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PODROBNI KARTOGRAFSKI PRIKAZ PRSTI NA SAJEVŠKEM POLJU

Izvleček
Diplomsko delo preučuje območje Sajevškega polja z namenom izdelave podrobnega
kartografskega prikaza razporeditve prsti. V ta namen je bil na izbranem območju narejen
poskus opredelitve področij posameznih pedogenetskih dejavnikov in s tem prevadujočih
pedogenetskih procesov. Na teh področjih so bili izkopani profili prsti in vzeti vzorci za
nadaljnjo analizo v laboratoriju. Na podlagi vseh zbranih podatkov so bili posebej
obravnavani ključni pedogenetski dejavniki, tj. delovanje vode, relief in matična osnova.
Značilnosti posamezne pedološke enote so bile nato primerjane z že izdelano pedološko karto,
1 : 25.000. Rezultat kabinetnega in terenskega dela, kartiranja, digitalnih podatkov in
rezultatov laboratorijskih analiz je podrobna kartografska predstavitev tipov prsti Sajevškega
polja.
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DETAILED CARTOGRAPHIC PRESENTATION OF SOIL ON THE SAJEVŠKO
POLJE

Abstract
The B.A. paper investigates the area of Sajevško polje in order to make a detailed
cartographic presentation of soil spatial distribution. In order to make this, the attempt to
identify different areas of individual pedogenetical factors and thus dominant pedogenetical
processes was made. In this areas soil profiles were extracted and samples for further
laboratory analysis were taken. On the basis of all collected data the key pedogenetical factors
have been specifically addressed, that is the impact of water, relief and parent material. The
characteristics of individual soil unit were than compared with the pre-made pedological map
at the scale of 1 : 25.000. The result of all cabinet and field work, mapping, digital data and
results of laboratory analysis is a detailed cartographic representation of soil types in the area
of Sajevško polje.
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UVOD
1.1.

NAMEN IN CILJI DIPLOMSKE NALOGE

Namen diplomskega dela je poskus izdelave podrobnega kartografskega prikaza razporeditve
prsti na območju Sajevškega polja, ki se nahaja južno od vasi Hruševje oziroma jugovzhodno
od Razdrtega in je del Pivške kotline.
Zato smo temeljito preučili pedogenetske dejavnike preučevanega območja s poudarkom na
delovanju vode. Sajevško polje je namreč območje kontaktnega krasa, na katerem je vodni
tok površinski. Razmere se hitro in vidno spreminjajo z oddaljevanjem od njega. Iskali smo
tudi povezave med prstmi in matično podlago, saj se na preučevanem območju stikajo
območja fliša, manjše območje apnenca in nanosi potokov, med katerimi je največji
Sajevščica.
Na izbranem območju smo skušali opredeliti območja posameznih pedogenetskih dejavnikov
in s tem prevladujoče pedogenetske procese. V teh območjih smo izkopali profile prsti in
vzeli vzorce za nadaljnjo analizo.
Na podlagi preučene literature, terenskega dela, kartiranja, digitalnih podatkov in rezultatov
laboratorijskih analiz smo prišli do cilja – izdelave podrobne kartografske predstavitve tipov
prsti Sajevškega polja ter skušali podati učinkovito razlago za prostorsko razporeditev in
diferenciacijo prsti na preučevanem območju.

1.2.

METODOLOGIJA IN METODE DELA

Pri začetnem preučevanju izbranega območja smo najprej uporabili induktivni način. Na
osnovi litoloških in hidroloških značilnosti smo izoblikovali hipotezo. S pregledom dostopne
literature, kartografskega gradiva in terenskega pregleda območja preučevanja smo izbrali
mesta, s katerih smo vzeli vzorce prsti za nadaljnjo in podrobnejšo analizo. Rezultat sinteze
kabinetnega, terenskega in laboratorijskega preučevanja je podrobni kartografski prikaz
razporeditve prsti na izbranem območju.
Kabinetno delo je bilo obsežno, predvsem iskanje literature, saj je literature o izbranem
območju zelo malo. Večina literature, ki obravnava širše območje (Pivške kotline), je s
področij geologije, tektonike in hidrologije, o drugih področjih je literature zelo malo ali je
sploh ni. Najbližje naši tematiki in izbranem območju je bil članek v Geografskem vestniku,
avtorjev Habeta in Hribarja, ki sta s pomočjo sodelavcev izvedla študijo o Sajevškem polju.
Terensko delo je obsegalo večkraten pregled terena, in sicer najprej okvirni pregled in
določitev posameznih predelov preučevanega območja na osnovi procesov, ki tam potekajo. S
pregledi terena in uporabo spoznanj iz literature smo nato izbrali mesta, na katerih smo
izkopali pedološke jame. Na samem terenu smo izvedli nekaj osnovnih postopkov za
spoznavanje prsti.

2

Za določevanje posameznih tipov prsti na terenu smo delno uporabili tudi metodo
»SCORPAN«, in sicer za izbiranje podatkov, potrebnih za digitalno modeliranje in kartiranje
prsti. Samih pedoloških enot pa nismo pridobili na ta način.
Metodo so uvedli McBratney in sodelavci (2003), ki so določili sedem faktorjev za
napovedovanje prostorske razprostranjenosti prsti:
S: značilnosti prsti na določeni lokaciji
C: klima
R: relief
P: matična osnova
A: čas
N: geografski položaj in jih zapisali v obliki t. i. matematične formule SCORPAN:
Sa = f (S, C, O, R, P, A, N) in Scl = f (S, C, O, R, P, A, N)
Sa pomeni ocenjeno (napovedano) lastnost prsti, Scl pa ocenjen (napovedan) tip prsti.
(http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/ESDB_ARCHIVE/EUSOILS_DOCS/OTHER/EUR22123.PD
F)
Na podlagi vseh pridobljenih podatkov smo izdelali podroben kartografski prikaz
razporeditve prsti na preučevanem območju. Osnovo (1 : 5.000) za izdelavo sintezne karte
razporeditve prsti ter digitalni model višin preučevanega območja smo pridobili na Geodetski
upravi Republike Slovenije in tako pridobili dovoljenje za uporabo le-teh za izdelavo
diplomskega dela.

1.3.

HIPOTEZA

Z oddaljenostjo od površinskih vodnih tokov, v soodvisnosti od matične podlage in reliefa se
na preučevanem območju Sajevškega polja spreminjajo pedogenetski dejavniki, z njimi pa
tudi lastnosti in tipi prsti. Na preučevanem območju pričakujemo, da bo največji vplivni
dejavnik oddaljenost od vodnih tokov, saj je relief na samem kraškem polju razmeroma
uravnan in se prostorsko ne spreminja tako značilno, da bi konkretneje vplival na samo
razporeditev prsti. Prav tako pa zaradi večinoma enotne geološke podlage pričakujemo
majhen vpliv le-te na prostorsko razporeditev prsti na območju preučevanja.

2. MEJE OBRAVNAVANEGA OBMOČJA
Sajevško polje obdajajo vzpetine od severa (v smeri urnega kazalca): vrh pod Hruševskimi
stenami (648 m), Stari grad (690 m), Šimeni vrh (718 m), Sv. Janez (617 m), Vrhe (706 m),
Strmec (693 m), Kotel (581 m), Učičnik (726 m), Za Koreniko (658 m) in Mali vrh (600 m).
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Karta 1: Sajevško polje

Vir: Atlas okolja, 2007

Dno polja leži na višini od 555 m (najnižja točka – Markov spodmol) do nekako 640 m n. v.
Polje je sestavljeno iz petih večjih krakov. Prvi je v smeri sever–jug in se razteza od
Hruševskih sten do Sajevč, tam se mu z vzhodne smeri pridruži predel iz smeri Rakulika z
Rakuljščico. Tretji leži v smeri severozahod–jugovzhod in leži pravokotno na naslednjega (v
smeri severovzhod–jugozahod), v katerem ponika Sajevščica. Peti pa se od Sajevč razteza v
smeri proti zahodu.
Na vseh straneh se relief od dna polja do robnih delov postopoma zvišuje, z izjemo južnih
dveh krakov, kjer je obod polja bolj strm.
Polje obdajajo zgornjekredni apnenci z dveh strani, in sicer vzhodni pas, ki sega do Hruševja
in zahodni pas, ki sega do Razdrtega. Južni in zahodni rob polja je zgrajen iz teh apnencev, iz
njih pa so tudi glavne vzpetine: Učičnik (726 m), Strmec (693 m) in Cerovec (709 m).
Zgornjekredni apnenci so tudi na severnem robu polja in se od tod vlečejo severno od Sv.
Janeza (617 m) do Hruševja, vzhodni rob polja pa pokrivajo eocenski skrilavci. Pas skrilavcev
se nadaljuje na severozahodni strani preko Hribarjevega griča (614 m) do Pivške kotline, kjer
se blizu Hruševja na meji fliša in zgornjekrednih apnencev stika z numulitnimi apnenci in
brečami. Na vzhodnem robu polja so očitni zgornjekredni apnenci v dveh osamelcih. (Habe,
Hribar, 1964)
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3. GEOGRAFSKI ORIS OBMOČJA
Sajevško polje leži na zahodu flišne Pivške kotline, ki jo obdaja kraški svet. Leži med
Spodnjo Pivko in Slavenskim ravnikom.
Sajevško polje je 1 km dolga in 400 m široka slepa dolina, ki je dobilo ime po bližnjem kraju
Sajevče, južno od Hruševja. Po polju teče potok Sajevščica, ki iz vzhodne strani dobi vodo iz
pritoka Rakuljščice. Po močnih deževjih voda poplavi polje. V zahodni rob polja ponika
Rakuljščica v jamo Ponikve pri Sajevčah, medtem ko teče ob višjih vodah Sajevščica proti
jugu polja v Markov spodmol in Požiralnik pred Markovim spodmolom. Na zahodnem delu
polja so v apnenčevem robu (kredno-paleocenske starosti) še drugi spodmoli in več starih
požiralnikov.

Karta 2: Topografska karta širšega območja

Vir: Atlas okolja, 2007

Jame si od severa proti jugu sledijo v naslednjem vrstnem redu: Ponikve pri Sajevčah,
Ogrizkov spodmol, Županov spodmol, Bruhalnik pred Markovim spodmolom, Požiralnik
pred Markovim spodmolom in Markov spodmol. Ob iskanju novih jam pa sta Hlad (1995, I.)
in sodelavec odkrila in raziskala tudi novo jamo, ki leži ob robu polja, severno od Ponikev, in
jo poimenovala Jama severno od Ponikev pri Sajevčah.
Sajevško polje je redek primer miniaturnega tipičnega kraškega polja. Na njem se pojavijo
vsi značilni pojavi kraških polj: ponikalnica z inverznim tokom, požiralniki, bruhalniki, vodne
jame, spodmoli, terase, majhne vrtače in koliševka, brezna pa so na planoti v zaledju polja.
(Habe, Hribar, 1964)
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Sajevško polje se proti jugu zožuje v ozek jezik, ki se na nadmorski višini 555 m konča s
požiralniško jamo Markov spodmol; vhod v 638 m dolgo, vodoravno vodno jamo je značilen
spodmol. Le-ta vodo požira samo ob najvišji vodi, navadno pa ta ponikne že v grušču pod
jamo, nekako 3 m pod vhodom, kjer je skrit pod plavjem tudi vhod v jamo Požiralnik pred
Markovim spodmolom. V Markovem spodmolu so našli premog, za katerega so na podlagi
pregleda vzorcev ugotovili, da je bilo okolje njegovega nastanka verjetno lagunsko-brakično.
(Hlad, 1995, II.)

