodnih reliefnih oblik si pomagamo z
različnimi posnetki iz zraka, zemljevidi plastnic in sonarji. Če imamo na voljo podatke o
globinah, lahko iz njih izrišemo zemljevid plastnic, iz tega pa nato identificiramo podvodne
reliefne oblike (Methods for conducting ..., 2010; Osher, Flannagan, 2007).
Preden se odpravimo na teren, si pripravimo še vso potrebno orodje:
- GPS s sonarjem,
- globinomer,
- plimomere,
- računalnik z ustrezno programsko opremo,
- vibracijsko napravo14 (če jo imamo na voljo),
- različne pedološke svedre (McCauleyev šotni sveder, pedološki sveder itd.),
- aluminijaste in/ali polikarbonatne cevi z zamaški,
14

Vibracijska naprava je sestavljena iz motorja, kabla in vibracijske glave. Motor ustvarja visoke frekvence in
nizke amplitude vibracij. Te se preko kabla prenašajo v vibracijsko glavo, ki je pritrjena na vrh cevi. Cevi imajo
premer med 7,5 in 10 centimetri. Lahko so iz aluminija ali polikarbonata. Dolžina cevi je odvisna od višine
profila in globine vode. Na podlagi teh dveh podatkov določimo dolžino cevi, tej pa prištejemo še dodatnih 50 –
60 centimetrov za rezervo. Vzorčenje z vibracijsko napravo omogoča pridobivanje visokih profilov (Methods for
conducting ..., 2010).
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- lopato in/ali motiko,
- vedro,
- vrvico z utežjo,
- žago,
- pisalo,
- tekoči dušik in
- terenski laboratorij (Methods for conducting ..., 2010).

5.5.2. Pregled terena ter zbiranje podatkov o globinah in plimovanju
MERJENJE GLOBIN
Podatke o globinah lahko pridobimo z GPS-om (sistemom globalnega določanja položaja) ali
z globinomerom. Uporaba globinomera iz čolna je omejena, saj morajo biti globine vode višje
od 45 centimetrov. Če je za območje značilno visoko plimovanje, večje ali enako od enega
metra, lahko za merjenje globin izkoristimo plimo. V primeru nižjega plimovanja si lahko
pomagamo z GPS napravo. V vodah z gosto vegetacijo lahko globinomer zabeleži napačne
podatke, saj namesto pravih globin za globino zabeleži vrh vegetacije. Zato je dobro, da ob
merjenju globin z globinomerom, občasno preverimo globino vode še z ročnim merjenjem, z
uporabo palice (slika 7, levo). V primeru, da je na terenu bujna subakvalna vegetacija, je
ročno merjenje edino možno. Na obalnih območjih, kjer le-ti sestojijo večinoma iz morske
trave, je priporočljivo, da podatke z globinomerom zberemo v času zimskih mesecev, ko trava
odmre (Methods for conducting ..., 2010). Slika 8 prikazuje, kako naj bi potekalo merjenje
globin – s čolnom se vozimo s konstantno hitrostjo, tiri proge pa morajo potekati navzkrižno
pod pravim kotom in biti enakomerno razporejeni.
Slika 7: Ročno merjenje globine vode (levo) in plimomer (desno)

Vir: Jim's public gallery, 2011

23

Geografski prispevek k poznavanju subakvalnih prsti

Alja Pristovšek

Slika 8: Zbiranje podatkov o globinah vode

Vir: Methods for conducting ..., 2010, str. 8

MERJENJE PLIMOVANJA
V vodah, ki so pod vplivom plimovanja, se višina vodne gladine med zbiranjem podatkov o
globinah spreminja. Prav zato so potrebni popravki s plimomeri (slika 7, desno), ki delujejo
hkrati z zbiranjem podatkov o globinah. Priporočeno je meriti z večimi plimomeri, odvisno od
velikosti območja raziskovanja in kompleksnosti ciklusa plimovanja. Podatke iz vseh
plimomerov nato kalibriramo na srednjo morsko gladino. Priporočljivo je, da podatke o
plimovanju zbiramo en mesec, za izračun povprečja (Osher, Flannagan, 2007; Methods for
conducting ..., 2010).

5.5.3. Jemanje profilov prsti
Na terenu orodje za jemanje profilov prsti izberemo na podlagi značilnosti le-teh.
Šotne svedre uporabljamo za pridobivanje vzorcev tekočih in organskih prsti (slika 9,
levo). Vzorci vzeti s šotnim svedrom so po navadi majhni. V primeru, da želimo prsti
laboratorijsko analizirati, je priporočljivo, da vzamemo več vzorcev prsti okoli
glavnega vzorca, saj je suha masa le-tega majhna. Vzorce pridobimo relativno hitro,
vzorčenje pa lahko opravimo kar iz čolna. Šotni sveder omogoča dober vpogled v
horizonte (Methods for conducting ..., 2010; Rabenhorst, 2010).
Batni vzorčevalnik uporabljamo za pridobivanje vzorcev tekočih prsti (slika 9,
sredina). Gre za odprto cev z gumijastim čepom znotraj nje, ki se dviga navzgor, ko
cev potiskamo v prst. Vakuumski pritisk v njej preprečuje stiskanje horizontov
(Methods for conducting ..., 2010).
Pedološke svedre (slika 9, desno) uporabljamo za pridobivanje netekočih mineralnih
vzorcev prsti (peščene do prodnate). Vzorčenje z njimi zahteva veliko dela in delo v
vodi, omejeno pa je na vrtanje približno do 50 oz. 70 centimetrov globine. Je cenovno
ugodno in hitro (Methods for conducting ..., 2010; Rabenhorst, 2010; Erich et al.,
2010).
Pri uporabi svedrov pa moramo biti pozorni, da nam le-ti ne rjavijo, saj bi lahko rja
vplivala na vzorce prsti in posledično na rezultate laboratorijskih analiz (Methods for
conducting ..., 2010).
Vibracijska naprava (slika 10) omogoča pridobivanje visokih profilov prsti. Načeloma
jo uporabljamo za pridobivanje vzorcev manj tekočih prsti. Cevi s profili prsti, vzete z
vibracijsko napravo, do nadaljnih analiz hranimo v hladilniku pri temperaturi okoli 4
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°C, v pokončnem položaju, da se horizonti ne pomešajo. Veliko prsti v slanih vodah
vsebuje sulfide, ki na zraku oksidirajo. Če so vzorci namenjeni klasificiranju, potem
pazimo, da le-ti ne oksidirajo. Najbolje jih je takoj postaviti na hladno, lahko pa
uporabimo tudi tekoči dušik (Methods for conducting ..., 2010).
Uporaba polikarbonatnih cevi (slika 11) predstavlja kompromis med vzorčenjem z
vibracijsko napravo in ročnimi svedri. Gre za ročno jemanje vzorcev z uporabo
polikarbonatnih cevi. Omogoča natančno vzorčenje plitvih, tankih horizontov, ki se
lahko pojavijo blizu površja, prozorne cevi pa omogočajo vizualen ogled horizontov in
njihovih lastnosti (Erich et al., 2010 v: Hopkins, 1964).
Slika 9: McCauleyev šotni sveder (levo), batni vzorčevalnik (sredina) in pedološki sveder
(desno)

Vir: MapCoast, 2011; PKD, 2011; Jim's public gallery, 2011
Slika 10: Jemanje vzorcev z vibracijsko napravo

Vir: Jim's public gallery, 2011
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Slika 11: Prozorna polikarbonatna cev

Vir: Erich et al., 2010, str. 3
Ročni svedri omogočajo hitrejše vzorčenje, takojšen vpogled v morfološke značilnosti prsti in
so cenovno ugodni. Vendar pa nam lahko pri jemanju profila del le-tega uide ali se pomeša
(Erich et al., 2010; Erich et al., 2010 v: Hopkins, 1964).
Najmanj poškodovane profile prsti, primerne za podrobnejše opise in analize posameznih
horizontov, pridobimo z vzorčenjem z vibracijsko napravo. Ta ohranja tanke, občutljive plasti
prsti (Erich et al., 2010; Methods for conducting ..., 2010). Kljub temu pa je vzorčenje
počasno in okorno (nastavitev vibracijske glave), oprema pa je draga (Rabenhorst, 2010).

5.5.4. Terenske meritve
Ko končamo z vzorčenjem, sledijo terenske meritve. Na terenu določimo:
- vonj,
- odziv na vodikov peroksid,
- n-vrednost in
- označimo horizonte (Methods for conducting ..., 2010).
VONJ
Vonj povzroča prisotnost sulfidov v prsti. Na terenu ocenimo, ali je le-ta močan, zmeren,
šibek ali ga ni (Methods for conducting ..., 2010).
ODZIV NA VODIKOV PEROKSID
Vodikov peroksid pospešuje oksidacijo in omogoča ugotavljanje prisotnosti reduciranih
sulfidov na terenu s spremembo barve prsti (Methods for conducting ..., 2010).
n - VREDNOST
Vrednost n je lastnost, ki prikaže nosilnost prsti in prav tako predstavlja približen delež vode,
gline in humusa v svežem vzorcu (Osher, Flannagan, 2007 v: Pons, Zonneveld, 1965). Na
terenu jo določimo s prstnim preizkusom (slika 12). Če prst s težavo steče oz. spolzi med
prsti, potem je njena vrednost n nižja, če pa z lahkoto spolzi med prsti, je njena vrednost višja.
Večina subakvalnih prsti, ki so stalno zasičene z vodo, ima visoko n-vrednost (Rabenhorst,
2010 v: Soil taxonomy, 2nd edition; Osher, Flannagan, 2007). Preglednica 5 prikazuje razrede
v katere lahko razvrstimo vzorce prsti po prstnem preizkusu.
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Slika 12: Prstni preizkus

Vir: 2nd National workshop ..., 2010, d. 9–11
Preglednica 5: Razvrstitev vzorcev prsti v razrede
Razred vzorca
Opis
netekoč (n = 0)
Ob močnem stisku prst ne steče skozi prste.
rahlo tekoč (n < 0,7)
Ob močnem stisku nekaj prsti steče skozi prste, večina je ostane v
dlani.
zmerno tekoč (n = 1)
Ob močnem stisku večina prsti steče skozi prste, nekaj malega je
ostane v dlani.
zelo tekoč (n > 1)
Že ob rahlem stisku večina prsti steče skozi prste, zelo malo je
ostane v dlani.
Vir: Methods for conducting ..., 2010, str. 16
OZNAČEVANJE HORIZONTOV
Črka A označuje mineralni horizont, ki se nahaja na površju profila prsti ali pod organskim
(O) horizontom. Tekstura prvotne kamnine je v celoti ali v velikem delu zabrisana. Horizont
A v subakvalnih prsteh kaže akumulacijo humificirane organske snovi pomešane z
mineralnimi frakcijami, v kateri pa ne prevladujejo značilnost E ali B horizonta (Methods for
conducting ..., 2010 v: Soil survey staff, 1993).
Subakvalne prsti imajo pogosto A horizontu pripisan znak »h« (Ah), če je ta horizont temnejše
barve zaradi kopičenja organskih snovi. Brez oznake je v primeru, da tam ni očitnih znakov
akumulacije. Prekrit A horizont (Ab) nastane, ko imajo prsti dovolj dolgo stabilno površino,
da se na njej kopičijo organske snovi in jih kasneje zasujejo mineralne snovi (Methods for
conducting ..., 2010).
Horizont B se v subakavlnih prsteh nahaja pod A ali O horizontom. Pri subakvalnih prsteh je
redko opisan. Ima zabrisane znake prvotne teksture kamnine in kaže eno ali več sledečih
značilnosti:
1. iluvialne koncentracije silicijeve gline, železa, aluminija, humusa in kremena, samega ali v
koncentraciji;
2. znake dekalcifikacije;
3. ostanke seskvioksidov;
4. prevleke seskvioksidov, ki naredijo horizont temnejši (svetlost horizonta je nižja), bolj
nasičen, ima bolj rdeč ton kot višje in nižje ležeča horizonta in je brez očitnih odlaganj železa
(Methods for conducting ..., 2010 v: Soil survey staff, 1993).
Horizont C je le redko pod vplivom pedogenetskih procesov. Gradivo je lahko podobno ali pa
tudi ne tistemu iz katerega je nastala sama prst. Horizont C se lahko spremeni tudi če ni
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vidnih znakov pedogeneze. Prehodna horizonta AC in CA se oba tvorita med A in C
horizontoma in imata lastnosti obeh glavnih horizontov (Methods for conducting ..., 2010 v:
Soil survey staff, 1993).
Znak »g« označuje močno oglejevanje. Pomeni, da se je ali železo reduciralo in odstranilo
tekom geneze prsti ali, da je zasičenost s stoječo vodo ohranila redukcijsko stanje. Večina
takih horizontov ima barvno nasičenost 2 ali manj, mnogi med njimi pa vsebujejo redoks
koncentracije. Nizka nasičenost je lahko barva reduciranega železa ali barva peska ter delcev
mulja iz katerih je bilo odstranjeno železo (Methods for conducting ..., 2010 v: Soil survey
staff, 1993). Znak »g« pripišemo tistim horizontom, ki imajo svetlost barve 4 ali več v
mokrem stanju, ali 6 ali več v suhem in nasičenost 2 ali manj (Methods for conducting ...,
2010).
Oznaka »si« je bila predlagana leta 2010. Ta označuje prisotnost sulfidov v mineralnih ali
organskih horizontih. Sulfidni horizonti imajo po navadi temnejšo barvo – svetlost manjšo od
4 in nasičenost manjšo od 2. Večinoma se tvorijo v obalnih okoljih, ki so stalno zalita z vodo
in imajo vir žvepla za tvorjenje sulfidov. Ob stiku z zrakom imajo vonj (Methods for
conducting ..., 2010).
Diskontinuiteta je vidna sprememba v razporeditvi delcev različnih velikosti ali mineralogiji,
ki kaže razliko v gradivu iz katerega so horizonti oblikovani in/ali veliko razliko v starosti.
Stratifikacija, značilna za prsti tvorjene na aluviju/naplavinah, ni označena kot
diskontinuiteta, razen, če se razporeditev delcev posameznih velikosti močno razlikuje od
horizonta do horizonta (prisotni so močni kontrasti). Diskontinuitete v subakvalnih prsteh so
opisane, kadar so spremembe v razporeditvi delcev različnih velikosti opazne in katere
kažejo, da je bil material odložen z drugimi procesi. Pomembne diskontinuitete so na prehodu
gradiva odloženega v morsko okolje in starejšega gradiva, odloženega na kopnem, in kasneje
poplavljenem (Methods for conducting ..., 2010 v: Soil survey staff, 1993).

5.5.5. Priprava vzorcev za laboratorijske analize
Po opravljenih analizah sulfidov vzorce posušimo na zraku, jih zdrobimo ter presejemo za
nadaljnje analize. Vzorce dializiramo, da odstranimo soli. V laboratoriju je mogoče izmeriti
pH, električno prevodnost, gostoto, količino organskega ogljika, celotnega ogljika, vsebnost
kalcijevega karbonata, skupno količino suspendiranih trdnih snovi, opravimo pa lahko tudi
radiokarbonske analize in izračun starosti prsti (Osher, Flannagan, 2007).
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6. IZBRANE GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI OBRAVNAVANEGA OBMOČJA
6.1. Lega in pripadnost obravnavanega območja
Terensko delo smo opravili v zalivu Sv. Jerneja pri Lazaretu, tik ob slovensko-italijanski meji
(slika 13).
Slika 13: Lega raziskovalnega območja – zaliv Sv. Jernej

Vir: Google zemlja, 2011
Po sonaravni regionalizaciji Dušana Pluta iz leta 1999, se območje raziskovalnega dela uvršča
v makroregijo Južna Primorska, natančneje v mezoregijo Slovenska Istra. Ta je poleg Kraškobrkinske mezoregije sestvani del omenjene makroregije. Pri tej regionalizaciji so bili
uporabljeni hidrografski (členitev na porečja) in ekonomsko-geografski (vplivna območja
središčnih naselij) regionalizacijski kriteriji. Kot dodatni kriterij je bila upoštevana upravnopolitična delitev. Mezoregija Slovenska Istra obsega območje zahodno od Podgrajskega
podolja (meja poteka po črti Beka-Prešnica-Zazid-Rakitovec) vse do morja (Atlas Slovenije,
2006).
Ilešičeva pokrajinsko-fiziognomična regionalizacija iz leta 1957/58 Slovenijo deli na pet
velikih naravnih enot oz. makroregij, ki pa se v nadaljevanju delijo na submakroregije,
mezoregije in mikroregije. Kot temeljni kriterij izločanja pokrajin je Ilešiču služila njihova
fiziognomija oz. videz. Po njej se območje raziskovalnega dela uvršča v makroregijo
Primorske (Submediteranske) pokrajine (Atlas Slovenije, 2006).
Ivan Gams je v svoji naravnogeografski regionalizaciji iz leta 1983 v prevladujoči meri
upošteval t.i. kulturno pokrajino, v kateri se zrcalijo naravnogeografske razmere (predvsem
reliefne), ki so v agrarni dobi narekovale različno rabo tal. V določeni meri regionalizacija
upošteva tudi gravitacijski vpliv večjih naselij. Območje raziskovalnega dela po Gamsovi
regionalizaciji tako pripada Submediteranski Sloveniji ali Primorju (Atlas Slovenije, 2006).
6.2. Geološke in geomorfološke značilnosti obravnavanega območja
V Sloveniji podrobne geološke karte podmorskih sedimentov še ni bilo narejene, zato lahko le
predvidevamo, da v priobalnem delu morja prevladujejo podobni sedimenti kot na obali.
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Večji del geološke zgodovine je bilo ozemlje današnje Slovenije pod morjem, kjer so se
odlagale najrazličnejše sedimentne kamnine, ki danes pokrivajo kar 93 % površja Slovenije.
Od vseh kamnin le-te največ prispevajo k njeni kamninski in pokrajinski pestrosti (Plut,
Ogrin, 2009; Plut, Ogrin, 2009 v: Verbič, 1998). Tudi obale zaliva Sv. Jerneja prekrivajo
sedimentne kamnine, terciarne starosti (slika 14).
Slika 14: Geološka zgradba zaliva Sv. Jerneja

Vir: Geološki zavod Slovenije, 2011
Za terciar sta značilna dviganje Alp in postopna selitev sedimentacijskih bazenov proti jugu in
vzhodu. Severni del Slovenije je postal kopno, južni del pa je ostal pod morjem vse do konca
eocena. V tem morju so nastajali paleocenski apnenec ter paleocenski in eocenski fliš (Atlas
Slovenije, 2006).
peščenjaki, laporji,
Obale zaliva Sv. Jerneja prekrivajo eocenski klastični sedimenti
apnenčasti konglomerati, breča ter fliš. Tla na terciarnih sedimentih so večinoma labilna ali
pogojno stabilna, na njih pa pogosto nastajajo plazovi in usadi (Plut, Ogrin, 2009).
Peščenjaki so drobnozrnati in apnenčevi, modre do rumenkaste ter sive barve. Zaradi
apnenega veziva pa so tudi zelo trdni. Tam, kjer je apnenega veziva več, le-ti prehajajo v
peščene apnence. Nastopajo v skladih od 1 centimetra do 1 do 2 metrov. Laporji so bolj
glinasti, zelenkasti, sivi, rumenkasti, včasih so temnosivi in sipki (Plenicar et al., 1973).
Obalni relief je v Sloveniji omejen na ozek obalni pas vzdolž slovenske jadranske obale.
Obala se je izoblikovala po zadnji poledenitvi, ko se je gladina morja dvignila za okoli 100
metrov. Je riaškega tipa in je precej razčlenjena. Manjša zaliva sta Strunjanski in Izolski,
večja pa Koprski in Piranski. V notranjosti zalivov so, ob izlivih obalnih vodotokov s flišnega
zaledja, nizke obalne ravnice, na polotokih pa prevladujejo do 70 metrov visoki klifi. Izolo
obdaja nizka apneniška obala, ki pa je v veliki meri antropogeno spremenjena. Za celotno
slovensko obalo, še posebej za njene nižje dele velja, da jo je človek močno spremenil
(gradnja solin, širitev obalnih mest in gradnja komunikacij med njimi, luške, industrijske in
turistične dejavnosti) (Plut, Ogrin, 2009).
Obala slovenskega morja se na skrajni severni točki prične ravno pri zalivu Sv. Jerneja. V
severovzhodnem delu zaliva se na obali zaključuje kopenska meja med Republiko Italijo in
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Republiko Slovenijo (kopenski mejni prehod Lazaret). Zaliv ima akumulacijski tip obale.
Njegovo dno je precej plitko. Približno 50 metrov od obale se razteza pas občasno
poplavljenega območja (na sliki 15 prikazan v zeleni barvi). Globine v zalivu dosežejo 5
metrov šele 200 metrov stran od obale (Navtični vodnik, 2011).
Slika 15: Karta globin zaliva Sv. Jerneja

Vir: Navtični vodnik, 2011
6.3. Podnebne značilnosti obravnavanega območja
Neposredno ob Tržaškem zalivu, kjer leži tudi naše območje raziskovanja do nadmorske
višine okoli 300 metrov, je območje obalnega submediteranskega podnebja (grafikon 1). Za to
podnebje je značilno, da ima največ sončnih dni (do 2350 ur na leto) in tudi najvišje
temperature v Sloveniji. Povprečne temperature najhladnejšega meseca so višje od 4 °C,
najtoplejšega pa nad 22 °C. Morje deluje zaviralno na spomladanske in poletne temperature
ter blaži dnevne ekstreme. Zaradi zadrževalnega učinka morja so oktobrske temperature višje
od aprilskih. Za slovenske razmere nadpovprečne temperature v Primorju omogočajo dolgo
vegetacijsko dobo (od 280 do 300 dni) in tudi gojenje nekaterih južnih kultur (Atlas
Slovenije, 2006; Ogrin, 2004).
Nekaj manj kot 100 padavinskih dni na leto da ob morju povprečno od 1000 do 1200
milimetrov padavin. Padavinski režim je sredozemski. Primarni višek padavin je jeseni
(oktobra in novembra), ko je povečana frontalna aktivnost. Sekundarni višek je konec
pomladi ali na začetku poletja (junija). Najmanj namočeni so meseci na prehodu zime v
pomlad (januar, februar, marec), drugi nižek pa je poleti (julija in avgusta). Zaradi visokih
temperatur ima Primorje zelo malo snega, pod dinarskimi planotami do 25 dni na leto, v
nižjih predelih in ob obali pa le kak dan. Sneg ob obali je prej izjema kot pravilo (Atlas
Slovenije, 2006; Ogrin, 2004).
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Grafikon 1: Klimogram mesta Portorož
Portorož (2 m n.v.)
140

padavine (mm)

20

100
80

15

60

10

40
5

20
0

temperatura (°C)