Slika 1: Sajevščica pred ponorom v grušč pred Markovim spodmolom

4. GEOLOŠKA ZGRADBA OBMOČJA
(Povzeto po Gospodarič, 1989, str. 24–26)
Na severnem delu tega območja so karbonatni skladi Nanosa narinjeni na eocenski fliš
Vipavske doline, v območju Slavenskega ravnika med Sajevčami in Pivko ležijo kredni in
paleocenski apnenci pod flišem Rakulika in Pivke, v južnem delu pa pod flišem Košanske
doline. Med Hruševjem, Orehkom in Prestrankom se greben Orehovškega krasa dviguje nad
eocenski fliš.
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Slavenski ravnik sestavljajo zgornjekredni in paleocenski apnenci, ki so nagubani v antiklinali
smeri SZ–JV. Os gube je nagnjena proti JV pod naplavine Košanske doline in proti SZ pod
fliš Razdrtega. Med Sajevčami in Pivko je severovzhodno krilo antiklinale pokrito z
eocenskim flišem.
»Litološka meja med apnenci in flišnimi kamninami poteka od Sajevškega polja proti JV pod
pobočje Leskovja in mimo kote 718 pod Ostri vrh.« (Gospodarič, 1989, str. 25)
Na temu območju normalni in delno erozijski prehod paleocenskega apnenca v krovni
eocenski fliš le tu in tam prekinejo prelomi. Bolj izrazita prelomna cona je na območju od
Sajevškega polja pod Ivačevce (Sajevški prelom 5), od tod proti JV preide pod eocenski fliš,
kjer je ni več videti. To litološko mejo spremljajo morfološki pojavi kontaktnega krasa, kot so
znižani grebeni, nizi vrtač, predeljene grape ter najbolj opazno kontaktno Sajevško polje.
Eocenski fliš sestavljajo glinovci in peščenjaki, katerih plasti različno strmo upadajo proti SV
pod apnence Orehovškega krasa, ki je nanje narinjen.
Na griču Stari grad, vzhodno od Sajevč, prehajajo kozinski skladi navzgor v svetlosiv
apnenec, za katerega predvidevajo, da je srednje- ali zgornjepaleocenske starosti. V depresiji
Sv. Barbare in južno od Orehka so med plasti apnenca tektonsko ukleščeni flišni laporji.
Najbolj izrazita in tudi najstarejša je narivna dislokacija (Rakuliški nariv 3) med eocenskim
flišem in zgornjekrednim oz. paleocenskim apnencem na območju med Hruševjem, Slavino in
Pivko. Narivnica je vidna v starem kamnolomu nad Hruševjem, nato pod apnenčevo steno
kote 648 m, od koder zavije proti JZ v flišno depresijo Sv. Barbare. Od tam gre pod Starim
gradom mimo Rakulika in Orehovških ponikev do grape prestranške Sušice, nato pa pod
Babo doseže Slavino.
Gospodarič (1989) je določil tudi Sajevški prelom, ki poteka v dinarski smeri.
Apnenci so zlasti na južnem robu Sajevškega polja močno pretrti, saj tam poteka od JJV na
SSZ več prelomov. Od jugozahodnega pobočja Strmca se nekateri nadaljujejo preko zatrepne
doline Sajevškega polja proti Učičniku. Na vzhodnem robu polja poteka v isti smeri prelom
proti koti 657 m, tu so tudi trije požiralniki, v katere se stekajo vode s sosednjih flišnih
pobočij. Ob prečni prelomnici na južnem pobočju Strmca tečejo te vode pod površjem,
najverjetneje vsaj delno tudi v Markov spodmol, saj so v njem na dveh mestih našli stalne
curke. Te prelome križata skoraj pravokotno dva preloma v smeri VSV–ZJZ. Prvi poteka od
severnega roba podorne Joščeve doline (591 m) do osamelca zgornjekrednega apnenca na
vzhodnem robu Sajevškega polja. Drugi prelom pa poteka – vzporedno s prvim – na južnem
pobočju Strmca. Tretja smer prelomov je JV–SZ, najdemo jih v Joščevi dolini, v kateri sta
dobro vidni drča in tektonska breča, na južnem vznožju Hribarjevega griča ob stiku apnenca
in fliša in na severnem robu Sajevškega polja.
(Habe, Hribar, 1964)
(Povzeto po Gospodarič, Habe, Habič, 1970, str. 99–100)
Struktura Orehovškega krasa je razvidna s priložene geološke karte (slika 1) in prečnega
profila (slika 2). Nad Sajevčami sestavljajo liburnijski apnenci proti JZ nagnjeno gubo, katere
os se proti JV povsem približa flišu, guba je tu v ležečem položaju.
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Slika 2: Geološka karta Orehovškega krasa

1 – holocenski sedimenti, 2 – lapor in peščenjak, eocenski fliš, 3 – paleogenski apnenec z rožencem, 4 –
zgornjekredni apnenec z dolomitom, 5 – prelom, 6 – nariv, 7 – guba, 8 – ponikalnica, 9 – podzemeljska smer
ponikalnice, 10 – izvir, 11 – zajeti izvir, 12 - jama
Vir: Gospodarič, Habe, Habič, 1970
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Slika 3: Geološki prerez Orehovškega krasa

K2,3 – skladoviti apnenec z dolomitom, Pc1 – skladoviti apnenec z rožencem, Pc2 + E1 – tankoskladoviti apnenec,
E2 – lapor in peščenjak, 1 - prelom
Vir: Gospodarič, Habe, Habič, 1970

V kamnolomu nad Hruševjem leži apnenec na flišu v višini 600 m. Skladi vpadajo proti
vzhodu, presekani so z več prelomi – med njimi je najbolj izrazit levi zmik v smeri S–J. Fliš
pod apnencem je zgneten, močno stisnjen in strmo vpada proti vzhodu. Narivnica pa ne
poteka takoj proti jugu k Sajevčam, temveč zavija za koto 648 m proti JV in preide v narivni
prelom med senonskim in paleocenskim apnencem. Skupaj z narivom pa se med apnence
zajeda tudi neprepustni fliš prav do višine 650 m in nekako deli apnenec južno od Hruševja od
preostalega Orehovškega krasa. Ta neenotna geološka zgradba morda celo zmanjšuje
vodozbirno zaledje potoka Korentana, ker je del padavinske vode zaradi omenjene geološke
meje usmerjen proti zahodu k izviru nad Rakulikom, od koder jo dobiva Sajevščica.

4.1.1. Matična podlaga preučevanega območja kot pedogenetski dejavnik
Kemična sestava matične kamnine ustvarja pogoje za osnovno kemično sestavo prsti in s tem
tudi delež hranil za rastline (delež kalcija, magnezija, natrija in kalija), s tem pa vpliva na
adsorpcijski kompleks in na pedogenetske procese.
Večina prstene mase (razen pri organskih prsteh) izvira iz kamninske podlage, na kateri je prst
nastala. Kamnine se pod vplivom delovanja podnebja in organizmov pretvarjajo v prst, zato to
kamnino imenujemo matična kamnina ali matična osnova. Matična osnova ali podlaga je torej
kamnina ali organska snov, iz katere v pedogenetskem procesu nastane prst.
Vpliv kamninske osnove na lastnosti prsti se kaže najizraziteje tam, kjer je slabše
preperevanje, kot npr. v zmernem pasu z vlažnim podnebjem (tudi v Srednji Evropi), kjer je
9

kemično preperevanje kamnin dosti slabše, močnejše pa je mehansko preperevanje. Značaj
kamnine se zaradi tega dobro izraža v lastnostih prsti in njihovi razširjenosti.
Matična kamnina deluje v dveh smereh – s svojo mineraloško in kemično sestavo vpliva na
mineraloško in kemično sestavo prsti, vpliva pa tudi na morfološke in fizikalne lastnosti prsti,
zlasti na globino in teksturo prsti, s tem pa na vodno-zračni režim. Matična kamnina je lahko
trda, nepreperela, ali pa je že razpadla. Preperelo kamninsko gradivo je lahko matična osnova
prsti na samem mestu nastanka, lahko pa je bilo na neko drugo mesto naneseno z vodo,
ledom, vetrom in je tam na njem nastala prst.
(Lovrenčak, 1994)
Matična podlaga na preučevanem območju v osrednjem delu Sajevškega polja (ob Sajevščici
in njenem pritoku Rakuljščici) so holocenski nanosi potokov. Skrajni jugozahodni del
Sajevškega polja, natančneje krak, kjer ponika Sajevščica (območje, ki se imenuje Ponikve),
obdaja območje združenega danijskega in kozinskega apnenca. Severno se vzporedno z njim
preko Učičnika in južno od pritoka Rakuljščice proti jugovzhodu vleče pas foraminifernih
apnencev iz srednjega in zgornjega paleocena in spodnjega eocena. Severozahodno, severno,
severovzhodno in vzhodno od območja apnencev ter holocenskih nanosov pa Sajevško polje
in njegovo okolico prekriva fliš iz spodnjega eocena in spodnjega dela srednjega eocena.

Slika 4: Geološka karta širšega območja Sajevškega polja

Vir: http://kalcedon.geo-zs.si/website/OGK100/viewer.htm

»Po Stritarju (1984) ima matična osnova v Sloveniji, zlasti delež CaCO3 v njej, močan vpliv
na hitrost in smer razvoja prsti. Tako se je na kamninah, bogatih s tem karbonatom,
izoblikoval drugačen niz prsti, kakor na kamninah, revnih z njim.
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- kamnine z več kot 60 % CaCO3: rendzina – rjava prst – pokarbonatna prst ali jerovica,
- kamnine z 10–60 % CaCO3: pararendzina – kisla rjava prst – lesivirana rjava prst in
└─────────── rjava prst ───────────┘
- kamnine z manj kot 10 % CaCO3: ranker – kisla rjava prst – podzol.
Po istem avtorju je iz pedogenetskih vidikov pomembno deliti kamnine na karbonatne in
nekarbonatne.« (Lovrenčak, 1994, str. 48)
Med kamninami in teksturo prsti obstaja tesna povezava. Na peščenjakih nastaja grobo zrnata
prst z več skeleta in peska, na glinastih skrilavcih prst vsebuje več delcev melja in gline, na
rečnih usedlinah imajo prsti peščeno-ilovnato in na apnencih glinasto-ilovnato teksturo.

4.1.2. Relief kot pedogenetski dejavnik
Vpliv reliefa na prst je posreden, deluje namreč prek oblik zemeljskega površja in prek
geomorfoloških procesov. Relief vpliva na razporejanje sončnega obsevanja, padavinske vode
in vode, pronicajoče v profil prsti. Ta vpliv se kaže že na majhnih razdaljah – od nekaj metrov
do nekaj kilometrov. Na lastnosti prsti relief vpliva z lego (ekspozicijo), nagibom (inklinacijo)
in nadmorsko višino. Odločilni vpliv na količino prejetega sončnega obsevanja na določenem
delu površja ima lega proti Soncu. Tisti deli površja, ki so obrnjeni k Soncu – v zmernih
širinah južne ekspozicije oz. prisojne strani, dobijo več energije zaradi večjega vpadnega kota
sončnih žarkov (v določenem položaju vpadajo ti celo pod pravim kotom) kot severne –
osojne, zato so prsti na prisojah toplejše kot na osojah. Tudi prsti na zahodnih straneh so
praviloma nekoliko toplejše kot na vzhodnih.
(Lovrenčak, 1994)
»Razlike v temperaturah prsti na različnih legah povzročajo razlike v vlažnosti prsti, v
rastlinski odeji, v hitrosti humifikacije, ... Čim bolj je relief razčlenjen, tem bolj se kaže vpliv
ekspozicije.« (Lovrenčak, 1994, str. 52)
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Karta 3: Karta ekspozicij
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Na ožjem območju Sajevškega polja prevladujejo zahodne ekspozicije, ki so na 17,8 %
površine, in severozahodne ekspozicije, ki so na 15 % površine. Zahodne ekspozicije
prevladujejo predvsem v severozahodnem, zahodnem, osrednjem in deloma južnem delu
Sajevškega polja. Severozahodnih pa je največ v jugovzhodnem, južnem in jugozahodnem
delu, prav tako pa tudi v vzhodnem in deloma v severnem delu polja. Najmanj je ravnine, ki
je na 0,1 % površine, nato severnih ekspozicij na 9,4 % površine in vzhodnih ekspozicij na
10,5 % površine. Ravninski predeli se v zelo majhnih območjih pojavljajo v južnem delu
polja. Severne ekspozicije se v manjših območjih pojavljajo na več območjih polja. Vzhodnih
pa je največ na severozahodnem, zahodnem, jugozahodnem in jugovzhodnem delu
Sajevškega polja.
Pregled ekspozicij smo naredili tudi po novih pedoloških enotah, ki smo jih določili na
podlagi kabinetnega, terenskega in laboratorijskega dela za tiste enote, v katerih so bili
izkopani profili. Na območju profila št. 1 prevladujejo jugozahodne (41 %) in severovzhodne
(32 %) ekspozicije, lokacija profila št. 1 ima jugozahodno ekspozicijo. Na območju profila št.
2 prevladujejo severozahodne (23 %), zahodne (20 %) ter jugovzhodne (18 %) ekspozicije,
lokacija profila št. 2 ima severovzhodno ekspozicijo. Na območju profila št. 3 prevladujejo
jugovzhodne (27 %) ekspozicije, lokacija profila št. 3 ima jugovzhodno ekspozicijo. Na
območju profila št. 4 prevladujejo severozahodne (28 %) in severne (20 %) ekspozicije,
lokacija profila št. 4 ima severozahodno ekspozicijo. Na območju profila št. 5 prevladujejo
zahodne (27 %) in severozahodne (22 %) ekspozicije, lokacija profila št. 5 ima zahodno
ekspozicijo. Na območju profila št. 6 prevladujejo severnovzhodne (24 %) in vzhodne (19 %)
ekspozicije, lokacija profila št. 6 ima severovzhodno ekspozicijo.