25

120

0
J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Vir: ARSO, 2011
»Temperature ustrezajo nekaterim merilom za pravo sredozemsko (mediteransko) podnebje,
padavinski režim pa ne. Razmeroma enakomerna porazdelitev padavin čez leto, s
sekundarnim viškom junija in minimumom pozno pozimi, kažejo na zmerno vlažna podnebja
in vpliv celinskega padavinskega režima« (Ogrin, 2004, str. 93 94).
V Primorju je povprečno le od 10 do 35 meglenih dni na leto. Več megle je v nižje ležečih
krajih ob morju, na Goriškem in v Vipavski dolini. Megla nastaja skoraj izključno pozimi,
najpogosteje januarja, redkeje spomladi in jeseni. Njena pojavnost zelo niha, saj je v
posameznih letih ni, v drugih pa je lahko tretjina do polovica vseh januarskih dni meglenih.
Nepretrgoma lahko megla vztraja tudi od tedna do 14 dni. Najpogosteje nastane takrat, ko se
nad Južno Evropo in Sredozemljem zadržuje območje visokega zračnega pritiska in nastane
pri tleh nad Padsko nižino in severnim Jadranom obsežna plast hladnega in meglenega zraka.
To megleno jezero se lahko razleze do našega Primorja in potopi nižje ležeče predele (Ogrin,
2004).
Obdobje z nevarnostjo zmrzali traja ob morju od novembra do marca, izjemoma tudi aprila
(Ogrin, 2004).
Za Primorsko je značilen močan, sunkovit, hladen in večinoma suh veter – burja, ki piha z
vzhodnega kvadranta, najpogosteje iz severovzhoda. Običajno zapiha po prehodu hladne
fronte, ko se hladnejši, gostejši in težji zrak, potem ko je zapolnil nižinski svet na
kontinentalni strani Visokih dinarskih planot, začne prelivati prek grebenov na primorsko
stran pod tamkajšnji toplejši zrak. Piha v vseh letnih časih, najpogostejša pa je pozimi. V
sunkih lahko doseže hitrosti nad 100 km/h (Podnebne razmere ..., 2006; Ogrin, 2004).
Kratkotrajen prehoden veter, ki na Jadranu piha s severa, je tramontana. Piha v vseh letnih
časih. Lahko je močan in nevaren veter, ki običajno preide v burjo (Geografski terminološki
slovar, 2005; Ujusansa, 2011).
Burin je rahel krajevni nočni ali jutranji veter v Primorju, ki piha s kopnega proti morju.
Nastane, ker se kopno po zahodu Sonca ohlaja hitreje kot morje. Zaradi vzroka njegovega
nastanka piha samo v bližini obale, z oddaljevanjem od obale pa oslabi in izgine. Piha od
sončnega zahoda do sončnega vzhoda (Geografski terminološki slovar, 2005; Ujusansa,
2011).
Maestral je priobalni, dnevni termični veter v Jadranu, ki piha z morja proti kopnemu, ker se
kopno podnevi segreva hitreje kot morje. Pri nas piha iz smeri zahod – severozahod. Pihati
začne po 10. uri, okoli 14. ure doseže največjo moč in preneha pihati pred sončnim zahodom
(Geografski terminološki slovar, 2005; Ujusansa, 2011).
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Jugo je topel in vlažen veter, ki v Jadranu piha iz južne ali jugovzodne smeri. Spremlja ga
oblačno vreme, pogosto pa tudi padavine. V severnem Jadranu navadno piha od marca do
junija. Jugo močno razburka morje. Valovi so pravilnejše oblike ter pri isti višini daljši od
valov, ki jih povzroči burja, zato se manj lomijo (Geografski terminološki slovar, 2005;
Ujusansa, 2011).
6.4. Hidrološke značilnosti obravnavanega območja
Slovensko morje je del Tržaškega zaliva, ki leži v severnem delu Jadranskega morja. Radinja
(1990) njegovo površino določa na 551 km². Približno tretjina zaliva pripada Sloveniji. Za
Tržaški zaliv je značilno, da se njegova površina zmanjšuje zaradi nasipavanja rek in
antropogenega zasipavnja plitvin. Od Lazareta do Dragonje je obalna črta dolga okoli 46
kilometrov (Plut, Ogrin, 2009; Plut, Ogrin, 2009 v: Rejec Brancelj, 2003, Radinja, 1990a).
Obravnavano območje leži na skrajnem severnem delu slovenskega morja.
Plitvost je pomembna značilnost slovenskega morja. Njegova povprečna globina je 18,7
metrov, najglobje pa je pri piranski Punti 37,2 metra. Ob slovenski obali se dno Tržaškega
zaliva hitro in neenakomerno spušča. Podvodno pobočje je razčlenjeno s pregibi, strmimi
stopnjami in abrazijskimi terasami. Te so nastale ob postopnem dvigu morske gladine v
holocenu. Dno je gladka podvodna ravnina iz mulja in drobnozrnatih sedimentov in leži v
globinah med 20 in 25 metri. Živoskalna osnova, večinoma iz fliša, sega do največ 100
metrov od obale. Zaradi severne lege, globoke zajedenosti v kopno, majhne količine vode (v
slovenskem delu 4 km³) in plitvosti ima Tržaški zaliv izrazite celinske značilnosti. Hitro se
ohladi, hitro segreje in je ekološko zelo občutljiv (Plut, Ogrin, 2009).
Temperatura morske vode v Tržaškem zalivu ima zaradi celinskosti izrazit letni hod
najnižja je običajno februarja (8 9 °C), najvišja pa avgusta (okoli 24 °C). Povprečna letna
amplituda je 15 16 °C, povprečna letna temperatura pa okoli 16 °C. Za morje je značilno, da
se v zadnjih desetletjih postopoma segreva. Ob dolgotrajnih ohladitvah lahko morje v
predelih, kjer se meša s sladko vodo celo zmrzne, npr. v Škocjanskem zatoku (Plut, Ogrin,
2009).
Tržaški zaliv ima kljub celinskosti visoko povprečno slanost (37 38 ‰). Slanost se spreminja
glede na dotok sladke vode in letni čas. Ob izlivu Soče po deževju lahko slanost morja na
površini pade tudi pod 20 ‰. Zaradi izliva Soče je slanost na splošno nižja v severozahodnem
delu zaliva, večja pa ob slovenski obali (tudi zaradi dotoka bolj slane vode iz južnega
Jadrana). Pozimi, ko je manj padavin in so tokovi močnejši, je njegova slanost večja, tudi 39
‰. Sekundarni višek je lahko konec poletja oziroma v začetku jeseni – avgusta, septembra.
Takrat je zaradi visokih temperatur močno izhlapevanje. Slanost je najnižja maja, tudi 33 ‰,
ko imajo pritoki severnega Jadrana visoke vodostaje, in novembra, ko je višek padavin (Plut,
Ogrin, 2009 v: Bičanić, 1998, Kolbezen, 1998). V preteklosti so obalnim mestom na istrski
strani Tržaškega zaliva omogočili razvoj solinarstva ugodne reliefne razmere na obalnih
ravnicah, zadostna slanost morske vode in dokaj ugodni podnebni pogoji (Plut, Ogrin, 2009).
Za slovensko morje je značilna velika kalnost (slaba prozornost), ki je posledica muljastega in
drobnopeščenega dna, plitvosti ter velike količine hranil in planktona. K večji kalnosti in
slabši vidljivosti v spodnjih plasteh veliko prispevajo tudi številni delci odmrlih organizmov
in prehodi med plastmi vode z različno temperaturo in slanostjo. Običajna vidljivost na
površini je 6 8 metrov. Pozimi, ko je morje bistrejše, pa tudi več kot 10 metrov. Prozornost
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morja se zelo poslabša po večjih deževjih, ko reke prinašajo obilo naplavin. Tedaj se barva
morja iz modre in zelenkaste spremeni v rjavkasto (Plut, Ogrin, 2009).
V Tržaškem zalivu so, kljub njegovi odprtosti proti Jadranu, tokovi šibki. Glavni tokovi se že
ob južni obali Istre obrnejo proti zahodu in le šibek tok doseže Tržaški zaliv. Ta večinoma
teče ob slovenski obali proti severu in severozahodu, v južni Jadran pa se vrača ob italijanski
obali. Kljub šibkosti je ta tok zelo pomemben. Z njim namreč začasno prihaja v Tržaški zaliv
precej vrst organizmov, ki sicer tukaj ne živijo stalno (skuše, sardele, inčuni). Hitrost tokov,
tudi ko jih okrepijo vetrovi, ne preseže 1,5 km/h. Izrazitejši so le ob vhodu v Tržaški zaliv in
ob rtih. Vplivi vetrov, plimovanja in sladkovodnih pritokov povzročajo, da so tokovi na
površini zelo spremenljivi. Burja potiska vodo iz Tržaškega zaliva ter odriva osnovno
strujanje proti jugozahodu. Jugo kopiči vodo v severnem Jadranu. Prav zato ta v Koprski zaliv
priteka v smeri urinega kazalca od severozahoda. Prečni tokovi prevladujejo spomladi, ko
imajo alpske reke, ki se izlivajo v Tržaški zaliv, visok vodostaj (Plut, Ogrin, 2009).
Ob slovenski obali je plimovanje mešanega tipa. Običajno se v enem lunarnem dnevu (24 ur
50 min) izmenjata dve plimi in dve oseki. Gre za poldnevni tip plimovanja, pri katerem je ena
od plim običajno višja od druge. Okoli prvega in zadnjega krajca, ko ima plimovanje manjše
amplitude, pa sta pogosto le ena izrazita plima in ena oseka. Gre za dnevni tip plimovanja. Po
podatkih mareografske postaje je povprečna amplituda plimovanja v Kopru 66 cm, povprečje
za Tržaški zaliv je 88 cm, kar pa je največ v Jadranu (Plut, Ogrin, 2009).
Poplave morja najbolj ogrožajo nabrežja v Piranu, Izoli in Kopru. Visoke plime in poplave
morja so najpogostejše pozno jeseni in v prvi polovici zime. V sezoni jih je v povprečju
10 15 (Plut, Ogrin, 2009 v: Robič, Vrhovec, 2002).
Valovanje morja je odvisno od vetrov. Ob burji nastanejo kratki, ozki in strmi valovi
nepravilnih oblik. Ti se lomijo in penijo, visoki pa so lahko do 3 metre. Ob jugu so valovi
višji (do 4 metre), vendar pravilnejših oblik in daljši. Zelo visoki valovi nastajajo tudi ob
tramontanah in drugih lokalnih močnih vetrovih, ki se razvijejo ob nevihtah. Valovi ob
maestralu so večinoma nizki in morsko gladino le nakodrajo. Ob brezvetrju, ob prehodu
burina v maestral, je morska gladina gladka in mirna (Plut, Ogrin, 2009).

7. APLIKATIVNI DEL
7.1. Jemanje profilov prsti
Terensko delo smo opravili v zalivu Sv. Jerneja pri Lazaretu (slika 16). Proučevano območje
smo najprej fotografirali in s kartografsko metodo določili območja s posameznim
rastlinstvom (slika 17). Pri določevanju vrst rastlinstva smo uporabili določevalni ključ Mala
flora Slovenije. Na nekoliko dvignjenih peščeno-mivkastih tleh se razrašča združba
slanoljubnega trstičja (Phragmitetum australis), na vlažnem, peščenem obrežju, ki je pod
neposrednim vplivom plimovanja uspeva slanoljubni osočnik (Salicornia sp.), ki tvori manjše
sestoje pionirskih halofitnih združb. V še večjih globinah, ki so zaradi plimovanja najkrajši
čas izpostavljene zraku, pa uspeva morska trava (Zostera noltii).
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Slika 16: Zaliv Sv. Jernej

Vir: Pristovšek, 2010
Slika 17: Karta vegetacije zaliva Sv. Jerneja

Vir: Pristovšek, 2010
Izbor lokacij profilov prsti je bil naključen, pri čemer smo upoštevali cilj, da na vsaki izbrani
lokaciji uspeva drugačna oblika rastlinstva (slika 18). Zaradi pomanjkanja ustrezne
profesionalne opreme je pri jemanju profilov prsti šlo za določeno mero improvizacije, ki pa
se je kljub temu izkazala za učinkovito.
prvič 9.10.2010 in drugič 13.10.2010. Pri prvem
Terensko delo smo opravili dvakrat
terenskem delu smo dva profila prsti vzeli v času plime (v trstičju in osočniku) in enega v
času oseke (v območju morske trave). Pri drugem terenskem delu smo vse tri profile prsti
vzeli v času oseke. V laboratoriju smo kasneje med šestimi profili prsti izbrali tri najvišje iz
posameznega območja rastlinstva torej najvišjega iz trstičja, osočnika in morske trave.
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Slika 18: Karta raziskovanega območja z označenimi lokacijami profilov

Vir: Geopedia, 2011
Pri delu smo uporabili kanalizacijske cevi premera 7,5 centimetra in višine 2 metra, katerim
smo na vrhu naredili 2 luknji, skozi kateri smo vstavili tanjšo železno palico, ki nam je služila
za lažje potiskanje cevi v prst (slika 19). Ko je bila cev popolnoma v prsti, smo z motiko in
lopato okoli cevi izkopali luknjo in si s tem olajšali potegnitev cevi iz prsti ter pridobili višji
profil prsti (prst namreč zaradi velike vsebnosti vode rada zdrsi iz cevi). Po tem smo cev
zaprli s čepom, odžagali njen višek (cev namreč ni bila do vrha napolnjena s prstjo) in nanjo
napisali številko profila ter lokacijo. Profile prsti smo nato v navpični legi odpeljali v
laboratorij (da se horizonti ne bi pomešali). Jemanje profilov prsti smo tudi sproti
fotografirali.
Slika 19: Uporaba kanalizacijske cevi za jemanje profila subakvalne prsti

Vir: Repe, 2010
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7.2. Profil prsti I
Preglednica 6: Osnovni podatki lokacije profila I
datum
13.10.2010
vzorčenja
vremenske
sončno, brez padavin v predhodnih dneh
razmere
opis lokacije
Profil I je bil vzet med trstičjem, tik ob obali zaliva.
koordinate
45º 35' 28,38'' s.g.š., 13º 43' 14,53'' v.g.d.
matična
sedimenti/usedline, ki so bili izpran ali prineseni v morje z majhnimi
vodotoki (načeloma prepereli peščenjaki, laporji, apnenčasti konglomerati,
podlaga
breča ter fliš)
makrorelief
obala
mikrorelief
obalna ravnina
oblika reliefa
enakomerna
kamnitost
nekamnito
skalovitost
neskalovito
vpliv človeka
opaženi so bili odpadki
vegetacija
trstičje
pritoki
dotok meteorne vode po urejenem kanalu
prozornost
kalna
vode
valovanje
šibko
Vir: Pristovšek, 2010
Profil I je bil vzet med trstičjem, tik ob obali zaliva (slika 18 in 20). Prst je nastala na
usedlinah ali sedimentih, ki so bili izprani ali prineseni v morje z majhnimi vodotoki –
prepereli peščenjaki, lapor, apnenčasti konglomerati, breča ter fliš. Obala je v tem delu
ravninska, brez večjega naklona, neskalovita in nekamnita. Blizu lokacije vzorčenja se je v
zaliv po urejenem kanalu iztekala meteorna voda. Voda morja je bila kalna, valovanje pa
šibko. Na lokaciji je bilo opaziti odpadke.
Preglednica 7: Rezultati terenskih in laboratorijskih analiz profila I
št.
vzorca
1
2
3
4

debelina
(cm)
0 – 23
23 – 40
40 – 48
48 – 65

tekstura (%)
P
M
G
66,3 28,0
5,7
55,2 37,4
7,4
34,6 53,3 12,1
26,4 58,7 14,9

teksturni
razred15
PI
PI
MI
MI

pH
7,43
7,40
7,39
7,41

ECe
(dS/m)16
22,53
28,80
55,30
65,92

organska
snov (%)
2,55
2,97
7,39
10,84

CaCO3
(%)
66,67
50,00
65,00
46,67

Vir: Pristovšek, 2011

15

Teksturni razredi po ameriški klasifikaciji: glina (G), meljasta glina (MG), peščena glina (PG), meljasto
glinasta ilovica (MGI), glinasta ilovica (GI), peščeno glinasta ilovica (PGI), meljasta ilovica (MI), ilovica (I),
peščena ilovica (PI), pesek (P), ilovnati pesek (IP), melj (M) (Vovk Korže, Lovrenčak, 2001).
16
(dS/m) je enota za merjenje električne prevodnosti prsti - deci Siemens na meter.
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Slika 20: Profil I je bil vzet med trstičjem

Vir: Pristovšek, 2010
Preglednica 8: Rezultati analize kationske izmenjalne kapacitete profila I
št.
vz.

Ca*17

Mg*

K*

Na*

H*

S*

T*

V
(%)

Ca
(%)

Mg
(%)

K
(%)

Na
(%)
EPS

H
(%)

1

17,44

5,55

0,88

15,80

0,15

39,7

39,9

99,5

43,7

13,9

2,2

39,6

0,4

2

18,56

6,44

0,94

19,50

0,20

45,4

45,6

99,6

40,7

14,1

2,1

42,8

0,4

3

22,25

12,87

1,61

39,84

0,55

76,6

77,1

99,4

28,9

16,7

2,1

51,7

0,7

4

24,15

17,47

2,21

49,30

2,10

93,1

95,2

97,8

25,4

18,4

2,3

51,8

2,2

Vir: Pristovšek, 2011

* v mekv/100 g prsti

GLOBINA IN ŠTEVILO HORIZONTOV
Višina profila I je 65 centimetrov, kar pomeni, da gre za srednje globoko prst. Profil smo
glede na spremembe barve in teksture razdelili na štiri horizonte.
TEKSTURA
Vsebnost skeleta kaže na razvoj prsti, potek pedogeneze in pedogenetskih procesov. Na
njegovo količino v prsti vplivajo vrsta matične podlage, naklon pobočij in recentni morfološki
procesi (Vovk Korže, Lovrenčak, 2001). Skeletni delci v vseh štirih vzorcih profila I so bili
mešanih oblik, njihov delež med 20–30 % (srednje skeletna tla), ki pa je z globino upadal.
Velikost le-teh je bila med 2 in 6 mm. Po McRae (Zupan et al., 2011) gre za zelo majhen
skelet. Vzrok tolikšnemu deležu skeleta lahko pripišemo slabši mehanski odpornosti
substrata, ki hitreje prepereva in dinamičnim geomorfnim procesom, ki jih v našem primeru
opravljajo valovi, morski tokovi in plimovanje. Valovi najprej dosežejo izpostavljene dele
obale, v našem primeru rt na zahodnem delu zaliva in šele nato obalo zaliva. Ob rtu se tako
sprosti največ energije in erozijski procesi so močnejši. Posledično se z obalo vzpostavi tok
drobirja, ki odnaša delce z rta proti notranjosti zaliva in s tem se obala izravnava. Lokacija
vzorčenja profila I leži v ravninskem delu, brez večjega naklona na katerem se ti delci
odlagajo.
17

mekv/100 g prsti je miliekvivalent. Ekvivalent je v gramih izražena ekvivalentna masa. Ekvivalentna masa je
masa snovi, ki zamenja ali se spaja z 1g H oz. 8 g O. Tisočkrat manjša enota od ekvivalenta je miliekvivalent
(Lovrenčak, 1994 v: Božič, 1978).
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V subakvalnih prsteh, kjer so prisotni anaerobni pogoji, delež skeleta vpliva na vodni režim v
prsti, v času oseke, ko so le-te izpostavljene zraku, pa tudi na zračne razmere v njej.
Posledično vpliva na pedogenetske procese v prsti. Če je velikost skeletnih delcev v profilu I
zaradi majhnosti ugodnejša za življenje v prsti živečim organizmom (kot v primeru prisotnosti
večjih skeletnih delcev), saj se voda med njimi pretaka počasneje, pa tega ne moremo trditi za
njegov delež, ki je srednje velik. Skelet namreč izpodriva drobne prstene delce ter s tem
zmanjšuje življenjski prostor koreninam in mikroorganizmom. Skelet ima majhno specifično
površino in v tleh deluje fizikalno.
Iz preglednice 7 je razvidno, da delež peska z globino upada in sicer iz 66,3 % v zgornjem
horizontu na 26,4 % v spodnjem. Delež melja z globino narašča, iz 28,0 % v zgornjem
horizontu na 58,7 % v spodnjem, prav tako pa tudi delež gline – iz 5,7 % v zgornjem na 14,9
% v spodnjem. Na podlagi teh podatkov sta bila zgornja dva horizonta uvrščena v teksturni
razred peščena ilovica, spodnja dva pa v teksturni razred meljasta ilovica.
Tako kot na delež skeleta v prsti tudi na delež drobnih prstenih delcev (peska, melja in gline)
v profilu I vplivajo slabše odporna matična podlaga, dinamični geomorfni procesi, hidrološke
razmere in ravninski relief, brez večjega naklona.
V profilu I je delež skeleta in peska velik, delež gline pa majhen, kar pomeni, da gre tu za
relativno mlado prst, ki je krajši čas izpostavljena pedogenetskim dejavnikom in procesom.
Od velikosti mineralnih delcev je odvisna njihova specifična površina in število ter velikost
por (med majhnimi delci je več por kot med velikimi; med majhnimi delci so manjše pore,
med velikimi večje), kar pa posledično vpliva na fizikalne in kemične lastnosti prsti – gibanje
vode in kationsko izmenjalno kapaciteto.
V času plime, ko so v profilu I anaerobni pogoji, tekstura vpliva na vodni režim v prsti. Prsti,
v katerih prevladujejo peščeni delci, slabo zadržujejo vodo. Delež peska je v zgornjih dveh
horizontih profila I precej velik (nad 55 %), kar je neugodno za tamkajšnje organizme, saj se
voda hitreje giblje med porami (otežuje oskrbo z vodo in kisikom). Poleg tega peščeni delci
izpodrivajo manjše prstene delce in s tem zmanjšujejo življenjski prostor mikroorganizmom
in koreninam. Tekstura pa prav tako vpliva na razraščanje rastlinskih korenin.
V času oseke, ko so prsti izpostavljene zraku, tekstura profila I vpliva na zračni režim v prsti.
Velik delež skeleta in peska v profilu (verjetno) omogoča dobro prezračenost in hitrejše
segrevanje prsti, kar posledično vpliva na procese v prsti.
Pesek ima večjo specifično površino kot skelet, ki pa je še vedno majhna. Glede na velik
odstotek peska v profilu I lahko rečemo, da prst slabo veže hranila (tvori malo zalog hranilnih
snovi v adsorpcijskem stanju).

REAKCIJA PRSTI
Horizonti profila I so manj nasičeni z vodikovimi ioni in bolj s kalcijevimi in natrijevimi ioni,
kar je razvidno tudi iz preglednice 8. Velika nasičenosti prsti z bazami se odraža v izmerjeni
reakciji prsti, ki je v vseh vzorcih bazična in presega pH vrednost 7. V profilu I se je vrednost
pH gibala med 7,39 in 7,43. Po Stritarju (v: Lovrenčak, 1994) gre za slabo alkalno prst.
Glavne vzroke alkaličnosti profila I lahko najdemo v slabi, za podvodno okolje specifični,
humifikaciji organske snovi, matični podlagi njeni vsebnosti bazičnih kationov, recentnih
pedogenetskih procesih, ravninskem reliefu in dejstvu, da gre za relativno mlade prsti, ki so
manj zakisane kot starejše (v daljšem obdobju se v nižje horizonte izpere več baz). Na pH
39

Geografski prispevek k poznavanju subakvalnih prsti

Alja Pristovšek

vrednost prsti pa vplivajo tudi živi organizmi v njej. Rastline srkajo katione in tako
zmanjšujejo kislost tal. Kislost pa se povečuje z izločanjem CO2 pri dihanju živih
organizmov.
Reakcija prsti je povezana tudi s stanjem adsorpcijskega kompleksa prsti oz. s procesom
vezave ionov na površino koloidnih delcev (vpliva na možnost sprejemanja hranil in njihovo
topnost) in na speciacijo kovinskih kationov. Dostopnost kovin je na splošno večja v kislem
okolju (Zupan et al., 2008 v: Evans, 1989). Nizek pH poveča topnost in s tem mobilnost ter
bioodpornost kovin. pH vpliva tako na adsorpcijo kovin kot na specifično sorpcijo oz. vezavo
kovinskih kationov v netopne oborine oz. komplekse z organsko-mineralnim delom trdne faze
prsti (Zupan et al., 2008). Dostopnost kovin je v profilu I zaradi bazičnosti manjša – višji pH
zmanjša topnost in s tem mobilnost ter bioodpornost kovin.
Reakcija prsti pomembno vpliva tudi na razširjenost vegetacije in njeno raznolikost. Na
območju profila I se razrašča združba navadnega trsta (Phragmitetum australis).
Zaradi alkalnosti v profilu I minerali slabše razpadajo.