Na ožjem območju Sajevškega polja je razpon nadmorskih višin od 547 do 636 metrov.
Prevladujejo nadmorske višine v razredu od 570 do 592 metrov (na 64,8 % površine), najmanj
pa se pojavljajo višine v razredu 614 do 636 metrov (na 3,3 % površine). Površje samega
kraškega polja je seveda bolj ali manj uravnano, njegova okolica pa ima nadmorske višine
tudi do 724 metrov. Najnižja so seveda območja ob vodotokih Rakuljščici in Sajevščici ter
osrednji del polja v okolici Sajevč, proti robovom polja pa se nadmorska višina povečuje.
Pregled nadmorskih višin smo naredili tudi po novih pedoloških enotah, ki smo jih določili na
podlagi kabinetnega, terenskega in laboratorijskega dela za tiste enote, v katerih so bili
izkopani profili. Na območju profila št. 1 prevladujejo nadmorske višine v razredu od 570 do
592 metrov (93 %), lokacija profila št. 1 ima 575 m n. v. Na območju profila št. 2
prevladujejo nadmorske višine v razredu od 547 do 570 metrov (57 %), lokacija profila št. 2
ima 565 m n. v. Na območju profila št. 3 prevladujejo nadmorske višine v razredu od 592 do
614 metrov (54 %), lokacija profila št. 3 ima 615 m n. v. Območje profila št. 4 je skorajda v
celoti v razredu od 570 do 592 metrov, lokacija profila št. 4 ima 576 m n. v. Območje profila
št. 5 je skoraj v celoti v razredu od 570 do 592 metrov (91 %), sama lokacija profila št. 5 ima
583 m n. v. Na območju profila št. 6 prevladujejo nadmorske višine v razredu od 570 do 592
metrov (77 %), lokacija profila št. 6 ima 585 m n. v.
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Karta 4: Karta višin
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Slika 5: Severni obod Sajevškega polja

Z nagnjenostjo (strmino) relief vpliva na razporeditev padavinske vode, ki pronica v prst – na
ravnem reliefu voda slabo odteka, zato so prsti na njem vlažnejše kot tiste na nagnjenem
površju, s katerega voda hitreje odteče. Največ padavinske vode dobijo prsti v konkavnih
reliefnih oblikah ali reliefnih depresijah, kjer poleg deževnice prispeva k vlažnosti prsti še
voda, ki se na dno depresije steka s pobočij in tudi višja gladina talne vode. Zato v prsteh v
reliefnih depresijah potekajo procesi (npr. izpiranje karbonatov ali oglejevanje) izraziteje kot
v prsteh na bolj ravnem površju.
Bistveni del pedosfere se razvija ob sočasnem poteku geomorfoloških procesov, v glavnem
gre za procese oblikovanja pobočij, deflacijo in delovanje vode. Denudacija ali erozija prsti je
skupek procesov, ki odstranjujejo prst in njene delce premeščajo s tekočo vodo (v povezavi z
nagnjenostjo površja) in z vetrom. Zaradi denudacije se stalno odnaša vrhnji del odeje prsti in
tako se v pedogenetski proces vključuje globlje ležeča matična osnova. V naravi, kjer je prst
pod rastjem, proces denudacije poteka skoraj neopazno, tam, kjer je človek odstranil
rastlinsko odejo, ki je zaščita pedosfere, pa se je začela antropogeno povzročena erozija prsti.
(Lovrenčak, 1994)
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Karta 5: Karta naklonov
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Na ožjem območju Sajevškega polja prevladujejo nakloni v razredu od 3,1˚ do 7˚ (na 31,9 %
površine), najmanj pa je naklonov v najvišjih dveh razredih od 30,1˚ do 55˚ (na 0,3 %
površine) ter od 23,1˚ do 30˚ (na 1,6 % površine). Večji nakloni so predvsem na
severovzhodni, vzhodni, jugozahodni in zahodni strani Sajevškega polja. Večina polja pa ima
blage naklone, ti pa se naglo povečajo v okolici polja predvsem na vzhodnem in celotnem
južnem obrobju.
Relief na preučevanem območju vpliva na tip prsti predvsem prek naklonov – čim večji je,
tem hitreje odteka in manj se na določenem območju zadržuje padavinska voda. Čim strmejše
je pobočje, bolj plitva je prst. Čim bolj je uravnan relief, tem večje je zastajanje padavinske
vode in čim bližje površju je talna voda, tem bolj so vlažne prsti in večja je njihova globina.
(Lovrenčak, 1994)
Ta razlika se je na terenu zelo dobro pokazala, saj je profil št. 1, ki je izkopan na uravnanem
dnu kraškega polja, ob potoku Rakuljščici, najgloblji, in sicer kar 2,40 metra. Na območju
profila št. 1 sicer prevladujejo nakloni v razredu od 11,1˚ do 18˚(32 %), to je širše območje v
okolici Rakuljščice in nakloni v razredu od 3,1˚ do 7˚ (30 %), to je v neposredni bližini
Rakuljščice, tudi sama lokacija profila št. 1 pa ima majhen naklon, in sicer le 2˚, kar je
najverjetneje pogojevalo večjo debelino prsti. Naslednji po globini je po pričakovanjih profil
št. 2, ki je bil izkopan ob potoku Sajevščici, in sicer 1,65 metra. Na območju profila št. 2
prevladujejo nakloni v razredu od 0˚ do 3˚ (46 %), kar je malo, sama lokacija profila št. 2 ima
naklon 10˚. Večji naklon lokacije profila gre pripisati dejstvu da je bil izkopan v neposredni
bližini Sajevščice, v samem rečnem bregu, okolica pa je bolj uravnana. Sledi mu profil št. 4,
izkopan na uravnanem močvirnatem območju na osrednjem delu Sajevškega polja z 1,55
metra. Na območju profila št. 4 prevladujejo nakloni v razredu od 3,1˚ do 7˚ (50 %), lokacija
profila št. 4 ima naklon 7˚. Temu po globini sledi profil št. 5, ki je skopan na pobočju v
severovzhodnem delu, na katerem je bila prst še dokaj globoka – 1,40 metra. Na območju
profila št. 5 prav tako prevladujejo nakloni v razredu od 3,1˚ do 7˚ (46 %), sama lokacija
profila št. 5 ima največji naklon od vseh šestih lokacij, to je 14˚. Zelo plitek je profil št. 3, ki
je izkopan na pobočju (na najvišji nadmorski višini izmed vseh šestih) z 0,85 metra. Plitkost
prsti na omenjenih območjih lahko razložimo z večjimi nakloni obeh območij. Na območju
profila št. 3 prevladujejo nakloni v razredih od 7,1˚ do 11˚ (33 %), v razredu od 3,1˚ do 7˚ (29
%) in v razredu od 11,1˚ do 18˚ (29 %), sama lokacija profila št. 3 ima naklon 10˚. Profil št. 6,
ki je bil prav tako izkopan na pobočju na severozahodnem delu Sajevškega polja, ima 0,7
metrov globine in je najbolj plitek. Na območju profila št. 6 prevladujejo nakloni v razredih
od 3,1˚ do 7˚ (33 %) in od 7,1˚ do 11˚ (28 %), lokacija profila št. 6 ima naklon 8˚.
Po pričakovanjih so bili profili št. 1, 2 in 4 bolj namočeni – zaradi ravninske lege. Preostali
trije pa bolj sušni – zaradi večjega naklona in višjih leg.

5. HIDROLOŠKE POTEZE SAJEVŠKEGA POLJA IN OKOLICE
Približno 82 % površja Pivške kotline pripada porečju Pivke in s tem Črnemu morju, 15 %
Lokvi in s tem Jadranskemu morju, okrog 3 % površja pa odmaka Sajevščica, ki najverjetneje
pripada Reki in s tem Jadranskemu morju. (Habe, 1975)
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Pivška kotlina, ki je del Tržaško-komenskega krasa, se med hidrološkimi posebnostmi
odlikuje po bifurakciji – to je pojav, pri katerem se vode nekega območja stekajo v različna
porečja. Večina vode Pivške kotline teče v največjo ponikalnico, reko Pivko, ki pripada
črnomorskemu porečju, voda z območja Sajevškega polja in severnega obrobja kotline pa se
steka v jadransko porečje. (Hlad, 1995, I.)
Po zahodnem delu Pivške kotline poteka del črnomorsko-jadranskega razvodja – razvodnica
med porečjema Pivke in Notranjske Reke oziroma Vipave je površinska tam, kjer se vode
raztekajo na neprepustnem flišu, in podzemeljska ali kraška tam, kjer lahko slutimo, da se
vode razdvajajo v zakraselem apnencu. (Gospodarič, 1989)
Po Habetu, in Hribarju (1964) bi lahko razvodnico med reko Pivko in reko Reko potegnili od
Osojnice (820 m) preko Ostrega vrha (693 m), Varde (726 m) in Molinišča do razvodnega
prevala (581 m) med Sajevčami in Hruševjem.
Flišni pas Rakulika, Slavine in Pivke na območju med Slavenskim ravnikom in Orehovškim
krasom oziroma dolino Pivke ima vlogo hidrogeološke pregrade. Pas teh neprepustnih kamnin
je najširši in najdebelejši med Sajevčami in Slavino, pri Slavini in južno od tod do Pivke pa je
ožji in tanjši ter erodiran, kar dokazuje njegova dvignjena apnenčeva podlaga.
Na tem območju sta torej dva ločena kraška vodonosnika z različno zakraselostjo in
hidrološkimi značilnostmi - to sta Slavenski ravnik in Orehovški kras. Skozi Slavenski ravnik
odtekajo padavine in ponikalnice iz fliša s strmcem 17 ‰, domnevno proti JV, kamor je
nagnjena tudi antiklinala najbolj zakraselih zgornjekrednih apnencev. Skozi Orehovški kras
usmerjene ponikalnice napajajo izvire Nanoščice in Pivke.
(Hlad, 1995, I.)
V Slavenskem ravniku, Košanski dolini, Senožeškem podolju,Vremščici z Gabrkom in delu
Divaškega krasa lahko kraško vodo spremljamo ob ponikalnicah pri Senožečah, pri Sajevčah,
v Vremski dolini ter v jamah in izvirih v Košanski dolini. (Habič, 1984)
Slavenski ravnik ima izrazito kraško površje in podzemlje, kjer poznamo doslej 65 različnih
jam. S severne strani se v kras tega ravnika stekajo vode Sajevščice in Rakuljščice ter potočki
v Ivačevcih. Sestavljajo podzemeljski tok, ki je iz vodne jame Markov spodmol (n. v. 561 m)
domnevno usmerjen proti jugu in se občasno kaže v bruhalniku Gabranci (n. v. 418 m) v
Košanski dolini. Na podlagi geološke zgradbe tega območja pa ni izključen odtok teh kraških
voda proti zahodu pod kras Vremščice in dalje k podzemeljski Notranjski Reki v Divaškem
krasu – tja so namreč nagnjene domnevne hidroizohipse podzemeljske vode. (Gospodarič,
1989)
Orehovški kras na območju med Prestrankom, Hruševjem, Čermelicami in Selcami je skoraj v
celoti obdan s flišem, le med Prestrankom in Selcami prehaja v dolino Pivke, ki je vrezana
med apnence. Stalni so izviri Korentana pri Orehku, kjer je gladina v višini okrog 530 m in se
spreminja le za dober meter. Iz zajezenega Orehovške krasa odteka voda še v dveh občasnih
izvirih v Mrzli jami in izviru Pod Poličkom pri Prestranku v višini okrog 525 m. Ker oba
izvira presahneta, je mogoče sklepati, da se gladina vode v tem delu zniža pod strugo Pivke.
(Habič, 1984)
Gospodarič, Habe in Habič (1970) so južno od Varde (725 m) ob koti 638 m, SZ od Črmelic,
določili razvodje med Sušico in Rakuljščico, ki se odmaka na Sajevško polje.
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Gospodarič (1989) je določil razvodje med pritoki Nanoščice in Sajevščice, ki poteka po
flišnem grebenu Učičnika (716 m), od koder se spusti v zahodni in severni rob Sajevškega
polja ter preide v grapo Sv. Barbare že v predelu Orehovškega krasa. Od tod poteka
razvodnica proti jugu vzporedno z narivnico med apnencem in flišem do Črmeliške ograde,
kjer vijugavo sledi flišnim sedlom Jančarije. Tu preide na apnence Slavenskega ravnika, kjer
lahko po orografiji sklepamo, da gre čez Ostri vrh, čez koti 680 m in 747 m proti jugu na
Osojnico (821 m), od koder doseže sedlo med Pivko in Hrastjem na višini 575 m.
Po flišu začrtana razvodnica loči površinske pritoke Nanoščice od ponikalnice na Sajevškem
polju, na območju apnenca domnevana razvodnica pa Orehovške ponikve in ponikalnice
Slavine od podzemeljskih tokov Slavenskega ravnika, ki se domnevno stekajo proti jugu v
Košansko dolino ali celo proti zahodu k podzemeljskim pritokom Raše in Notranjske Reke.

Karta 6: Raztekanje voda iz Pivške kotline

Vir: Ljudje in kraji ob Pivki, 1975
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(Povzeto po Habe, Hribar, 1964, str. 13–49)
Ko so vode v preteklosti južno in vzhodno od Sajevškega polja z bočno erozijo ustvarjale
pliocenski Ravnik, so se z njegovega zahodnega roba hkrati s predhodnico Rakuljščice
površinsko odtekale preko sedanjega razvodnega hrbta (nad 581 m) med Sajevškim poljem in
Pivško kotlino v Pivko.
Tok Rakuljščice se je začel tik nad Čermelicami ob sedanjem zahodnem robu Ravnika, na kar
kažejo apnenčaste stene v višini okrog 660 m, ki se postopoma znižujejo kot apnenčast rob v
zahodni in nato v severni smeri proti Pivški kotlini. Na nekdanji odtok v Pivško kotlino
kažejo tudi proti severu obrnjena pobočja dolin na Sajevškem polju. Pliocenska Rakuljščica je
torej odvajala vse vode s Sajevškega polja v Pivško kotlino.
Današnje hidrografske razmere na Sajevškem polju so popolnoma drugačne, saj ima
Rakuljščica kot majhen vodotok svoje povirje pod nekdanjim izvirnim nivojem Čermelic (635
m). Z levih in desnih flišnih pobočij dobiva manjše pritoke, ki so razrezali stare rečne terase
nekdanje Rakuljščice. Tik pod Sajevčami se priključi Sajevščici, ki se ji ob deževju priključi
vrsta manjših pritokov, pa tudi potočki s Hribarjevega griča. Poleg tega odtekata s flišnega
pobočja zahodno od kot 623 m in 677 m dva potočka v pobočno dolino, kjer izginjata ob
prelomnici v požiralnikih in tečeta najbrž vzdolž Strmca v zatrepno dolino, deloma pa
verjetno tudi v Markov spodmol. Kadar Sajevščica tako naraste, da prestopi bregove in
poplavlja polje, požirajo vodo tudi Ponikve blizu Županovega spodmola. Zaradi tega so
domačini že po prvi svetovni vojni skopali umetno strugo ter po njej speljali potok – s tem so
postale Ponikve spet aktiven požiralnik. Le kadar voda tako naraste, da je Ponikve ne morejo
vse požirati, ta površinsko odteka naprej proti Požiralniku pred Markovim spodmolom (559
m). Markov spodmol pa dosežejo le najvišje vode, saj so v strugi na vsej poti ponori.
Istočasno zapolni bruhalnik z vodo vrtačo ob zahodnem delu polja (pri vrtini 11) in jo
spremeni v jezerce. Še izdatneje bruha južno od tam ležeči Bruhalnik pred Markovim
spodmolom, kjer je sicer stalna voda v globini 4,5 m, hkrati pa delujejo tudi manjši bruhalniki
ob nasprotnem delu doline (pri vrtini 10).
V pliocenu je torej razvodnica med rekama Pivko in Reko verjetno še potekala južno od
zatrepne doline nad Markovim spodmolom, nekako v višini Cerovca (709 m). Severno od tod
so vode odtekale v Pivško kotlino in s Sajevškega polja odnašale flišno odejo, v katero so se
zarezovale. Hkrati pa so verjetno vode s pobočij Strmca, Cerovca in Učičnika delno pronicale
v tektonsko predisponirano vrtačo nad Markovim spodmolom ali v požiralnika nad njim ter
tako začele ustvarjati podzemeljske prostore. Ko je bil na vzhodnem pobočju Učičnika (726
m) in na severnem pobočju Strmca (693 m) odnesen zgornji sloj primarne flišne odeje, so s
široke pobočne doline (pod koto 623 m in 677 m) v višini Županovega spodmola pritekajoče
vode dosegle močno pretrt apnenec. Začele so uhajati v notranjost in tako ustvarile najprej
Županov spodmol, nato Ogrizkov spodmol in končno Ponikve. Hkrati s postopnim
zniževanjem erozijske baze je začel ta stranski tok nase pritegovati tudi Rakuljščico, vendar
sprva le ob visokih vodah, ob nizki vodi je vsa Rakuljščica tekla še normalno proti severu v
Pivško kotlino.
Podzemeljske vode, ki so se s Sajevškega polja usmerjale proti jugu, se verjetno pretakajo
skozi Vodno jamo v Lozi, kjer je pritočni sifon v višini 506 m, odtočni sifon pa na koti 477 m.
V tej jami se voda pojavi 64 m nižje od odtočnega sifona v Markovem spodmolu (541,8 m),
ki je najnižja znana kota vodnega odtoka Sajevškega polja. Na pretok teh voda skozi Vodno
jamo v Lozi kažejo flišni prodniki in flišni pesek v njeni podzemeljski strugi – te prodnike je
lahko prinesla voda le s Sajevškega polja, ker je nad jamo 50 m debela plast apnenca. Od tam
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naprej gre podzemeljski tok verjetno skozi vodno jamo Gabranco v dolini Sušice pri
Neverkah. Pritočni sifon v tej jami je v višini 363,5 m, voda pa izginja v odtočnem sifonu v
višini 296 m. Ker so te vode na nadaljnji poti lahko usmerjene le proti jugu in s tem v
Jadransko morje, se morda izlivajo v Reko šele nekje v sistemu Škocjanskih jam ali celo še
nižje. Da bi odtekale pod nivojem Reke naravnost v morje, je izključeno zaradi reško-flišne
sinklinale, ki je v povezavi z goriško-vipavsko flišno cono (cv: Rakovec, 1956).
Slika 6: Podolžni profil Hruševje–Reka

Vir: Habe, Hribar, 1964

5.1.1. Voda kot pedogenetski dejavnik
»Pri vodi kot pedogenetskem dejavniku gre za vplive talne vode ali podtalnice in poplavne
vode, kot tudi za njen režim.« (Lovrenčak, 1994, str. 54)
Vpliv talne vode na lastnosti prsti je najbolj opazen v holocenskih ravnicah in v terenskih
depresijah zunaj holocenskih ravnic. Talna voda ustvarja pogoje za procese oglejevanja in v
prst prinaša razne mineralne snovi. Pri tem je pomembna je kakovost, globina in režim talne
vode. Če talna voda vsebuje npr. raztopljen kalcijev karbonat, lahko »poapni« profil prsti,
voda, v kateri so lahko topne soli, pri kapilarnem dvigu zasoljuje prsti. Poleg tega pa voda v
prsti prenaša in odnaša različne snovi iz prsti. Talna voda, ki se stalno ali občasno zadržuje v
prstenih porah, iz njih izrine zrak in s tem povzroči procese redukcije. Ali bo talna voda
vplivala do vrha profila prsti ali samo v spodnjem delu, je odvisno od reliefa, matične osnove,
globine in režima talne vode.
Poplavna voda kot pedogenetski dejavnik deluje samo v ravnicah ob vodotokih v različno
širokih pasovih, na njih erodira ali naplavlja. »Pri poplavni vodi je pomembna njena kakovost
(kemična sestava in količina delcev – mineralnih in humusnih, ki se usedajo iz vode na prsti
ob vodotokih), kot tudi njen režim (dolžina in pojavljanje poplav). Če se poplavna voda
zadržuje dalj časa, lahko povzroči v prsti proces psevdooglejevanja.« (Lovrenčak, 1994, str.
55)
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Slika 7: Prst ob bregu Rakuljščice

Vpliv vode je na preučevanem področju, kot je bilo že večkrat omenjeno, opazen predvsem
pri profilih št. 1, 2 zaradi lege ob potokih in profilu št. 4 zaradi lege na ravnini, pod vplivom
talne vode.
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Karta 7: Vplivna območja vode
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Karta vplivnih območij vode je nastala z delitvijo območja v tri razrede na podlagi
nadmorskih višin in oddaljenosti od vodotokov. Na ta način smo dobili naslednja območja:
- območje bolj ali manj uravnanega dna ob vodotokih (v oddaljenosti do vključno 50 metrov
od posameznega stalnega ali občasnega vodotoka), ter nadmorskih višin od 526 do 580
metrov. V tem območju so bili izkopani profili št. 1, 2 in 4;
- območje izven vplivnega območja vodotokov, z nadmorskimi višinami od 580 do 610
metrov. V tem območju sta bila izkopana profila št. 5 in 6 in
- območje izven vplivnega območja vodotokov, z nadmorskimi višinami od 610 do 725
metrov. V tem območju je bil izkopan profil št. 3.
Profila št. 1 in 2 sta bila izkopana v neposredni bližini vodotokov, profil št. 4 pa je bil
izkopan v bližini občasnega vodotoka (katerega struga je bila tekom večkratnih pregledov
terena, v obdobju nekaj mesecev, popolnoma suha), na območju zastajanja talne vode.

6. KLIMATSKE ZNAČILNOSTI SAJEVŠKEGA POLJA IN
OKOLICE
(Povzeto po Slovenija: pokrajine in ljudje, 1999, str. 301–302)
Temeljna podnebna ločnica na širšem območju Pivške kotline je zunanja pregrada visokih
dinarskih planot, ki je na primorski strani najvišja, zato lahko upravičeno govorimo o visokem
dinarskem robu. Že pred njim, bližje morju so nekatere nižje reliefne pregrade (Čičarija s
Slavnikom, Brkini in Vremščica), ki deloma omilijo učinke toplejših sredozemskih zračnih
gmot. Vendar pa strmi odseki Trnovskega gozda, Nanosa in Snežnika učinke toplejšega
podnebja nad morjem v notranjosti povsem izničijo.
V dinarskem svetu se hitro izmenjujejo značilni vremenski tipi, kar povzroča nagle
vremenske spremembe in intenzivna spremljajoča dogajanja. Bližina morja vpliva na veliko
namočenost, saj se prav na izpostavljenem visokem dinarskem robu izloča izredno veliko
padavin, manj pa toplotne razmere, saj dinarski svet spada med naše najbolj hladne predele.
Povprečne temperature na tem območju kažejo na hladna poletja in precej mrzle zime, ki jih
nekoliko blažijo vdori toplejšega zraka iznad Jadrana. Količina padavin se zmanjšuje od
zahoda proti vzhodu, največ padavin se izloči na južnih pobočjih visokega dinarskega roba.
Čeprav se z oddaljevanjem od visokega dinarskega roba količina padavin zmanjšuje, pa o t. i.
padavinski senci ne moremo govoriti, saj prav vse pokrajine letno dobijo več kot 1100 mm
padavin. Zaradi bližine morja pade večina padavin v hladni polovici leta.
(Povzeto po Ogrin, 1996, str. 43–49)
Preučevano območje spada v podnebni tip zmerno celinskega podnebja zahodne in južne
Slovenije. Za ta tip podnebja je značilno, da so povprečne oktobrske temperature višje od
aprilskih. Na temu območju vlada submediteranski padavinski režim s povprečno letno
količino padavin med 1300 in 2800 mm. Od vseh drugih zmernocelinskih podtipov v
Sloveniji se razlikuje po namočenosti, ki je posledica lege v območju alpsko-dinarske
pregrade in dejstva, da večino padavin prinašajo mase, ki pridejo od zahoda in jugozahoda.
Indeks mediteranskosti padavin je 2,3.
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Če se omejimo na izbrano območje preučevanja, je za kraške depresije značilen pojav
temperaturne inverzije, ki je zlasti izrazita pozimi ob mirnih in jasnih nočeh. Zaradi nje imajo
dna kraških polj nižje nočne minimume, pogostejše so zmrzali, ponoči je ozračje vlažnejše,
slana se pojavlja še pozno v pomlad in preprečuje ali ovira gojenje kultur, občutljivih za mraz.
V hladni polovici leta piha burja, kar po navadi traja več dni skupaj. Kovačič (1975) navaja,
da je najbolj pogosta v januarju in najbolj silovita na Razdrtem. Burja močno ohladi ozračje,
ustvarja snežne zamete, močan veter pa tudi ovira promet.
Ker se temperature pod ničlo pojavljajo že po 20. septembru in jih lahko pričakujemo vse do
25. maja, so na tem območju značilne pozebe že v zgodnji jeseni in pozni pomladi. Prvi sneg
pade v oktobru, včasih že konec septembra, spomladi pa lahko sneži tudi še aprila, ali celo
maja. V toplejši polovici leta so pogoste nevihte z nalivi, ki povzročajo posebno v jesenskem
času velike poplave.
Širše območje Pivške kotline ima manj kot 1800 ur sončnega obsevanja na leto. Pozimi je več
kot 1/3 dni brez sončnega obsevanja, največ jasnih dni je poleti in jeseni, najmanj pozimi.
Na podlagi dolgoletnega povprečja (v obdobju 1961–1990) smo izdelali klimogram za
Postojno ter histogram povprečnih mesečnih padavin v Razdrtem.