SLANOST
Slanost (zaslanjenost) prsti smo določili z merjenjem elektroprevodnosti prsti. Glede na
slanost prsti (ECe) lahko prsti razvrstimo v posamezne razrede – normalna prst, rahlo slana,
zmerno slana in zelo slana. Rowell (1994) postavlja mejo med slanimi in normalnimi prstmi
pri 4 dS/m (Grčman, Zupan, 2010).
Iz preglednice 7 je razvidno, da slanost v profilu I z globino narašča in sicer iz 22,53 dS/m na
65,92 dS/m. Njene vrednosti so večje od 15 dS/m, kar profil I uvršča med zelo slane prsti.
Vzrok naraščanju slanosti z globino je izpiranje natrija v nižje horizonte. K tako veliki
slanosti prsti pa prispeva bazična matična podlaga, slanost morske vode, ki je v našem morju
precej visoka okoli 37 ‰ in skromni pritoki sladke vode (v zaliv se izliva meteorna voda po
urejenem kanalu, ki pa se napolni le ob močnem deževju).
Za opredelitev slanosti prsti lahko uporabimo tudi delež izmenljivega natrija (EPS v
preglednici 8), ki nam pove, v kolikšni meri je sorptivni del prsti zaseden z natrijevimi ioni
(Grčman, Zupan, 2010). V našem primeru je delež natrija, vezanega na sorptivni del prsti v
zgornjem horizontu 39,6 % in z globino naraste na 51,8 %. Po Bradyu in Weilu (2002) lahko
rečemo, da se profil I uvršča med slane natrijeve prsti. Za te prsti je značilno, da je električna
prevodnost večja od 4 dS/m in obenem delež natrija na izmenljivih mestih visok (ESP > 15).
Rastline so izpostavljene škodljivemu vplivu soli in direktni toksičnosti natrija (Grčman,
Zupan, 2010).
Slanost izboljšuje teksturo prsti, vendar pa v večjih koncentracijah lahko škoduje rastlinam,
zato se le-te takim razmeram prilagodijo. Previsoke koncentracije soli okoli korenin imajo za
posledico visok osmotski tlak, tako da rastline porabijo več energije za absorbcijo vode.
Slanost tako pomembno vpliva na vrsto in razširjenost vegetacije.
DELEŽ ORGANSKE SNOVI
Količina organske snovi v prsti nam pove kakšna je njena hranilna vrednost za rastline.
Organske snovi so vir hrane organizmom (npr. črvom) in mikroorganizmom, vir toplote in
energije – slednje se pri anaerobni razgradnji sprosti relativno malo.
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Prekritje starejših površinskih horizontov zaradi dodajanja mineralnega gradiva k profilu prsti
je podobno kopenskim procesom sedimentacije na poplavnih ravnicah. S prekritjem
površinskega horizonta je povezana porast vsebnosti organskega ogljika z globino. To je lepo
razvidno v profilu I, kjer delež organske snovi z globino narašča in sicer iz 2,55 % v zgornjem
horizontu na 10,84 % v spodnjem. Tako lahko rečemo, da sta zgornja dva horizonta, po
Stritarju (v: Lovrenčak, 1994), srednje humozna, saj je njun delež med 2 % in 4 %, pod njima
pa ležita humozni (med 4 % in 10 %) in zelo humozni horizont (med 10 % in 15 %).
V profilu I je v veliki meri odvisna od matične podlage in posledično od vegetacije (trstičja),
količine in sestave odmrle organske snovi, delovanja mikroorganizmov, vode v prsti (v času
oseke, ko so prsti izpostavljene zraku, procesi razgrajevanja potekajo hitreje), ter od procesov
razpadanja – humifikacije in mineralizacije. V subakvalnih prsteh se voda stalno zadržuje,
zato so v njej prisotni anaerobni pogoji, ki omogočajo za podvodno okolje specifično
humifikacijo. Procesi humifikacije in mineralizacije v profilu I so počasni, v prsti pa se
kopičijo napol razpadli deli rastlin. Hkrati z razkrajanjem oz. dekompozicijo organskega
gradiva, pa v prsti potekajo procesi odlivov iz prsti. Rezultat bakterijske razgradnje je odliv
ogljika in hranil iz prsti.
Organska snov povečuje kationsko izmenjalno kapaciteto. Večanje kationske izmenjalne
kapacitete z globino v profilu I, iz 39,9 mekv/100 g prsti v zgornjem na 95,2 mekv/100 g prsti
v spodnjem horizontu, lahko tako povežemo z naraščanjem deleža organske snovi z globino.
Organska snov pa tako vpliva tudi na reakcijo prsti.
VSEBNOST CaCO3
Karbonati se v prsteh pojavljajo kot delci karbonatne kamnine v velikosti peska in skeleta
(apnenec, dolomit), kot fino razporejeni delci CaCO3 (prosti karbonati), v spodnjih plasteh
prsti tudi kot izločeni karbonati oz. konkrecije (Karbonati v tleh, 2011). Kalcij predstavlja
hranilo rastlinam in tako pomembno vpliva na kationsko izmenjalno kapaciteto.
Delež kalcijevega karbonata v profilu I je v vseh horizontih zelo visok. Njegov delež se giblje
med 46 % in 67 %. Vzrok tako velikemu deležu je v bazični matični podlagi, k dvigu deleža
pa prispevajo tudi lupine školjk (slika 21) in kalcijev karbonat, ki obori iz vode. Kalcijev
karbonat pomembno vpliva tako na fizikalne, kot tudi na biološke in kemične procese v
profilu I. Slabša strukturo in s tem vodno-zračni režim prsti (zračni v času oseke), večja
vsebnost pa povzroča tudi razpad mineralov glin, ki imajo izmenjalno sposobnost za katione,
plinaste in trdne delce. Delež kalcijevega karbonata pomembno vpliva na pH vrednost prsti in
posledično na organizme živeče v njej. Visoka vsebnost karbonatov določa bazičnost profila I
in kaže tudi na razvojno stopnjo prsti (genezo) – gre za mlade prsti.
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Slika 21: K dvigu deleža kalcijevega karbonata v profilu I prispevajo tudi lupine školjk

Vir: Pristovšek, 2010
KAPACITETA ADSORPCIJE, VSOTA BAZ, NASIČENOST ADSORPCIJSKEGA
DELA PRSTI Z BAZAMI
Kapaciteta adsorpcije ali kationska izmenjalna kapaciteta (T ali KIK) je skupna količina
oziroma vsota adsorbiranih kationov in je izražena v mekv/100 g prsti. Praktično pomeni
sposobnost za zadrževanje koristnih in nevarnih snovi v prsti. Prsti z večjo kationsko
izmenjalno kapaciteto lahko zadržijo več hranil. Vsota baz (S) je količina vseh bazičnih
kationov vezanih na izmenjevalec (Na, K, Mg, Na bazični kationi so pomembna hranila
rastlinam), ostali delež pripada H in Al ionom. Nasičenost adsorpcijskega dela prsti z bazami
(V) pa kaže na razmerje med bazičnimi in hidroksilnimi ioni na sorptivnem delu prsti
(Lovrenčak, 1994; Zupan et al., 2008). Vse tri vrednosti v profilu I so odvisne od količine
koloidnih delcev v prsti, matične podlage, razvojne stopnje prsti in prisotnosti baz.
V profilu I ima, po Stritarju (v: Lovrenčak, 1994) zgornji horizont srednjo, spodnji trije pa
veliko kapaciteto adsorpcije, saj so njihove vrednosti večje od 40 mekv/100 g prsti.
Kapaciteta adsorpcije je odvisna predvsem od količine in vrste mineralov glin in vsebnosti
organske snovi v prsti (ima veliko vezivno moč – povečujejo KIK). Delež gline v profilu I je
relativno majhen in z globino narašča. Prav tako z globino narašča delež organske snovi, kar
posledično povzroči tudi večanje kapacitete adsorpcije z globino in sicer iz 39,9 mekv/100 g
prsti v zgornjem horizontu na 95,2 mekv/100 g prsti v spodnjem. Na podlagi kapacitete
adsorpcije lahko sklepamo o nastajanju novotvorb, razpadanju in premeščanju mineralov in
organskih snovi znotraj profila prsti.
Vsota baz v profilu I z globino narašča in sicer iz 39,7 mekv/100 g prsti v zgornjem horizontu
na 93,1 mekv/100 g prsti v spodnjem. To kaže na proces izpiranja baz v spodnje horizonte,
predvsem natrija. Količina kalcija, kalija, natrija in magnezija v prsti je odvisna od matične
podlage, vrste vegetacije in razvojne stopnje humusa. Majhen delež vodika, vezanega na
sorptivni del (od 0,4 do 2,2 %), pa nam pokaže, da gre za bazično prst. Količina vodika z
globino upada, kar pomeni, da je profil I nastal na nekisli matični podlagi. Med bazami
največji delež zavzema kalcij, katerega delež z globino upada saj ga rastline porabijo. Delež
natrija z globino narašča in je zelo velik, nad 39 %, kar pomeni, da so se morale tamkajšnje
rastline na takšno slanost prsti prilagoditi.
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Profil I je, po Stritarju (v: Lovrenčak, 1994) z bazami nasičena prst, saj je stopnja nasičenosti
prsti zelo visoka, preko 97 % v vseh horizontih, največ na račun natrija in kalcija.
Glavni pedogenetski dejavniki, ki vplivajo na profil I so tako:
- matična podlaga,
- relief,
- organizmi,
- značilnosti vodnega toka,
- kemične značilnost vode in
- čas.
V profilu I so zastopani vsi 4 sklopi pedogenetskih procesov:
- procesi prilivov (organskih in mineralnih snovi),
- procesi odlivov (razgradnja organskih snovi),
- procesi premeščanja (bioturbacija in difuzija kisika) in
- procesi preoblikovanja (humifikacija, sulfidizacija).
Na podlagi terenskih in laboratorijskih analiz smo profilu I določili zgradbo: Ah – Ab – C/A –
C in ga uvrstili med psamovasentse (po Soil taxonomy).
Slika 22: Preperel ostanek korenine v profilu I

Vir: Pristovšek, 2010
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7.3. Profil prsti II
Preglednica 9: Osnovni podatki lokacije profila II
datum
13.10.2010
vzorčenja
vremenske
sončno, brez padavin v predhodnih dneh
razmere
opis lokacije
Profil II je bil vzet med osočnikom, nekoliko bolj stran od obale kot je bil
vzet profil I. Profil II leži v globljem delu kot profil I.
koordinate
45º 35' 29,04'' s.g.š., 13º 43' 15,96'' v.g.d.
matična
usedline/sedimentih, ki so bili izprani ali prineseni v morje z majhnimi
podlaga
vodotoki (načeloma prepereli peščenjaki, laporji, apnenčasti konglomerati,
breča ter fliš)
makrorelief
obala
mikrorelief
obalna ravnina
oblika reliefa
enakomerna
kamnitost
nekamnito
skalovitost
neskalovito
vpliv človeka
ni bil opažen
vegetacija
osočnik
pritoki
dotok meteorne vode po urejenem kanalu
prozornost
kalna
vode
valovanje
šibko
Vir: Pristovšek, 2011
Profil II je bil vzet med osočnikom, nekoliko bolj stran od obale, v globljem delu kot profil I
(slika 18 in 23). Prst je nastala na usedlinah ali sedimentih, ki so bili izprani ali prineseni v
morje z majhnimi vodotoki – prepereli peščenjaki, lapor, apnenčasti konglomerati, breča ter
fliš. Obala je v tem delu ravninska, brez večjega naklona, neskalovita in nekamnita. Blizu
lokacije vzorčenja se je v zaliv po urejenem kanalu iztekala meteorna voda. Voda morja je
bila kalna, valovanje pa šibko. Na lokaciji ni bilo opaziti vpliv človeka.
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Slika 23: Profil II je bil vzet med osočnikom

Vir: Pristovšek, 2010
Preglednica 10: Rezultati terenskih in laboratorijskih analiz profila II
št.
vzorca
1
2
3
4

debelina
(cm)
0-5
5 - 12
12 - 32
32 - 60

tekstura (%)
P
M
G
62,3 31,3 6,4
55,4 41,7 2,9
42,7 51,5 5,8
34,3 60,1 5,6

teksturni
razred
PI
PI
MI
MI

pH
7,81
7,70
7,67
7,70

ECe
(dS/m)
22,46
24,45
31,62
40,19

organska
snov (%)
1,59
2,28
3,11
4,21

CaCO3
(%)
50,00
55,00
43,33
36,67

Vir: Pristovšek, 2011
GLOBINA IN ŠTEVILO HORIZONTOV
Višina profila II je 60 centimetrov, kar pomeni, da gre za srednje globoko prst. Profil smo
glede na spremembe barve in teksture razdelili na štiri horizonte.

TEKSTURA
Skeletni delci v vseh štirih vzorcih profila II so bili mešanih oblik, njihov delež med 20–30 %
(srednje skeletna tla), ki pa je z globino upadal. Velikost le-teh je bila med 2 in 6 mm. Po
McRae (Zupan et al., 2011) gre za zelo majhen skelet. Vzrok tolikšnemu deležu skeleta lahko
pripišemo tako kot pri profilu I, slabši mehanski odpornosti substrata, ki hitreje prepereva in
dinamičnim geomorfnim procesom, ki jih v našem primeru opravljajo valovi, morski tokovi
in plimovanje. Lokacija vzorčenja profila II leži v ravninskem delu, brez večjega naklona na
katerem se ti delci odlagajo.
Delež skeleta vpliva na vodni režim v profilu II, v času oseke, ko je le-ta izpostavljen zraku,
pa tudi na zračne razmere v njem. Posledično vpliva na pedogenetske procese v prsti. Velikost
skeletnih delcev v profilu II je zaradi majhnosti ugodnejša za življenje v prsti živečim
45

Geografski prispevek k poznavanju subakvalnih prsti

Alja Pristovšek

organizmom kot bi bila v primeru prisotnosti večjih skeletnih delcev, saj se voda med njimi
pretaka počasneje. Vendar pa je njegova količina srednje velika, kar pa je manj ugodno, saj
skelet izpodriva drobne prstene delce ter s tem zmanjšuje življenjski prostor koreninam in
mikroorganizmom. Skelet ima majhno specifično površino in v tleh deluje fizikalno.
Preglednica 11: Rezultati analize kationske izmenjalne kapacitete profila II
št.
vz.