Grafikon 1 : Klimogram za Postojno – dolgoletne povprečne mesečne temperature in padavine v obdobju
1961–1990

Vir: Klimatografija Slovenije. Količina padavin: obdobje 1961–1990, 1995, Klimatografija Slovenije.
Temperatura zraka: obdobje 1961–1990, 1995
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Grafikon 2: Dolgoletno povprečje mesečnih padavin v Razdrtem v obdobju 1961–1990

Vir: Klimatografija Slovenije. Količina padavin: obdobje 1961–1990, 1995

Povprečna julijska temperatura v Postojni je 17,7 °C, povprečna januarska –0,9 °C, letna pa
8,4 °C. Najtoplejšemu mesecu juliju sledi avgust s povprečno mesečno temperaturo 16,9 °C
in junij s 15,4 °C. Najhladnejši mesec je januar, nato december z 0,2 °C in februar z 0,6 °C.
Postojna prejme letno povprečno 1579 mm padavin, Razdrto pa 1678 mm.
V tem časovnem obdobju (1961–1990) je v Postojni primarni višek povprečnih mesečnih
padavin v jesenskem času, in sicer v novembru (168 mm), nato v oktobru (149 mm) in
septembru (144 mm). Sekundarni višek padavin je spomladi in v zgodnjem poletju, in sicer v
juniju (147 mm), aprilu (138 mm) in maju (133 mm). Najmanj padavin je pozimi, v mesecu
februarju (89 mm) in poleti, v mesecu juliju, ko je sekundarni nižek padavin (114 mm).
V Razdrtem je primarni višek padavin prav tako v mesecu novembru (184 mm), sledita mu
meseca oktober (153 mm) in september (152 mm). Sekundarni višek padavin je v mesecu
juniju (156 mm), sledita mu maj (141 mm) in april (139 mm). Primarni nižek padavin je v
mesecu februarju (106 mm) in sekundarni v poletnem času, v mesecu juliju (115 mm). Iz teh
podatkov sta dobro razvidna dva viška (primarni v jeseni, sekundarni konec pomladi, začetek
poletja) in dva nižka (primarni pozimi in v začetku pomladi ter sekundarni v poletju), značilna
za submenditeranski padavinski režim.

6.1.1. Podnebje kot pedogenetski dejavnik
Klimatski ali podnebni pedogenetski dejavniki so temperatura, padavine, sončno obsevanje,
veter in vlaga v ozračju. Ti podnebni elementi na prst delujejo pogosto medsebojno povezano
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in istočasno, njihov vpliv je neposreden in posreden prek drugih dejavnikov (npr. flore, favne,
reliefa, ...).
»Pod neposrednim vplivom podnebnih elementov se oblikujejo vodne in toplotne razmere v
prsti, ki jih označujemo kot hidrotermični režim prsti. Gre zlasti za periodično (dnevno in po
letnih časih) izmenjavanje segrevanja in ohlajanja, vlaženja in sušenja prsti, kar odločilno
vpliva na potek fizikalnih, kemičnih in bioloških procesov v prsti.« (Lovrenčak, 1994, str. 49)
Na procese (zlasti kemične in biološke) v prsti in njihove lastnosti vplivajo tudi temperature
prsti. V naših podnebnih razmerah potekata mehanično in kemično (biokemično)
preperevanje navadno skupaj in istočasno, zaradi tega ju je težko ločiti. Temperaturni režim je
povezan z vpijanjem sončnih žarkov v prst in toplotnim izžarevanjem iz nje, ali s t. i. toplotno
bilanco priliva in odliva toplote. Od vzhoda sonca do poldneva je toplota bilanca pozitivna,
takrat se prst segreva, od poldneva do zahoda pa je negativna, takrat se prst ohlaja. Čez leto je
na splošno poleti in v jeseni toplotna bilanca pozitivna, pozimi in spomladi pa negativna.
»Na vodni režim v prsti vpliva količina padavin in velikost evapotranspiracije, ki je zopet
odvisna od temperature ozračja in prsti, nasičenosti zraka z vodnimi hlapi, vegetacije, ...«
(Lovrenčak, 1994, str. 51)
V Sloveniji je vpliv podnebja na pedogenezo manjši, v prsti se še najbolj izraža vlažnost
podnebja.
(Lovrenčak, 1994)
Naše preučevano območje je tako majhno, da v njem zaradi podnebja ni nobenih razlik.

7. VEGETACIJSKE ZNAČILNOSTI OZEMLJA
Pivška kotlina je področje srednjeevropskega gozda. Na tem področju so ugodni rastiščni
pogoji z obilico padavin ter primerno sestavo prsti, saj na flišnih tleh in na kraški preperelini
gozd dobro uspeva. Človek je močno posegel v prvotno rastlinstvo Pivške kotline. Od
drevesnih vrst sta najbolj zastopani bukev in jelka, smreka pa raste po globljih, hladnejših
dolinah. (Kovačič, 1975)
(Povzeto po Tolmač k vegetacijski karti Postojna L 33–77, 1982, str. 31–74)
Na ožjem območju Sajevškega polja so mezofilna travišča s pokončno stoklaso Brometalia
erecti, in sicer: travišče pokončne stoklase in srednjega trpotca Bromo-Plantagietum mediae,
travišče pokončne stoklase in oklasnice Bromo-Danthonietum calicinae in travišče pokončne
stoklase in navadne glote Bromo-Brachypodietum pinnati.
- K travišču pokončne stoklase in srednjega trpotca uvrščamo travnike in pašnike, ki so nastali
na rastiščih, kjer so ljudje uničili gozdove iz vegetacijskih enot reda Quercetalia pubescentis
in redkeje iz asociacije Abieti-Fagetum dinaricum. Travišča teh tipov združb se odlikujejo s
pestrostjo asociacij in bogato izbiro rastlinskih vrst. Tovrstna vegetacija travnikov in pašnikov
uspeva na nagnjenih, suhih rastiščih in prsteh, bogatih z bazami, večkrat tudi s humusom.
- Travišče pokončne stoklase in oklasnice sestoji iz okoli 150 vrst. Združba se vzdržuje s
košnjo in pašo. Na teh košenicah so nekoč uspevali bukovi in hrastovi gozdovi. Pojavlja se na
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plitvih rendzinah, na globljih rjavih prsteh v depresijah ter tudi na nagnjenih hladnejših
ekspozicijah.
- Travišče pokončne stoklase in navadne glote se pojavlja na nagnjenih in pustih rastiščih v
nižinah, kjer je nastala na posekah bivših sončnih grmišč ter nekaterih tipov redkih
termofilnih gozdnih sestojev. Združba sestoji iz nekaj nad 100 rastlinskih vrst, med njimi
prevladujejo zelišča, ki zahtevajo svetlobo, toploto in so prilagojena na suha rastišča. Za
združbo je značilna velika številčnost navadne glote, ki je močan utrjevalec peščenih prsti.
Mezofilna travišča s pokončno stoklaso se nadaljujejo tudi severno od Sajevškega polja, v
okolici Hruševja.
Na severovzhodnem in jugovzhodnem obrobju Sajevškega polja uspeva nižinski bazifilni
gozd hrastov, belega gabra in prehlajenke Asperulo-Carpinetum. Fitocenoza AsperuloCarpinetum je floristično bogata, v njej popolnoma prevladujejo cvetnice. Ekološke razmere
so ugodne za rast različnih rastlinskih vrst. Ta združba se pojavlja na nevtralnih do bazičnih, s
hranili bogatih, dobro strukturnih prsteh, svežih, rjavih pokarbonatnih prsteh na apnencu in
dolomitu. Ponekod se pojavi tudi na rjavih prsteh na nekarbonatnih kamninah, kjer je
nekoliko več talne vlage ali bazičnih primesi, navadno ob rekah in potokih. Relief, na katerem
združba uspeva, je največkrat uravnan ali mikroreliefno živahno razgiban, včasih tudi precej
skalnat.
Na vzhodnem obrobju, v okolici Šimenega vrha (718 m), uspeva primorski termofilni gozd
bukve in jesenske vilovine Seslerio autumnalis-Fagetum, ki se razrašča tudi južno,
jugozahodno ter zahodno od Sajevškega polja, v širši okolici Učičnika (726 m) in Cerovca
(709 m). To klimatozonalno bukovo združbo sestavljajo termofilno-heliofilne vrste in
mezofilne srednjeevropske rastline bukovih gozdov. Združba Seslerio-Fagetum gradi svoj
vegetacijski pas, porašča tople lege v višini med 800 in 1100 m, ponekod tudi 1200 m.
Kamninska podlaga so apnenci in dolomitni apnenci, na katerih je razvita plitva rjava
pokarbonatna prst v kompleksu z rendzinami, ki je le mestoma globlja.
Ob Rakuljščici, v smeri proti Rakuliku, uspeva vegetacijski kompleks Luzulo albidaeCarpinetum ↔ Brometalia erecti, ki uspeva tudi na manjšem območju na severozahodnem
obrobju Sajevškega polja.
V okolici Rakulika pa uspeva vegetacijski kompleks Seslerio autumnalis-Fagetum ↔
Brometalia erecti.
Vse preostalo obrobje (od jugovzhoda, preko južnega in zahodnega dela vse do
severozahodnega obrobja) Sajevškega polja porašča nižinski acidofilni gozd hrastov, belega
gabra in belkaste bekice Luzulo albidae Carpinetum. Ta asociacija je floristično revna, v
njej absolutno prevladujejo cvetnice. Porašča nekarbonatne kamnine, klastične sedimente,
aluvialna tla itd. Prst, na kateri uspeva, je zmerno kisla do kisla, rjava, ki včasih prehaja v
podzolizacijo, do rjava, sveža, do zmerno vlažna, srednje globoka. Relief, na katerem ta
združba uspeva, je položen, komajda valovit, ponekod so zelo plitve globeli, kjer dalj časa
zastaja meteorna voda.

28

Karta 8: Vegetacijska karta širšega območja preučevanja

Vir: Vegetacijska karta 1:100.000, Postojna L 33-77

Legenda:
mezofilna travišča s pokončno stoklaso
nižinski bazifilni gozd hrastov, belega gabra in prehlajenke
primorski termofilni gozd bukve in jesenske vilovine
vegetacijski kompleks Luzulo albidae-Carpinetum ↔ Brometalia erecti
vegetacijski kompleks Seslerio autumnalis-Fagetum ↔ Brometalia erecti
nižinski acidofilni gozd hrastov, belega gabra in belkaste bekice
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7.1.1. Rastline in živali kot pedogenetski dejavnik
Pod pojmom živi organizmi kot pedogenetski dejavnik zajamemo vse rastlinske in živalske
organizme v prsti vsi ti organizmi se ločujejo po velikosti in po stopnji razvoja. Tudi po
številu so živi organizmi zelo različno zastopani, največ jih živi v zgornjem delu profila prsti.
Na življenje organizmov in njihovo število vplivajo mnogi dejavniki, pomembne so predvsem
podnebne razmere (temperatura, vlažnost), relief in matična osnova. Od lastnosti prsti imajo
velik pomen za njihovo življenje količina hranilnih snovi, zračnost in reakcija, saj se življenje
najbolje razvija v nevtralnih in prezračenih prsteh.
Vpliv živih organizmov kot pedogenetski dejavnik je zelo velik – višje razvite rastline
ustvarjajo organske snovi, živali opravijo prvo mehanično in biokemično razgrajevanje
organskih snovi in jih pripravijo za nadaljnjo humifikacijo. Mikroorganizmi dokončno
razgradijo organske snovi, sintetizirajo humus in ga nato razgradijo – mineralizirajo. Nekatere
bakterije vežejo dušik, pomembna pa je tudi mikrobiološka sinteza mnogih nitratov, encimov,
aminokislin, ...
(Lovrenčak, 1994)
7.1.2. Delovanje človeka
Delovanje človeka oz. antropogeni pedogenetski dejavnik spada med družbene dejavnike in
povzroča hitrejše in močnejše spremembe v prsti in širše v ekosistemu kot vsi naravni
dejavniki.
Človek vpliva in spreminja prst neposredno in posredno. Neposredni vplivi so predvsem
obdelovanje (oranje, rigolanje, brananje, ...), gnojenje, apnenje in dodajanje CaCO3 ali CaO,
(da se zmanjša kislost prsti). Posredni vplivi človeka na prst pa so prek sprememb drugih
pedogenetskih dejavnikov – s prilagajanjem reliefa (gradnja kulturnih teras), spreminjanjem
naravne vegetacije (z njeno odstranitvijo ali spremembo), z odnašanjem pridelkov z
obdelovalnih površin (s tem se odnaša snovi, ki bi se sicer lahko vrnile v prst), z osuševanjem,
z onesnaževanjem zraka in uporabo pesticidov, z raznimi gradnjami (naselja, ceste), ...
Po drugi strani pa človek ustvarja tudi nove, umetne, t. i. antropogene prsti, kot npr. vrtne
prsti ali prsti na jalovini iz rudnikov.
(Lovrenčak, 1994)
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Karta 9: Raba tal širšega območja preučevanja

31

Človekov vpliv na prsti je na območju Sajevškega polja zelo majhen in prostorsko omejen na
manjše njivske površine in sadovnjake. Sicer pa se območje kraškega polja v večini uporablja
za pašo ali kot travniške površine.
Na večini površine Sajevškega polja prevladujejo trajni travniki, v njegovi širši okolici pa
gozd. Večje njivske površine so v osrednjem delu, v bližini Sajevč, na skrajnem zahodnem
delu Sajevškega polja, na območju Velike njive, južno od Male ograde v osrednjem delu
polja, v severozahodnem delu med Mejico in Solinami, na vzhodnem delu V vrtih in ob cesti
proti Rakuliku ter v bližini Orehkovega spodmola v jugovzhodnem delu Sajevškega polja. V
okolici Sajevč, na Borštnarju in ob cesti v Rakulik in same ceste po Sajevškem polju so
območja pozidanega in sorodnega zemljišča. V okolici Sajevč, jugovzhodno od njih ter ob
Rakuljščici (južno od Ograd) pa so manjša območja ekstenzivnih sadovnjakov, na terenu pa
se je pokazalo, da je manjši ekstenzivni sadovnjak tudi v bližini profila št. 3 (v bližini
Borštnarja) ter ob njivski površini med Mejico in Solinami na severovzhodnem delu polja.
Območja kmetijskih zemljišč v zaraščanju so vzhodno in južno od Sajevč, blizu Borštnarja v
neposredni bližini profila št. 3, vzhodno od Male ograde na severovzhodnem delu polja,
vzhodno od Velike ograde (ob cesti) in zahodno (na severozahodnem robu polja) in
jugozahodno od nje je pet večjih območij. Ob cesti v Rakulik (v bližini profila št. 4) ter južno
od Sv. Janeza sta severno in južno od Rakuljščice še dve večji območji. Kmetijsko zemljišče,
poraslo z gozdnim drevjem, pa je jugovzhodno od Sajevč, v bližini Borštnarja, v pasu se
razteza vzhodno od območja V vrtih (na desni strani ceste od Sajevč proti Hruševju) pa vse do
Velike ograde, severneje se zopet v pasu razteza od ceste do Vrtov in nato po celotnem
severnem obrobju Sajevškega polja. Dve večji območji pa sta tudi vzhodno od Olarije.
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8. PRSTI

Funkcije prsti v ekosistemu so:
- proizvodnja biomase, tudi v kmetijstvu in gozdarstvu;
- skladiščenje, filtriranje in preoblikovanje hranilnih in drugih snovi ter vode;
- sklad biološke raznovrstnosti, kot so življenjski prostor, vrste in geni;
- fizično in kulturno okolje za ljudi in človeške dejavnosti;
- vir surovin;
- skladiščenje ogljika in
- arhiv geološke in arheološke dediščine.
(DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o določitvi okvira za varstvo tal
in spremembi Direktive 2004/35/ES, 2006)

8.1.

SESTAVA PRSTI IN NJENE LASTNOSTI

Prst oz. pedosfera je nastala na stiku prepletanja in medsebojnega delovanja vseh delov
geosfere: atmosfere, biosfere, litosfere in hidrosfere. Prst je polidisperzni sistem, v katerem
se nahajajo snovi v vseh treh agregatnih stanjih: trdem (mineralni in organski delci), tekočem
(voda v prsti) in plinastem (zrak v prsti).
Sestavine prsti delimo na anorganske: mineralni delci, voda in zrak, ter organske: majhne in
velike živali in rastline ter korenine rastlin. Rastlinska hranila se nahajajo v organskih snoveh,
v mineralnih delcih, raztopljena pa so tudi v vodi v prsti.
Sestavine prsti lahko delimo tudi na nežive – anorganskega (mineralni delci, voda in zrak) in
organskega (odmrli deli rastlin in živali) izvora in žive – v prsti živeče rastline in živali ter
rastlinski podzemni deli.
Med posameznimi sestavinami prsti potekajo tesne povezave in stalen pretok energije in
snovi, zato je prst dokaj zapleten sistem.
(Lovrenčak, 1994)
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Karta 10: Lokacije izkopanih profilov

34

8.1.1. Tekstura prsti
Velikost in oblika mineralnih delcev je zelo različna, dve osnovni skupini deli meja premera 2
mm. Delci s premerom več kot 2 mm so skeletni delci, delci s premerom manj kot 2 mm so
drobni prsteni delci.
Po mednarodni delitvi delimo drobne prstene delce na več skupin ali frakcij:
- grobi pesek: delci s premerom od 2,0 do 0,2 mm,
- drobni pesek: delci s premerom od 0,2 do 0,02 mm,
- melj: delci s premerom od 0,02 do 0,002 mm in
- glina: delci s premerom manjšim od 0,002 mm.
Mineralni delci različnih velikosti se nahajajo v prsti v različnih razmerjih, od katerih je
odvisna zelo pomembna fizikalna lastnost prsti – tekstura ali zrnavost, ki je razmerje med
posameznimi frakcijami (peskom, meljem in glino) (Stritar, 1984). Sušin (1983) pa je teksturo
opredelil kot sestavo prsti glede na delež mineralnih delcev različnih velikosti (pesek, melj in
glina).
Delež posameznih frakcij ugotavljamo z mehansko analizo, ki zajema mokro sejanje,
sedimentacijo in pipetiranje. Glede na delež posamezne frakcije uvrščamo prsti po
mednarodni teksturni klasifikaciji v 11 teksturnih razredov, ki jih dobimo z uporabo
trikotnega diagrama, t. i. teksturnega trikotnika.
(Lovrenčak, 1994)

Slika 8: Teksturni trikotnik mednarodne klasifikacije

Vir: Priročnik za spoznavanje prsti na terenu, 2004
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Teksturni razredi so:
G
MG
IG
PG
MGI
GI
PGI
MI
I
PI
P

glina
meljasta glina
ilovnata glina
peščena glina
meljasto glinasta ilovica
glinasta ilovica
peščeno glinasta ilovica
meljasta ilovica
ilovica
peščena ilovica
pesek

Vzorce, vzete na terenu, smo razporedili v teksturne razrede po mednarodni klasifikaciji.
Vzorci v šestih različnih profilih na preučevanem območju se uvrščajo v naslednje teksturne
razrede:

Tabela 1: Teksturni razred po mednarodni klasifikaciji, profil št. 1

VZOREC
1a
1b
1c
1d
1e
1f
1g

%P
39,0
37,2
35,2
27,7
13,8
24,7
31,0

%M
44,5
43,0
43,3
44,5
50,1
51,0
39,1

%G
16,5
19,8
21,5
27,8
36,1
24,3
29,9

Tekst. razred
GI
GI
GI
IG
MG
MGI
IG

Profil št. 1 smo izkopali ob potoku Rakuljščici, to je na območju oglejene, globoke obrečne
prsti, na geološki podlagi nanosov rek in potokov.

Tabela 2: Teksturni razred po mednarodni klasifikaciji, profil št. 2

VZOREC
2a
2b
2c
2d
2e

%P
45,9
52,6
54,7
49,7
48,9

%M
45,4
35,6
32,5
36,6
35,8

%G
8,7
11,8
12,8
13,7
15,3

Tekst. razred
MI
I
I
I
GI
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Profil št. 2 smo izkopali ob potoku Sajevščici, v bližini njenega ponora v Markov spodmol, to
je na območju rjave obrečne prsti, na geološki podlagi nanosov rek in potokov.

Tabela 3: Teksturni razred po mednarodni klasifikaciji, profil št. 3

VZOREC
3a
3b
3tc
3d
3e

%P
53,0
26,3
18,9
29,9
13,9

%M
31,7
43,5
54,0
38,4
55,5

%G
15,3
30,2
27,1
31,7
30,6

Tekst. razred
GI
IG
MG
IG
MG

Profil št. 3 smo izkopali v bližini Borštnarja, na območju distrične rjave prsti, na geološki
podlagi iz fliša.

Tabela 4: Teksturni razred po mednarodni klasifikaciji, profil št. 4

VZOREC
4a
4b
4c
4d
4e

%P
41,8
36,9
9,7
19,6
29,0

%M
37,5
40,6
53,4
47,9
46,1

%G
20,7
22,5
36,9
32,5
24,9

Tekst. razred
GI
GI
MG
MG
MGI

Profil št. 4 smo izkopali na močvirnatem območju, ob suhi strugi občasnega vodotoka, na
vzhodnem delu Sajevškega polja, na območju oglejene, distrične rjave prsti, na matični
podlagi iz fliša.

Tabela 5: Teksturni razred po mednarodni klasifikaciji, profil št. 5

VZOREC
5a
5b
5c
5d
5e

%P
41,5
32,6
21,5
16,2
19,6

%M
37,3
39,5
44,6
48,0
44,8

%G
21,2
27,9
33,9
35,8
35,6

Tekst. razred
GI
IG
IG
MG
IG

Profil št. 5 smo izkopali na pobočju, v severovzhodnem delu Sajevškega polja, na območju
distrične rjave prsti, na matični podlagi iz fliša.
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Tabela 6: Teksturni razred po mednarodni klasifikaciji, profil št. 6

VZOREC
6a
6b
6c
6d

%P
47,3
36,5
33,6
22,4

%M
33,1
37,2
41,3
39,2

%G
19,6
26,3
25,1
38,4

Tekst. razred
GI
IG
IG
IG

Profil št. 6 smo izkopali na pobočju, na severozahodnem delu Sajevškega polja, prav tako na
območju distrične rjave prsti, na geološki podlagi iz fliša.

Tekstura močno vpliva na zračno-vodni režim v prsti, na njene fizikalne in mehanične
(zbitost-rahlost) značilnosti in adsorpcijske sposobnosti, vse to pa vpliva na razraščanje
rastlinskih korenin, oskrbo rastlin z vodo in kisikom ter možnosti tvorjenja zalog hranilnih
snovi v adsorpcijskem stanju. Tekstura tako posledično vpliva na rodovitnost prsti in od tod
njen velik ekološki pomen. Ilovnate (peščeno ilovnate in glinasto ilovnate) prsti imajo izredno
dobre lastnosti za rast kulturnih rastlin in spadajo med dokaj rodovitne.
(Lovrenčak, 1994)
Z izjemo drugega profila imajo vsi profili na preučevanem območju v vrhnjem ali v več
zgornjih horizontih glinasto ilovnato teksturo. Območje v okolici profila št. 1 in 4 se uporablja
kot pašnik za govedo, območje v okolici profilov 3, 5 in 6 pa kot travniki. Okolica profila št. 2
je neobdelana.
Peščene prsti je lahko obdelovati, so dobro prepustne, imajo majhno vodno in veliko zračno
zmogljivost, a slabo vežejo hranila, zato so za rast kulturnih rastlin neugodne. Na
preučevanem območju se ne pojavljajo.
Glinaste prsti je težko obdelovati, za zrak in vodo so slabo prepustne, pogosto so vlažne in
imajo veliko vodno in majhno zračno zmogljivost. Velik del vode v njih je rastlinam
nedostopen, saj je voda močno vezana na glinaste delce, zato so za rast kulturnih rastlin
neugodne. Tudi pretežno glinaste prsti se na preučevanem območju ne pojavljajo.
(Lovrenčak, 1994)
Skeletni delci so večji od 2 mm in so pomešani z drobnimi prstenimi delci. »Glede na delež
skeleta razlikujemo štiri razrede: 1–10 % majhen, 10–30 % srednji, 30–75 % velik in nad 75
% skeletna (kamnita) prst.« (Lovrenčak, 1994, str. 20-21)
Večji delež skeleta je v profilu št. 2, v spodnjih treh horizontih. V profilu št. 3 je večji delež
skeleta v vseh horizontih, razen v zgornjem. V profilu št. 6 pa je večji delež skeleta prisoten v
spodnjih dveh horizontih.

8.1.2. Organske snovi v prsti
Organske sestavine prsti delimo na dve skupini, in sicer na žive organizme (rastline in živali)
in njihove različno razkrojene in preoblikovane odmrle ostanke. Odmrla organska snov v prsti
v veliki večini izvira iz odmrlih rastlin, odmrle živali namreč pomenijo le nekaj odstotkov
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celotne (odmrle) organske snovi. Organski ostanki se nahajajo ali na sami površini tal – to so
odmrli nadzemni rastlinski deli, ali v sami prsti – to so odmrle korenine. Razmerje med
nadzemnimi in podzemnimi organskimi ostanki je odvisno od tipa rastlinstva na določenem
območju. Pod travniškim rastlinstvom tako prevladujejo podzemni ostanki. Količina organske
snovi, ki vsako leto odmre, je odvisna od mnogih dejavnikov: rastlinskih vrst, podnebnih
značilnosti, ...
Razgrajevanje in preobrazba organskih sestavin teče pod vplivom podnebnih dejavnikov,
delovanja favne in mikroorganizmov v prsti. Razpadanje organskih snovi pospešujejo višje
temperature, večja vlažnost in dobro prezračenje. Vpliv favne na preobrazbo organskih snovi
se kaže v več oblikah, zlasti je pomembno drobljenje organskih ostankov, vnašanje le-teh v
prst in njihovo mešanje z mineralnimi delci.
Procesi preobrazbe odmrlih rastlin in živali pod vplivom vseh teh dejavnikov tečejo v dveh
smereh – v smeri humifikacije ali v smeri mineralizacije. Humifikacija je proces tvorjenja
novih organskih snovi, dosti bolj odpornih proti razpadanju kot snovi, iz katerih nastajajo –
tako nastaja humus. Mineralizacija pa je proces razpadanja organskih snovi na osnovne
sestavine (npr. v CO2, H2O, amonijak, dušik in razne mineralne soli).
Humus je temno rjava ali črna snov, nastala v biokemičnih procesih iz odmrlih ostankov
rastlin in živali in je ena od najbolj preobraženih oblik organskih snovi v prsti. Organske
snovi v prsti se nahajajo v različnih stanjih – od malo spremenjenih ostankov odmrlih rastlin
in živali ali enostavnih organskih sestavin do močno preoblikovanih in spremenjenih
organskih snovi, to je do humusa.
(Lovrenčak, 1994)
Glede na laboratorijski poskus določanja deleža organskih snovi v posameznih vzorcih so
prsti na vseh šestih mestih vzorčenja s humusom zelo bogate. Profil št. 1 ima najmanjši delež
organske snovi (od 7,1 do 9,8 %). Profil št. 4 in 6 pa imata od vseh največji delež (v zgornjem
horizontu 17, 3 in 17 %), kar je verjetno posledica še dokaj ohranjenega ravnotežja v prsti, saj
je v večini neobdelana, v naravnem stanju. Na potek humifikacije vpliva tudi vegetacija, ki je
na preučevanem območju Sajevškega polja v večini travniško rastje.
Terminologija in oznaka horizontov je povzeta po Lovrenčaku (1974).