Ca*

Mg*

K*

Na*

H*

S*

T*

V
(%)

Ca
(%)

Mg
(%)

K
(%)

Na
(%)
EPS

H
(%)

1

17,21

4,97

0,88

15,30

0,10

38,4

38,5

99,7

44,7

12,9

2,3

39,7

0,3

2

18,56

5,79

1,12

16,80

0,15

42,3

42,4

99,8

43,8

13,7

2,6

39,6

0,4

3

18,91

7,23

1,21

22,17

0,15

49,5

49,7

99,6

38,0

14,5

2,4

44,6

0,3

4

20,58

9,78

1,64

30,04

0,15

62,0

62,2

99,7

33,1

15,7

2,6

48,3

0,2

Vir: Pristovšek, 2011

* v mekv/100 g prsti

Iz preglednice 10 je razvidno, da delež peska z globino upada, in sicer iz 62,3 % v zgornjem
horizontu na 34,3 % v spodnjem. Delež melja z globino narašča iz 31,3 % v zgornjem
horizontu na 60,1 % v spodnjem, delež gline pa v profilu niha. Na podlagi teh podatkov sta
bila zgornja dva horizonta uvrščena v teksturni razred peščena ilovica, spodnja dva pa v
teksturni razred meljasta ilovica.
Tako kot na delež skeleta v prsti tudi na delež drobnih prstenih delcev v profilu II vplivajo
slabše odporna matična podlaga, dinamični geomorfni procesi, hidrološke razmere in
ravninski relief, brez večjega naklona.
V profilu II je delež skeleta in peska velik, delež gline pa majhen, kar pomeni, da gre tu za
relativno mlado prst, ki je krajši čas izpostavljena pedogenetskim dejavnikom in procesom.
Od velikosti mineralnih delcev je odvisna njihova specifična površina in število ter velikost
por, kar pa posledično vpliva na fizikalne in kemične lastnosti prsti – gibanje vode in
kationsko izmenjalno kapaciteto.
V času plime, ko so v profilu II anaerobni pogoji, tekstura vpliva na vodni režim v prsti. Prsti,
v katerih prevladujejo peščeni delci, slabo zadržujejo vodo. Delež peska je v zgornjih dveh
horizontih profila II precej velik, nad 55 %, kar je neugodno za tamkajšnje organizme, saj se
voda hitreje giblje med porami (otežuje oskrbo z vodo in kisikom). Poleg tega peščeni delci
izpodrivajo manjše prstene delce in s tem zmanjšujejo življenjski prostor mikroorganizmom
in koreninam. Tekstura pa prav tako vpliva na razraščanje rastlinskih korenin.
V času oseke, ko so prsti izpostavljene zraku, tekstura profila II vpliva na zračni režim v prsti.
Velik delež skeleta in peska v profilu (verjetno) omogoča dobro prezračenost in hitrejše
segrevanje prsti, kar posledično vpliva na procese v prsti.
Pesek ima večjo specifično površino kot skelet, ki pa je še vedno majhna. Glede na velik
odstotek peska v profilu II lahko rečemo, da prst slabo veže hranila (tvori malo zalog
hranilnih snovi v adsorpcijskem stanju).

REAKCIJA PRSTI
Horizonti profila II so manj nasičeni z vodikovimi ioni in bolj s kalcijevimi in natrijevimi
ioni, kar je razvidno tudi iz preglednice 11. Velika nasičenosti prsti z bazami se odraža v
izmerjeni reakciji prsti, ki je v vseh vzorcih bazična. V profilu II se je vrednost pH gibala med
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7,67 in 7,81. Po Stritarju (v: Lovrenčak, 1994) gre za slabo alkalno prst. Glavne vzroke
alkaličnosti profila II lahko najdemo v slabi, za podvodno okolje specifični, humifikaciji
organske snovi, matični podlagi – njeni vsebnosti bazičnih kationov, recentnih pedogenetskih
procesih, ravninskem reliefu in dejstvu, da gre za relativno mlade prsti, ki so manj zakisane
kot starejše (v daljšem obdobju se v nižje horizonte izpere več baz). Na pH vrednost prsti pa
vplivajo tudi živi organizmi v njej. Rastline srkajo katione in tako zmanjšujejo kislost tal.
Kislost pa se povečuje z izločanjem CO2 pri dihanju živih organizmov.
Reakcija prsti pa je povezana tudi s stanjem adsorpcijskega kompleksa prsti oz. s procesom
vezave ionov na površino koloidnih delcev in na speciacijo kovinskih kationov. Dostopnost
kovin je v profilu II zaradi bazičnosti manjša – višji pH zmanjša topnost in s tem mobilnost
ter bioodpornost kovin.
Reakcija prsti pomembno vpliva tudi na razširjenost vegetacije in njeno raznolikost. Na
območju profila II se razrašča osočnik (Salicornia sp.).
Zaradi alkalnosti v profilu II minerali slabše razpadajo.

SLANOST
Iz preglednice 10 je razvidno, da slanost v profilu II z globino narašča, in sicer iz 22,46 dS/m
na 40,19 dS/m. Njene vrednosti so večje od 15 dS/m, kar profil I uvršča med zelo slane prsti.
Vzrok naraščanju slanosti z globino je izpiranje natrija v nižje horizonte. K tako veliki
slanosti prsti pa prispeva bazična matična podlaga, slanost morske vode, ki je v našem morju
precej visoka okoli 37 ‰ in skromni pritoki sladke vode (v zaliv se izliva meteorna voda po
urejenem kanalu, ki pa se napolni le ob močnem deževju).
Delež natrija, vezanega na sorptivni del prsti je v zgornjem horizontu 39,7 % in z globino
naraste na 48,3 %. Po Bradyu in Weilu (2002) lahko rečemo, da se profil II uvršča med slane
natrijeve prsti. Za te prsti je značilno, da je njihova električna prevodnost večja od 4 dS/m in
obenem delež natrija na izmenljivih mestih visok (ESP > 15). Rastline so izpostavljene
škodljivemu vplivu soli in direktni toksičnosti natrija.
Slanost izboljšuje teksturo prsti, vendar pa v večjih koncentracijah lahko škoduje rastlinam,
zato se le-te takim razmeram prilagodijo. Previsoke koncentracije soli okoli korenin imajo za
posledico visok osmotski tlak, tako da rastline porabijo več energije za absorbcijo vode.
Slanost tako pomembno vpliva na vrsto in razširjenost vegetacije.
DELEŽ ORGANSKE SNOVI
V profilu II delež organske snovi z globino narašča in sicer iz 1,59 % v zgornjem horizontu na
4,21 % v spodnjem, kar kaže na prekritje starejših površinskih horizontov z novimi nanosi.
Tako lahko rečemo, da je zgornji horizont, po Stritarju (v: Lovrenčak, 1994), slabo humozen,
saj je delež organske snovi v njem med 1 % in 2 %, srednja dva horizonta srednje humozna
(med 2 % in 4 %) in spodnji humozen (med 4 % in 10 %).
Organska snov v profilu II je v veliki meri odvisna od matične podlage in posledično od
vegetacije (osočnik), količine in sestave odmrle organske snovi, delovanja mikroorganizmov,
vode v prsti (v času oseke, ko so prsti izpostavljene zraku, procesi razgrajevanja potekajo
hitreje), ter od procesov razpadanja – humifikacije in mineralizacije. Procesi humifikacije in
mineralizacije v profilu II so počasni, v prsti pa se kopičijo napol razpadli deli rastlin. Hkrati z
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razkrajanjem oz. dekompozicijo organskega gradiva, pa v prsti potekajo procesi odlivov iz
prsti. Rezultat bakterijske razgradnje je odliv ogljika in hranil iz prsti.
Organska snov pomembno vpliva na fizikalne, biološke in kemične lastnosti profila II. Vpliva
na povezovanje strukturnih agregatov v skupke in posledično na vodno-zračni režim v prsti
(zračni režim v času oseke) omogoča počasnejše pretakanje vode med porami in s tem lažji
dostop le-te organizmom. Večji delež organske snovi predstavlja ugodnejše pogoje za
življenje organizmom v prsti. Glede na to, da živi večina organizmov v zgornjih horizontih
prsti in, da je v profilu II delež organske snovi v teh skromen, so pogoji za življenje v njih
manj ugodni. Specifična površina humusa je majhna, kar pomeni, da ima dobre sposobnosti
za sprejem hranilnih kationov in njihovo ponovno oddajanje rastlinam. Povečuje kationsko
izmenjalno kapaciteto. Večanje kationske izmenjalne kapacitete z globino v profilu II, iz 38,5
mekv/100 g prsti v zgornjem na 62,2 mekv/100 g prsti v spodnjem horizontu, lahko tako
povežemo z naraščanjem deleža organske snovi z globino. Organska snov pa tako vpliva tudi
na reakcijo prsti.
DELEŽ CaCO3
Delež kalcijevega karbonata v profilu II je v vseh horizontih zelo visok. Njegov delež se
giblje med 36 % in 55 %. Vzrok tako velikemu deležu je v bazični matični podlagi, k dvigu
deleža pa prispevajo tudi lupine školjk in kalcijev karbonat, ki obori iz vode. Kalcijev
karbonat pomembno vpliva tako na fizikalne, kot tudi na biološke in kemične procese v
profilu II. Slabša strukturo in s tem vodno-zračni režim prsti (zračni v času oseke), večja
vsebnost pa povzroča tudi razpad mineralov glin, ki imajo izmenjalno sposobnost za katione,
plinaste in trdne delce. Delež kalcijevega karbonata pomembno vpliva na pH vrednost prsti in
posledično na organizme živeče v njej. Visoka vsebnost karbonatov določa bazičnost profila
II in kaže tudi na razvojno stopnjo prsti (genezo) – gre za mlade prsti.
KAPACITETA ADSORPCIJE, VSOTA BAZ, NASIČENOST ADSORPCIJSKEGA
DELA PRSTI Z BAZAMI
V profilu II ima, po Stritarju (v: Lovrenčak, 1994), zgornji horizont srednjo, spodnji trije pa
veliko kapaciteto adsorpcije, saj so njihove vrednosti večje od 40 mekv/100 g prsti.
Kapaciteta adsorpcije je odvisna predvsem od količine in vrste mineralov glin in vsebnosti
organske snovi v prsti (ima veliko vezivno moč – povečujejo KIK). Delež organske snovi z
globino narašča, kar posledično povzroči tudi naraščanje kapacitete adsorpcije z globino in
sicer iz 38,5 mekv/100 g prsti v zgornjem horizontu na 62,2 mekv/100 g prsti v spodnjem. Na
podlagi kapacitete adsorpcije lahko sklepamo o nastajanju novotvorb, razpadanju in
premeščanju mineralov in organskih snovi znotraj profila prsti.
Vsota baz v profilu II z globino narašča, in sicer iz 38,4 mekv/100 g prsti v zgornjem
horizontu na 62,0 mekv/100 g prsti v spodnjem. To kaže na proces izpiranja baz v spodnje
horizonte, predvsem natrija. Količina kalcija, kalija, natrija in magnezija v prsti je odvisna od
matične podlage, vrste vegetacije in razvojne stopnje humusa. Majhen delež vodika, vezanega
na sorptivni del (od 0,2 do 0,4 %) pa nam pokaže, da gre za bazično prst. Med bazami
največji delež zavzema kalcij, katerega delež z globino upada saj ga rastline porabijo. Delež
natrija z globino narašča in je zelo velik, nad 39 %, kar pomeni, da so se morale tamkajšnje
rastline na takšno slanost prsti prilagoditi.