Tabela 7: Delež organske snovi v profilu št. 1

VZOREC
1a
1b
1c
1d
1e
1f
1g

delež organ. snovi
(%)
9,8
7,1
7,3
7,4
8,4
8,8
7,8

oznaka
s humusom zelo bogata
s humusom zelo bogata
s humusom zelo bogata
s humusom zelo bogata
s humusom zelo bogata
s humusom zelo bogata
s humusom zelo bogata

Profil št. 1, ki je bil izkopan ob potoku Rakuljščici, ima najmanjši delež organske snovi (od
7,1 do 9,8 %) od vseh profilov na preučevanem območju. To bi lahko pripisali pašniški rabi
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tega ožjega območja in s tem manjšemu dotoku organske snovi v prst zaradi odstranitve
vegetacije s pašo. Večji delež organske snovi vsebuje zgornji horizont ter dva nižja (Bv3 in
Bv/G), kar je posledica delovanja vode, ki organske snovi iz višjih (A2 in Bv1) prenaša v
nižje horizonte.

Tabela 8: Delež organske snovi v profilu št. 2

VZOREC
2a
2b
2c
2d
2e

delež organ.
snovi (%)
12,8
14,4
9,3
8,5
9,1

oznaka
s humusom zelo bogata
s humusom zelo bogata
s humusom zelo bogata
s humusom zelo bogata
s humusom zelo bogata

Profil št. 2 smo izkopali ob potoku Sajevščici, tamkajšnje ožje območje je poraščeno s
travniško vegetacijo in je neobdelano, obdaja ga gozd, s čimer lahko pojasnimo visok delež
humusa v vseh horizontih.

Tabela 9: Delež organske snovi v profilu št. 3

VZOREC
3a
3b
3c
3d
3e

delež organ.
snovi (%)
11,5
8,5
8,1
9,2
7,9

oznaka
s humusom zelo bogata
s humusom zelo bogata
s humusom zelo bogata
s humusom zelo bogata
s humusom zelo bogata

Profil št. 3 je bil izkopan v bližini Borštnarja, na meji med območjem kmetijskega zemljišča v
zaraščanju in trajnega travnika, v neposredni bližini gozda. To pojasni sorazmerno velik delež
organske snovi v vseh horizontih.

Tabela 10: Delež organske snovi v profilu št. 4

VZOREC
4a
4b
4c
4d
4e

delež organ.
snovi (%)
17,3
13,8
8,1
7,0
7,5

oznaka
s humusom zelo bogata
s humusom zelo bogata
s humusom zelo bogata
s humusom zelo bogata
s humusom zelo bogata
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Profil št. 4 je bil izkopan na močvirnatem območju trajnih travnikov (ob suhi strugi občasnega
vodotoka) na vzhodnem delu Sajevškega polja, ki se uporabljajo tudi kot pašniki. Velik delež
organskih snovi je posledica bogate travniške vegetacije in tudi zadrževanja vode na tem
območju, kar pospešuje razpad organskih snovi.

Slika 9: Suha struga občasnega vodotoka na območju profila št. 4

Tabela 11: Delež organske snovi v profilu št. 5

VZOREC
5a
5b
5c
5d
5e

delež organ.
snovi (%)
14,3
11,0
9,1
9,9
9,4

oznaka
s humusom zelo bogata
s humusom zelo bogata
s humusom zelo bogata
s humusom zelo bogata
s humusom zelo bogata

Profil št. 5 je bil izkopan na sredini pobočja, v severovzhodnem delu Sajevškega polja na
območju trajnih travnikov, v bližini gozda. Delež organske snovi v tem profilu je največji v
zgornjih dveh profilih. Voda v njem ne zastaja (zaradi pobočne lege) in zaradi tega ne prihaja
do izpiranja organskih snovi v nižje dele profila.
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Tabela 12: Delež organske snovi v profilu št. 6

VZOREC
6a
6b
6c
6d

delež organ.
snovi (%)
17,0
10,4
9,4
8,1

oznaka
s humusom zelo bogata
s humusom zelo bogata
s humusom zelo bogata
s humusom zelo bogata

Profil št. 6 je tudi izkopan na pobočju, na severozahodnem delu Sajevškega polja. Naklon
pobočja je manjši kot na območju profila št. 5. Tudi v tem profilu je največji delež organske
snovi v zgornjih dveh horizontih in se zmanjšuje z globino. Profil je bil izkopan na območju
trajnega travnika v bližini gozda.

8.1.3. Struktura prsti
Struktura prsti je ena njenih osnovnih in zelo pomembnih fizikalnih lastnosti. Izraža se v
načinu razporeditve in zlepljenja peščenih, meljastih in glinastih delcev, ki se med seboj
povezujejo v skupke ali strukturne agregate. Skupki se kot tridimenzionalna telesa ločujejo po
obliki (kroglasti, lističasti, prizmatični in poliedrični), velikosti (kepasti, grudasti, mrvičasti in
praškasti) in obstojnosti (šest stopenj obstojnosti). Mineralni delci (peščeni, meljasti in
glinasti) niso v vseh prsteh povezani med seboj – take prsti označujemo kot brezstrukturne
(npr. brezstrukturni peski ali gline).
Povezovanje mineralnih delcev poteka po različnih poteh. Po fizikalni poti deluje kohezija,
adhezija, nabrekanje in krčenje, zmrzovanje in tajanje. Kemična oz. fizikalno-kemična pot
ima večji pomen, tako npr. prsteni koloidi (mineralni in organski), ki so v vodi, pronicajo z
njo skozi prst in lepijo kamninske delce v skupke. Za tvorjenje skupkov pa je pomembna tudi
tekstura – ugodna je zlasti ilovnata ali glinasto ilovnata. Tudi ioni imajo velik vpliv na
strukturo prsti, zlasti kalcijevi, aluminijevi in železovi prispevajo k tvorjenju strukturnih
skupkov. Za nastajanje skupkov so pomembne tudi soli kuminskih kislin – t. i. humati. Skupki
pa nastajajo tudi po biološki poti – delce lepijo npr. bakterije, koreninski laski, hife gliv, ...
Zelo pomembno pa je tudi delovanje deževnikov, saj ti mešajo mineralne in organske snovi
ter izločajo ekskremente, ki pripomorejo k oblikovanju strukturnih skupkov. Na nastajanje in
spreminjanje strukturnih skupkov pa navsezadnje močno vpliva tudi človek z različnimi
posegi v prst, kot so gnojenje, oranje, brananje, uporaba težkih strojev, ...
Struktura prsti močno vpliva tudi na druge fizikalne lastnosti, zlasti na vodno-zračni režim. V
zmerno vlažnem stanju so strukturne prsti rahle, zato se rastlinske korenine laže razraščajo. V
strukturni prsti so ugodni pogoji za življenje mikroorganizmov in s tem posledično tudi za
tvorjenje humusa. Erozija v strukturni prsti slabše napreduje kot v brezstrukturni. Z vsem tem
struktura vpliva na rast rastlin in na razlike v rastlinski odeji, velik vpliv pa ima tudi na
rodovitnost njivskih prsti. Dobra struktura zagotavlja rastlinam ugoden vodni in zračni režim
ter oskrbo s hranili, zato je tudi rodovitnost večja. Na strukturo prsti vpliva več dejavnikov,
npr. vlažnost, delež organskih snovi v prsti, vegetacija, posegi človeka, ...
(Lovrenčak, 1994)
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Na preučevanem območju so glede na prevladujočo glinasto ilovnato teksturo ugodne
razmere za tvorbo skupkov. Struktura pa je na večini Sajevškega polja v naravnem stanju, saj
je človekovih posegov v prostor tu malo. Njivske površine so namreč omejene na manjša
območja, zato je posegov v samo prst malo. Na območjih profilov št. 1 in 2 je struktura prsti
grudičasta, v profilu št. 1 je spodnji horizont brezstrukturen. Profila št. 3 in 6 imata v zgornjih
horizontih grudičasto, v spodnjih pa mrvičasto strukturo. Profil št. 4 ima v zgornjih dveh
horizontih grudičasto, v naslednjem mrvičasto strukturo, naslednji je brez strukture, spodnji
pa ima grudičasto strukturo. Profil št. 5 ima v zgornjih dveh horizontih oreškasto, v srednjem
grudičasto, spodnja dva pa sta brezstrukturna.

8.1.4. Poroznost prsti
Kamninski in drugi delci prsti ter strukturni skupki se ne stikajo s svojo celotno površino, zato
med njimi ostajajo prazni prostorčki, ki jih imenujemo pore. V njih se nahaja voda in zrak,
prsti dajejo značilno lastnost, ki jo imenujemo poroznost. »Poroznost ali prostornina por je
skupna prostornina vseh por, izražena v odstotkih, od določene prostornine prsti v naravnem
stanju.« (Lovrenčak, 1994, str. 32)
Pore se razlikujejo po obliki, premeru (makropore, mezopore in mikropore), razporeditvi in
nastanku (primarne in sekundarne).
»Poroznost prsti je odvisna od teksture, strukture in deleža organskih snovi v prsti ter od
mehanske obdelave.« (Lovrenčak, 1994, str. 33) Prst, v kateri prevladujejo peščeni delci, ima
večjo poroznost kot npr. tista, v kateri so premešani peščeni, meljasti in glinasti delci.
Glinaste prsti imajo veliko poroznost.
V strukturni prsti se zaradi strukturnih skupkov poveča poroznost. Ker struktura vpliva na
poroznost, je obstoj por odvisen od obstojnosti skupkov – če so ti v vodi slabo obstojni, se ob
močnejšem navlaženju poroznost prsti spremeni. Na poroznost vplivajo tudi organske snovi –
posredno preko strukture in neposredno, če se nakopiči surovi humus – v tem primeru se
poroznost močno zveča (na več kot 80 %). Prav tako se poroznost spremeni tudi pri oranju,
saj je na obdelovalnih površinah v ornem horizontu precej večja poroznost kot v spodnjem,
bolj zbitem horizontu.
Poroznost vpliva na vodni in zračni režim v prsti, kar pomeni, da je od njene poroznosti
odvisno, koliko vode in zraka dobijo rastline. V odvisnosti od dobre prezračenosti prsti je tudi
dober potek razgrajevanja organskih snovi in procesi mineralizacije humusa.
(Lovrenčak, 1994)
Ker je na območju Sajevškega polja prst bolj ali manj v naravnem stanju, lahko v njej
pričakujemo večje število strukturnih skupkov. Vendar pa je na samem dnu tega kraškega
polja zaradi zastajanja padavinske vode in visoke podtalnice velika namočenost prsti, zato je
njena poroznost na teh območjih manjša. V višjih legah, kjer ni vpliva podtalnice in je odtok
padavinske vode hitrejši, pa je zaradi velike vsebnosti humusa v prsti ta bolj porozna.
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8.1.5. Voda in zrak v prsti
»Količina vode v prsti je odvisna od padavin in količine, ki se izgubi z evaporacijo, rastlinsko
transpiracijo in odtokom v talno vodo.« (Lovrenčak, 1994, str. 34)
Voda se pojavlja v prsti in na njeni površini (padavinska ali poplavna). Površinska voda
večinoma ne pronica v prst, temveč teče po površini ali se zadržuje le v površinskem delu
profila, zato povzroča erozijo ali psevdooglejevanje. Hitrost gibanja je odvisna od teksture
prsti – v težjih se giblje počasneje, v lažjih hitreje. Voda je pomembna sestavina prsti, saj
povzroča v njej mnoge fizikalne in kemične procese, istočasno pa je tudi prenašalka hranil, ki
so v njej topne. Prenaša tudi razne delce v profilu prsti in po njeni površini, pomembna pa je
tudi za življenje mikroorganizmov in preobrazbo organskih snovi.
(Lovrenčak, 1994)
Na preučevanem območju se je vsebnost vode v prsti zmanjševala z oddaljenostjo od potokov
in z zvečanjem naklonov. Najbolj vlažna sta bila profila št. 1 in 2, ki sta ob potokih
Rakuljščici in Sajevščici. Vlažnost se je od površja navzdol povečevala. Profil št. 3 je bil
zaradi same lege na višjem in bolj strmem obrobju polja, kjer padavinska voda hitreje odteka
(618 m), najbolj suh. Profil št. 4 je bil zaradi lege na uravnanem, močvirnatem dnu zopet bolj
vlažen. Vlažnost se je tudi tukaj povečevala z globino. Profila št. 5 in 6 sta bila izkopana na
pobočju, kjer je hitrejši odtok padavinske vode, talna voda pa je globlje pod površjem, zato so
bili zgornji horizonti suhi do sveži, spodnji horizont pa svež do vlažen oz. vlažen.