48

Geografski prispevek k poznavanju subakvalnih prsti

Alja Pristovšek

Profil II je, po Stritarju (v: Lovrenčak, 1994), z bazami nasičena prst, saj je stopnja
nasičenosti prsti zelo visoka, preko 99,6 % v vseh horizontih, največ na račun natrija in
kalcija.
Vse tri vrednosti so v profilu II odvisne od količine koloidnih delcev v prsti, matične podlage,
razvojne stopnje prsti in prisotnosti baz.
Glavni pedogenetski dejavniki, ki vplivajo na profil II so tako:
- matična podlaga,
- relief,
- organizmi,
- značilnosti vodnega toka,
- kemične značilnost vode in
- čas.
V profilu II so zastopani vsi 4 sklopi pedogenetskih procesov:
- procesi prilivov (organskih in mineralnih snovi),
- procesi odlivov (razgradnja organskih snovi),
- procesi premeščanja (bioturbacija in difuzija kisika) in
- procesi preoblikovanja (humifikacija, sulfidizacija).
Na podlagi terenskih in laboratorijskih analiz smo profilu II določili zgradbo: Ah – Ab – C/A –
C in ga uvrstili med psamovasentse.
Slika 24: Sulfidi so v profilu II vidni kot temno črna barva

Vir: Pristovšek, 2010
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Slika 25: Lise v horizontu kažejo na prehodni horizont (C/A)

Vir: Pristovšek, 2010

7.4. Profil prsti III
Preglednica 12: Osnovni podatki lokacije profila III
datum
9.10.2010
vzorčenja
vremenske
sončno, brez padavin v predhodnih dneh
razmere
opis lokacije
Profil III je bil vzet med morsko travo in je bil med vsemi profili najbolj
oddaljen od obale in v najglobljem delu.
koordinate
45º 35' 29,83'' s.g.š., 13º 43' 17,06'' v.g.d.
matična
usedline/sedimenti, ki so bili izprani ali prineseni v morje z majhnimi
podlaga
vodotoki (načeloma prepereli peščenjaki, lapor, apnenčasti konglomerati,
breča ter fliš)
makrorelief
obala
mikrorelief
obalna ravnina
oblika reliefa
enakomerna
kamnitost
nekamnito
skalovitost
neskalovito
vpliv človeka
ni bil opažen
vegetacija
morska trava
pritoki
/
prozornost
kalna
vode
valovanje
šibko
Vir: Pristovšek, 2011
Profil III je bil vzet med morsko travo. Med vsemi izbranimi lokacijami profilov je bila
lokacija profila III najbolj oddaljena od obale in v najglobljem delu (slika 18 in 26). Prst je
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nastala na usedlinah ali sedimentih, ki so bili izprani ali prineseni v morje z majhnimi
vodotoki – prepereli peščenjaki, lapor, apnenčasti konglomerati, breča ter fliš. Obala je v tem
delu ravninska, brez večjega naklona, neskalovita in nekamnita. Voda morja je bila kalna,
valovanje pa šibko. Na lokaciji ni bilo opaziti vpliv človeka.
Preglednica 13: Rezultati terenskih in laboratorijskih analiz profila III
številka debelina
tekstura (%)
teksturni pH
ECe
vzorca
(cm)
P
M
G
razred
zg. hor.
74,2 21,7 4,1
7,79 19,71
1
0-3
73,7 22,2 4,1
PI
7,63 21,95
2
3 - 16
73,3 22,6 4,1
PI
7,65 25,22
3
16 - 44
78,4 17,9 3,7
IP
7,99 57,28
Vir: Pristovšek, 2011

organska
snov (%)
1,31
2,07
1,31
1,24

CaCO3
(%)
40,00
60,00
40,00
33,33

Slika 26: Profil III je bil vzet med morsko travo

Vir: Pristovšek, 2010
Preglednica 14: Rezultati analize kationske izmenjalne kapacitete profila III
št.
vz.

Ca*

Mg*

K*

Na*

H*

S*

T*

V
(%)

Ca
(%)

Mg
(%)

K
(%)

Na
(%)
EPS

H
(%)

1

16,51

4,37

0,81

12,41

0,05

34,1

34,2

99,7

48,3

12,8

2,4

36,3

0,1

2

17,26

4,48

0,76

15,08

0,05

37,6

37,7

99,7

45,8

11,9

2,0

40,1

0,1

3

17,81

4,35

0,76

16,80

0,05

39,7

39,8

99,7

44,7

10,9

1,9

42,2

0,1

4

17,71

10,23

1,44

40,84

0,05

70,2

70,3

99,9

25,2

14,6

2,0

58,1

0,1

Vir: Pristovšek, 2011

* v mekv/100 g prsti

GLOBINA IN ŠTEVILO HORIZONTOV
Višina profila III je 44 centimetrov, kar pomeni, da gre za srednje globoko prst. Profil smo
glede na spremembe barve in teksture razdelili na tri horizonte, posebej pa smo še analizirali
zgornji organski del profila.
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TEKSTURA
Skeletni delci v vseh treh vzorcih profila III so bili mešanih oblik, njihov delež med 20–30 %
(srednje skeletna prst), ki pa je z globino upadal. Velikost le-teh je bila med 2 in 6 mm. Po
McRae (Zupan et al., 2011) gre za zelo majhen skelet. Vzrok tolikšnemu deležu skeleta lahko
pripišemo, tako kot pri profilu I in II, slabši mehanski odpornosti substrata, ki hitreje
prepereva in dinamičnim geomorfnim procesom, ki jih v našem primeru opravljajo valovi,
morski tokovi in plimovanje. Lokacija vzorčenja profila III leži v ravninskem delu, brez
večjega naklona, na katerem se ti delci odlagajo.
Delež skeleta vpliva na vodni režim v profilu III, v času oseke, ko je le-ta izpostavljen zraku,
pa tudi na zračne razmere v njem. Posledično vpliva na pedogenetske procese v prsti. Velikost
skeletnih delcev v profilu III je zaradi majhnosti ugodnejša za življenje v prsti živečim
organizmom kot bi bila v primeru prisotnosti večjih skeletnih delcev, saj se voda med njimi
pretaka počasneje. Vendar pa je njegova količina srednje velika, kar pa je manj ugodno, saj
skelet izpodriva drobne prstene delce ter s tem zmanjšuje življenjski prostor koreninam in
mikroorganizmom. Skelet ima majhno specifično površino in v tleh deluje fizikalno.
Iz preglednice 13 je razvidno, da delež peska z globino niha, in sicer je njegov delež v
zgornjem horizontu 73,7 %, srednjem 73,3 % in v spodnjem 78,4 %. Tudi delež melja z
globino niha, v zgornjih dveh horizontih je njegov delež dobrih 22 %, v spodnjem pa delež
upade na 17,9 %. Delež gline je v zgornjih dveh horizontih enak – 4,1 %, v spodnjem pa
njegov delež pade na 3,7 %. Na podlagi teh podatkov sta bila zgornja dva horizonta uvrščena
v teksturni razred peščena ilovica, spodnji pa v teksturni razred ilovnati pesek.
Tako kot na delež skeleta v prsti, tudi na delež drobnih prstenih delcev v profilu III vplivajo
slabše odporna matična podlaga, dinamični geomorfni procesi, hidrološke razmere in
ravninski relief, brez večjega naklona.
V profilu III je delež skeleta in peska velik, delež gline pa majhen, kar pomeni, da gre tu za
relativno mlado prst, ki je krajši čas izpostavljena pedogenetskim dejavnikom in procesom.
Od velikosti mineralnih delcev je odvisna njihova specifična površina in število ter velikost
por, kar pa posledično vpliva na fizikalne in kemične lastnosti prsti – gibanje vode in
kationsko izmenjalno kapaciteto.
V času plime, ko so v profilu III anaerobni pogoji, tekstura vpliva na vodni režim v prsti.
Prsti, v katerih prevladujejo peščeni delci, slabo zadržujejo vodo. Delež peska je v zgornjih
dveh horizontih profila III precej velik, nad 73,3 %, kar je neugodno za tamkajšnje
organizme, saj se voda hitreje giblje med porami (otežuje oskrbo z vodo in kisikom). Poleg
tega peščeni delci izpodrivajo manjše prstene delce in s tem zmanjšujejo življenjski prostor
mikroorganizmom in koreninam. Tekstura pa prav tako vpliva na razraščanje rastlinskih
korenin.
V času oseke, ko so prsti izpostavljene zraku, tekstura profila III vpliva na zračni režim v
prsti. Velik delež skeleta in peska v profilu (verjetno) omogoča dobro prezračenost in hitrejše
segrevanje prsti, kar posledično vpliva na procese v prsti.
Pesek ima večjo specifično površino kot skelet, ki pa je še vedno majhna. Glede na velik
odstotek peska v profilu III lahko rečemo, da prst slabo veže hranila (tvori malo zalog
hranilnih snovi v adsorpcijskem stanju).
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REAKCIJA PRSTI
Horizonti profila III so manj nasičeni z vodikovimi ioni in bolj s kalcijevimi in natrijevimi
ioni, kar je razvidno tudi iz preglednice 14. Velika nasičenosti prsti z bazami se odraža v
izmerjeni reakciji prsti, ki je v vseh vzorcih bazična. V profilu III se je vrednost pH gibala
med 7,63 in 7,99. Po Stritarju (v: Lovrenčak, 1994) gre za slabo alkalno prst. Glavne vzroke
alkaličnosti profila III lahko najdemo v slabi, za podvodno okolje specifični, humifikaciji
organske snovi, matični podlagi njeni vsebnosti bazičnih kationov, recentnih pedogenetskih
procesih, ravninskem reliefu in dejstvu, da gre za relativno mlade prsti, ki so manj zakisane
kot starejše (v daljšem obdobju se v nižje horizonte izpere več baz). Na pH vrednost prsti pa
vplivajo tudi živi organizmi v njej. Rastline srkajo katione in tako zmanjšujejo kislost tal.
Kislost pa se povečuje z izločanjem CO2 pri dihanju živih organizmov.
Reakcija prsti pa je povezana tudi s stanjem adsorpcijskega kompleksa prsti oz. s procesom
vezave ionov na površino koloidnih delcev in na speciacijo kovinskih kationov. Dostopnost
kovin je v profilu III zaradi bazičnosti manjša – višji pH zmanjša topnost in s tem mobilnost
ter bioodpornost kovin.
Reakcija prsti pomembno vpliva tudi na razširjenost vegetacije in njeno raznolikost. Na
območju profila III se razrašča morska trava (Zostera noltii).
Zaradi alkalnosti v profilu III minerali slabše razpadajo.

SLANOST
Iz preglednice 13 je razvidno, da slanost v profilu III z globino narašča in sicer iz 21,95 dS/m
na 57,28 dS/m. Njene vrednosti so večje od 15 dS/m, kar profil I uvršča med zelo slane prsti.
Vzrok naraščanju slanosti z globino je izpiranje natrija v nižje horizonte. K tako veliki
slanosti prsti pa prispeva bazična matična podlaga, slanost morske vode, ki je v našem morju
precej visoka okoli 37 ‰ in skromni pritoki sladke vode.
Delež natrija, vezanega na sorptivni del prsti je v zgornjem horizontu 40,0 % in z globino
naraste na 58,1 %. Po Bradyu in Weilu (2002) lahko rečemo, da se profil III uvršča med slane
natrijeve prsti. Za te prsti je značilno, da je njihova električna prevodnost večja od 4 dS/m in
obenem delež natrija na izmenljivih mestih visok (ESP > 15). Rastline so izpostavljene
škodljivemu vplivu soli in direktni toksičnosti natrija.
Slanost izboljšuje teksturo prsti, vendar pa v večjih koncentracijah lahko škoduje rastlinam,
zato se le-te takim razmeram prilagodijo. Previsoke koncentracije soli okoli korenin imajo za
posledico visok osmotski tlak, tako da rastline porabijo več energije za absorbcijo vode.
Slanost tako pomembno vpliva na vrsto in razširjenost vegetacije.
DELEŽ ORGANSKE SNOVI
V profilu III delež organske snovi z globino upada, in sicer iz 2,07 % v zgornjem horizontu na
1,24 % v spodnjem. Tako lahko rečemo, da je zgornji horizont, po Stritarju (v: Lovrenčak,
1994), srednje humozen, saj je njegov delež med 2 % in 4 %, pod njim pa ležita slabo
humozna horizonta (med 1 % in 2 %).
Organska snov v profilu III je v veliki meri odvisna od matične podlage in posledično od
vegetacije (morska trava), količine in sestave odmrle organske snovi, delovanja
mikroorganizmov, vode v prsti (v času oseke, ko so prsti izpostavljene zraku, procesi
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razgrajevanja potekajo hitreje), ter od procesov razpadanja – humifikacije in mineralizacije.
Procesi humifikacije in mineralizacije v profilu III so počasni, v prsti pa se kopičijo napol
razpadli deli rastlin. Hkrati z razkrajanjem oz. dekompozicijo organskega gradiva, pa v prsti
potekajo procesi odlivov iz prsti. Rezultat bakterijske razgradnje je odliv ogljika in hranil iz
prsti.
Organska snov pomembno vpliva na fizikalne, biološke in kemične lastnosti profila III.
Vpliva na povezovanje strukturnih agregatov v skupke in posledično na vodno-zračni režim v
prsti (zračni režim v času oseke) omogoča počasnejše pretakanje vode med porami in s tem
lažji dostop le-te organizmom. Večji delež organske snovi predstavlja ugodnejše pogoje za
življenje organizmom v prsti. Glede na to, da živi večina organizmov v zgornjih horizontih
prsti in, da je v profilu III delež organske snovi v teh skromen, so pogoji za življenje v njih
manj ugodni. Specifična površina humusa je majhna, kar pomeni, da ima dobre sposobnosti
za sprejem hranilnih kationov in njihovo ponovno oddajanje rastlinam. Povečuje kationsko
izmenjalno kapaciteto. Organska snov pa tako vpliva tudi na reakcijo prsti.
Slika 27: Organska snov v zgornjem horizontu profila III

Vir: Pristovšek, 2010
DELEŽ CaCO3
Delež kalcijevega karbonata v profilu III je v vseh horizontih zelo visok. Njegov delež se
giblje med 33 % in 60 %. Vzrok tako velikemu deležu je v bazični matični podlagi, k dvigu
deleža pa prispevajo tudi lupine školjk in kalcijev karbonat, ki obori iz vode. Kalcijev
karbonat pomembno vpliva tako na fizikalne, kot tudi na biološke in kemične procese v
profilu III. Slabša strukturo in s tem vodno-zračni režim prsti (zračni v času oseke), večja
vsebnost pa povzroča tudi razpad mineralov glin, ki imajo izmenjalno sposobnost za katione,
plinaste in trdne delce. Delež kalcijevega karbonata pomembno vpliva na pH vrednost prsti in
posledično na organizme živeče v njej. Visoka vsebnost karbonatov določa bazičnost profila
III in kaže na razvojno stopnjo prsti (genezo) – gre za mlade prsti.
KAPACITETA ADSORPCIJE, VSOTA BAZ, NASIČENOST ADSORPCIJSKEGA
DELA PRSTI Z BAZAMI
V profilu III imata, po Stritarju (v: Lovrenčak, 1994), zgornja dva horizonta srednjo, spodnji
pa veliko kapaciteto adsorpcije, saj je njegova vrednost večja od 40 mekv/100 g prsti.
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Kapaciteta adsorpcije je odvisna predvsem od količine in vrste mineralov glin in vsebnosti
organske snovi v prsti (ima veliko vezivno moč – povečujejo KIK). Delež organske snovi z
globino upada, kar pomeni, da je naraščanje kapacitete adsorpcije z globino iz 37,7 mekv/100
g prsti v zgornjem horizontu na 70,3 mekv/100 g prsti v spodnjem, posledica matične
podlage. Na podlagi kapacitete adsorpcije lahko sklepamo o nastajanju novotvorb, razpadanju
in premeščanju mineralov in organskih snovi znotraj profila prsti.
Vsota baz v profilu III z globino narašča, in sicer iz 34,1 mekv/100 g prsti v zgornjem
horizontu na 70,2 mekv/100 g prsti v spodnjem. To kaže na proces izpiranja baz v spodnje
horizonte, predvsem natrija. Količina kalcija, kalija, natrija in magnezija v prsti je odvisna od
matične podlage, vrste vegetacije in razvojne stopnje humusa. Majhen delež vodika, vezanega
na sorptivni del (0,1 % v vseh vzorcih), pa nam pokaže, da gre za bazično prst. Med bazami
največji delež zavzema kalcij, katerega delež z globino upada saj ga rastline porabijo. Delež
natrija pa z globino narašča in je zelo velik, nad 36 %, kar pomeni, da so se morale tamkajšnje
rastline na takšno slanost prsti prilagoditi.
Profil III je, po Stritarju (v: Lovrenčak, 1994), z bazami nasičena prst, saj je stopnja
nasičenosti prsti zelo visoka, preko 99,7 % v vseh horizontih, največ na račun natrija in
kalcija.
Vse tri vrednosti so v profilu III odvisne od količine koloidnih delcev v prsti, matične
podlage, razvojne stopnje prsti in prisotnosti baz.
Glavni pedogenetski dejavniki, ki vplivajo na profil III so tako:
- matična podlaga,
- relief,
- organizmi,
- značilnosti vodnega toka,
- kemične značilnost vode in
- čas.
V profilu III so zastopani vsi 4 sklopi pedogenetskih procesov:
- procesi prilivov (organskih in mineralnih snovi, slednji v manjši meri),
- procesi odlivov (razgradnja organskih snovi),
- procesi premeščanja (bioturbacija in difuzija kisika) in
- procesi preoblikovanja (humifikacija, sulfidizacija).
Na podlagi terenskih in laboratorijskih analiz smo profilu III določili zgradbo: A – C/A – C in
ga uvrstili med psamovasentse.

7.5. Primerjava profilov I, II in III
Višine profilov so 65 cm, 60 cm in 44 cm, kar pomeni, da so na obravnavanem območju
srednje globoke prsti.
Skeletni delci v vseh treh profilih prsti so mešanih oblik, njihov delež pa med 20 % in 30 %,
ki z globino upada. Velikost le-teh je med 2 in 6 mm. Vzrok tolikšnemu deležu skeleta lahko
pripišemo slabši mehanski odpornosti substrata, ki hitreje prepereva in dinamičnim
geomorfnim procesom na obali.
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V vseh profilih prsti je delež skeleta in peska velik, delež gline pa majhen, kar pomeni, da gre
za relativno mlade prsti s slabo razvitimi horizonti, ki so krajši čas izpostavljene
pedogenetskim dejavnikom in procesom.
Vsi trije profili prsti so manj nasičeni z vodikovimi ioni in bolj s kalcijevimi ter natrijevimi.
Velika nasičenost prsti z bazami se odraža v izmerjeni reakciji prsti, ki je v vseh profilih
bazična. Po Stritarju gre za slabo alkalne prsti.
Z globino v profilih prsti naraščala slanost. Njene vrednosti so večje od 15 dS/m, kar jih
uvršča med zelo slane prsti. Vzrok naraščanju slanosti z globino je izpiranje natrija v nižje
horizonte. Delež natrija v profilih, vezanega na sorptivni del prsti, je v zgornjih horizontih
okoli 40 % in z globino narašča. Po Bradyu in Weilu (2002) lahko profile prsti uvrstimo med
slane natrijeve prsti.
V profilu I in II delež organske snovi z globino narašča, v profilu III pa upada. Vzrok
naraščanju organske snovi z globino je v prekritju starejših površinskih horizontov zaradi
dodajanja mineralnega gradiva k profilu prsti. Vzrok upadanju organske snovi z globino pa v
količini odmrlih rastlinskih ostankov, ki se z oddaljenostjo profilov od obale zmanjšuje, kar je
posledica manjšanja in redčenja vegetacije z oddaljenostjo od obale.
Delež kalcijevega karbonata v profilih je zelo visok. Vzrok tako velikemu deležu je v bazični
matični podlagi, k dvigu deleža pa prispevajo tudi lupine školjk in kalcijev karbonat, ki obori
iz vode.
Vsi profili prsti imajo srednjo do veliko kapaciteto adsorpcije, ki se z globino veča. V prvih
dveh profilih nanjo vpliva predvsem organska snov, katere delež se z globino veča, med tem
ko je v profilu III odvisna predvsem od matične podlage.
Vsota baz v profilih presega vrednost 38 mekv/100 g prsti in z globino narašča. To kaže na
proces izpiranja baz v spodnje horizonte, predvsem natrija. Majhen delež vodika, vezanega na
sorptivni del v profilih prsti, nam pokaže, da gre za bazične prsti. Med bazami največji delež
v profilih zavzema kalcij, katerega delež z globino upada saj ga rastline porabijo. Delež
natrija pa z globino narašča in je zelo velik, nad 39,6 %, kar pomeni, da so se morale
tamkajšnje rastline na takšno slanost prsti prilagoditi. Profili so z bazami nasičene prsti, saj je
stopnja nasičenosti prsti zelo visoka, preko 97 %, največ na račun natrija in kalcija.
Na prsti v zalivu delujejo enaki pedogenetski dejavniki: matična podlaga, relief, organizmi,
značilnosti vodnega toka, kemične značilnost vode in čas; v njih pa se vršijo enaki
pedogenetski procesi: procesi prilivov (organskih in mineralnih snovi), procesi odlivov
(razgradnja organskih snovi), procesi premeščanja (bioturbacija in difuzija kisika) in procesi
preoblikovanja (humifikacija, sulfidizacija). Procesi prilivov mineralnih in organskih snovi so
manj izraziti na lokaciji profila III, kar je razvidno iz upadanja deleža organske snovi z
globino in iz dejstva, da je profil III najbolj oddaljen od obale, kjer se odlaga manj gradiva kot
v višje ležečih delih obale.
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8. SKLEP
Proučevanje subakvalnih prsti je relativno novo področje v pedologiji. V definicijo prsti,
zapisano v Soil taxonomy, so subakvalne prsti uradno vključene šele od leta 1999. V
slovenščini dostopne literature o teh prsteh še ni voljo oz. je le-ta skromna – obstajajo le
krajše definicije subakvalnih prsti. Prav tako še pri nas ni bilo narejene nobene raziskave. S
pričujočim delom smo želeli vsaj delno podati geografski prispevek k poznavanju te teme.
Iz terenskih in laboratorijskih analiz izbranih primerov profilov prsti na slovenski obali
ugotavljamo, da gre na vseh treh lokacijah v zalivu za podobne prsti – mlade, s slabo
razvitimi profili. Vsi trije profili prsti imajo osnovno zgradbo profila A – C, z razliko, da so v
prvih dveh profilih procesi prilivov mineralnih snovi močnejši in imata zato prekrite starejše
zgornje horizonte. Profil III se razlikuje od ostalih dveh po tem, da mu delež organske snovi z
globino upada, kar je posledica manjših prilivov mineralnih delcev k profilu prsti in nižanje
ter redčenje vegetacije z oddaljenostjo od obale. Vsi profili kažejo znake izpranosti,
oglejenosti in oksidiranih površinskih horizontov.
Prva delovna hipoteza diplomskega dela je bila, da so se zaradi različnega delovanja
pedogenetskih dejavnikov in procesov na izbranih lokacijah razvile različne subakvalne prsti.
Na prsti v zalivu delujejo povsem enaki pedogenetskih dejavniki in v njih potekajo enaki
pedogenetski procesi, zato se je na izbranih lokacijah razvil enak tip subakvalnih prsti –
psamovasents. Iz tega sledi, da vzrok različne vegetacije v zalivu ne moremo pripisati
različnim tipom subakvalnih prsti (kot smo predvidevali v drugi delovni hipotezi), ampak
času zadrževanja morske vode v profilu prsti zaradi plimovanja. V trstičju se morska voda
zadržuje najkrajši čas, dlje se obdrži na območju z osočnikom in najdlje na območju morske
trave. Življenjski pogoji za rast rastlin se z oddaljenostjo od obale slabšajo. Zadrževanje vode
v profilu prsti upočasni procese humifikacije in mineralizacje in posledično se delež
organske snovi v profilu prsti z oddaljenostjo od obale manjša. Zaradi zadrževanja vode nad
prstjo pa rastline dobijo tudi manj svetlobe. In temu so se primerno prilagodile tudi
tamkajšnje rastline. Tako smo obe delovni hipotezi zavrnili.
Estuarji in plitve obalne vode so najbolj produktivni habitati na svetu. Predstavljajo le 1 2 %
oceanskih površin in podpirajo okoli 20 % oceanske primarne produkcije/proizvodnje
(Methods for conducting ...., 2010). Potreba po povečanju znanstvenih spoznanj o
subakvalnih prsteh je bistvenega pomena tako pri upravljanju obalnih dejavnosti gradnja
pristanišč, nabrežij, dokov in kopanju kanalov kot tudi pri ohranjanju habitatov in
prizadevanju za njihovo okrepitev.
In zakaj se naše analiziranje in kartiranje prsti konča na robu voda? Je to posledica nevednosti
vseh nas, da so tudi v plitkih vodah prsti? Ali preprosto v dejstvu, da smo do sedaj imeli na
kopnem zadovoljivo količino in kvaliteto prsti? Kjerkoli že tiči odgovor, pomembno je, da se
zavedamo, da so subakvalne prsti ravno tako pomembne kot kopenske ter močvirske in si zato
zaslužijo enako zaščito. Prsti so osnova za vse ekosisteme na Zemlji, tako suhe kot mokre.
Nudijo vitalne funkcije za podporo vseh oblik življenja in jih je kot take potrebno skrbno
upravljati in nadzorovati.
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