Slika 10: Okolica profila št. 4
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V porah v prsteh se nahaja tudi zrak, količina le-tega je odvisna od količine vode. Ko voda
napolni vse pore, izrine zrak in ko voda izhlapi, pore zopet zapolni zrak. Zrak v prsti
večinoma sestavljajo isti plini kot zrak v ozračju, del plinov pa nastane tudi pri biokemičnih
procesih v sami prsti. Zrak v prsti vsebuje veliko vodnih hlapov in je praviloma nasičen z
njimi – relativna vlaga 95 %, v zraku v ozračju pa relativna vlaga večinoma ne doseže te
vrednosti, poleg tega pa je v zraku v prsti več CO2 in manj kisika.
Med zrakom v prsti in zrakom v ozračju stalno poteka izmenjava plinov – ta proces
označujemo kot zračenje ali aeracijo prsti. V povezavi s tem procesom uporabljamo oznako
zračnost prsti, tj. sposobnost prsti za izmenjavo zraka v prsti z zrakom v ozračju. Pri aeraciji
se iz ozračja nadomestijo plini, ki so bili porabljeni v procesih v prsti, v ozračje pa se
sproščajo plini, ki so nastali v prsti. Na kroženje zraka v sami prsti vplivajo: poroznost in
vlažnost prsti, struktura in delež organskih snovi. Zrak v prsti vpliva na vrsto procesov: na
oksidacijo, nitrifikacijo, mineralizacijo organskih snovi,..., pomemben pa je tudi za dihanje
rastlinskih korenin in pedofavne. Kapaciteta prsti za zrak je odvisna predvsem od teksture,
poroznosti in retencijske kapacitete.
(Lovrenčak, 1994)
Na preučevanem področju je zračnost prsti večja na mestih, kjer so večji nakloni, saj je tam v
porah v prsti manj vode. Na vplivnem območju potokov in na samem dnu kraškega polja pa je
zračnost prsti zaradi zapolnjenosti por z vodo manjša.

8.1.6. Barva prsti
Barva prsti je lastnost, ki malo vpliva na druge lastnosti prsti, pomembna pa je zlasti zato, ker
je zunanji odraz drugih lastnosti prsti. Prsti so lahko zelo različne barve, le-ta pokaže, iz česa
je prst in kako je nastala.
Na barvo prsti pomembno vplivajo železove spojine – v prsteh, ki so bogate z železom in
železovimi oksidi, le-ti obarvajo delce prsti rdeče do rumenkasto rjavo, hematit (Fe2O3) rdeče
in geothit (FeOOH) rumeno do svetlo rumenkasto rjavo. Manganove spojine povzročijo črne
ali temno modre prevleke preko delcev prsti.
Zelo velik vpliv na barvo ima organska snov – v vlažnejšem in hladnejšem podnebju večina
prsti vsebuje sorazmerno velik delež humusa, ki daje prstem črno do temno rjavo barvo. V
suhem podnebju pa dobijo prsti zaradi majhnih količin humusa svetlo rjavo do sivo barvo.
Tudi delež vlage se izraža v barvi, saj so vlažnejše prsti temnejše kot suhe.
Barva kaže tudi na to, kateri procesi potekajo v prsti: oksidacija ali redukacija, izpiranje,
humufikacija, ...
Če vsebuje matična kamnina kakšen določen mineral, ta lahko vpliva tudi na barvo prsti.
(Lovrenčak, 1994)
Prsti na preučevanem območju so bile večinoma rumeno-oranžnih odtenkov. To nakazuje na
to, da so prsti na tem območju bogate z železom in železovimi oksidi ter geothitom. Profil št.
1 je imel v šestih od sedmih horizontov prst pusto rumeno-oranžne barve, v petem (gledano
od površja navzdol) je bila prst svetlo rumeno-oranžne barve, v spodnjih dveh pa svetlo sive
barve. V spodnjih dveh horizontih je prst oglejena, kar pojasni spremembo v barvi prsti. Profil
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št. 2 je imel v vseh petih horizontih prst pusto rumeno-oranžne barve. Profil št. 3 je imel v
zgornjem horizontu prst dolgočasno rumeno-oranžne barve, naslednji horizont je bil svetlo
rumene barve, temu je sledil horizont bledo rumene barve, spodnja dva horizonta pa sta bila
zopet svetlo rumene barve. Profil št. 4 je imel zgornje tri horizonte svetlo rumeno-oranžne
barve, spodnja dva pa svetlo sive barve. Prst je v spodnjih dveh horizontih tega profila
oglejena, kar je seveda vplivalo na barvo v teh dveh horizontih. Profil št. 5 je imel zgornji
horizont pusto rumenkasto-rjave barve, druge štiri pa pusto rumenkasto-oranžne barve. Profil
št. 6 je imel v zgornjih dveh horizontih prst pusto rumenkasto-oranžne barve, v spodnjih dveh
pa svetlo rumeno-oranžne.

8.1.7. Reakcija prsti
To je ena od kemičnih lastnosti prsti, ki kaže stopnjo kislosti ali alkaličnosti prsti in je odvisna
od razmerja ionov H+ in OH- oz. od aktivnosti (koncentracije) vodikovih ionov v raztopini
prsti. Kislost izražamo v vrednosti pH (potencia hydrogenii), to je negativen logaritem
koncentracije vodikovih ionov. Če je v raztopini prsti koncentracija vodikovih ionov 10–7 g/L
raztopine, je pH vrednost 7 – taka prst ima nevtralno reakcijo. Ob večji koncentraciji
vodikovih ionov (npr. 10–6 g/L) se zmanjša koncentracija OH– ionov (10–8 g/L) in pH je 6 –
taka prst ima kislo reakcijo. Pri obratnem razmerju med OH– (10–6 g/L) in H+ (10–8 g/L) je pH
8 in reakcija prsti je alkalna.
Glede na vrednost pH imajo prsti različno reakcijo, po Stritarju (1984) jih razvrščamo v več
skupin:

Tabela 13: Skupine prsti glede na vrednost pH

pH
10,0–9,1
9,0–8,1
8,0–7,1
7,0
6,9–6,0
5,9–5,0
4,9–4,0
manj kot 3,9

skupina
močno alkalne
alkalne
slabo alkalne
nevtralne
slabo kisle
kisle
močno kisle
izredno kisle

V praksi se jemlje, da ima prst pri pH 6,5–7,5 nevtralno reakcijo, večinoma imajo prsti
reakcijo pH od 3 do 9.
»Pri kislosti prsti ločujemo dve obliki: aktivna (aktualna) in skrita (potencialna) kislost.
Aktivna kislost pomeni aktivnost (koncentracijo) vodikovih ionov v raztopini prsti. Merimo jo
v destilirani vodi s pH-metrom in izražamo z vrednostjo pH. Skrita kislost je količina
izmenjanih vodikovih in aluminijevih ionov, ki po izmenjavi preidejo v raztopino prsti.
Navadno jo izražamo v mekv na 100 g prsti.« (Lovrenčak, 1994, str. 44)
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Na reakcijo prsti vplivajo matična osnova, relief, rastlinska odeja, podnebje – padavine in
temperatura ter voda v prsti.
Reakcija je tipska lastnost prsti, izraža potek fizikalnih, kemičnih in bioloških procesov, ki
potekajo v prsti. Aktivnost vodikovih ionov vpliva na vrsto pedogenetskih procesov, kot so:
podzoliranje, izpiranje gline, ... Reakcija prsti je tesno povezana s stanjem adsorpcijskega
kompleksa prsti – čim bolj je le-ta nasičen z vodikovimi in aluminijevimi ioni, nižje so
vrednosti pH in prst je bolj kisla. Nasprotno je prst bolj alkalna, če je na adsorpcijskem
kompleksu več kalcijevih, magnezijevih, kalijevih in natrijevih ionov.
Od reakcije prsti je odvisna tudi razširjenost naravne vegetacije in njena raznolikost, saj
vpliva na možnost sprejemanja hranil in na njihovo topnost. Z večanjem kislosti se zmanjšuje
dejavnost in število bakterij v prsti ter raste število gliv. V poljedelstvu je poznavanje reakcije
prsti pomembno pri izbiri umetnih gnojil. Reakcija prsti pa vpliva tudi na razpadanje
mineralov v prsti, saj je ta proces v kislih prsteh močnejši.
(Lovrenčak, 1994)

Terminologija in oznaka horizontov je povzeta po Lovrenčaku (1974).
Tabela 14: Reakcija prsti v profilu št. 1

VZOREC
1a
1b
1c
1d
1e
1f
1g

pH
5,22
4,37
4,54
4,53
4,50
4,17
4,37

opis
kisla
močno kisla
kisla
kisla
močno kisla
močno kisla
močno kisla

Profil št. 1 je bil izkopan v enakomernem, ravninskem delu ob potoku Rakuljščici, od vseh
lokacij profilov ima ta najmanjši naklon (2,1˚). V njem se kislost povečuje z globino, najbolj
kisla sta spodnja dva horizonta (Bv/G in G), kar lahko razložimo z zastajanjem vode v tem
delu. Geološka podlaga je starejši ilovnat aluvij, ki je slabo prepusten za vodo, kar povzroča
procese oglejevanja. Glede na največjo debelino prsti od vseh profilov, vzetih na območju
preučevanja (240 cm), lahko sklepamo tudi na to, da je prst na tem območju tudi najstarejša,
zato so spodnji horizonti tudi najbolj zakisani.

Tabela 15: Reakcija prsti v profilu št. 2

VZOREC
2a
2b
2c
2d
2e

pH
6,15
5,75
5,75
5,89
6,02

opis
slabo kisla
slabo kisla
slabo kisla
slabo kisla
slabo kisla
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Profil št. 2 je bil izkopan ob potoku Sajevščici, nekaj metrov pred njenim ponorom v Markov
spodmol, prav tako na starejšem ilovnatem aluviju. Kljub bližini vodotoka in konkavni obliki
reliefa se v profilu ne zadržuje toliko vode, da bi v njem nastali glejni horizonti. Lokacija tega
profila ima bistveno večji naklon (10,4˚) kot lokacija profila št. 1. Prst je v vseh petih
horizontih slabo kisla, najmanj v zgornjem in v spodnjem horizontu. Od vseh šestih profilov
je ta v zgornjem horizontu najmanj kisel.

Tabela 16: Reakcija prsti v profilu št. 3

VZOREC
3a
3b
3c
3d
3e

pH
5,87
6,66
6,47
5,36
5,12

opis
slabo kisla
nevtralna
slabo kisla
kisla
kisla

Profil št. 3 je bil izkopan na sredini manjšega pobočja, v bližini Borštnarja, na geološki
podlagi iz eocenskega fliša. Prvi horizont je slabo kisel, drugi nevtralen, nato pa se pH z
globino zopet zmanjšuje. Na temu predelu voda ne zastaja, saj ima lokacija tega profila zopet
dokaj velik naklon (10,3˚), zato na pH tega profila ne vpliva značilno.

Tabela 17: Reakcija prsti v profilu št. 4

VZOREC
4a
4b
4c
4d
4e

pH
4,73
4,80
5,59
6,55
6,67

opis
kisla
kisla
slabo kisla
nevtralna
nevtralna

Profil št. 4 je bil izkopan na ravnini, na območju zastajanja vode in ob suhi strugi občasnega
vodotoka. Sodeč po naraščanju vrednosti pH od površja v globino lahko predvidevamo, da na
tem območju poteka proces izpiranja baz. Predzadnji horizont ima, čeprav je glejni, nevtralno
reakcijo, prav tako spodnji.

Tabela 18: Reakcija prsti v profilu št. 5

VZOREC
5a
5b
5c
5d
5e

pH
4,05
4,05
4,03
4,34
5,40

opis
močno kisla
močno kisla
močno kisla
močno kisla
kisla
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Profil št. 5 je bil izkopan na sredini pobočja, na severovzhodnem robu Sajevškega polja,
njegova lokacija ima največji naklon (14,1˚) izmed vseh šestih. Na tem območju torej ne bi
pričakovali zastajanja vode v profilu, vendar pa ima v prvih štirih horizontih močno kislo, v
zadnjem pa kislo prst z najnižjimi vrednostmi pH izmed vseh šestih profilov. Profil je bil
izkopan na področju geološke podlage iz eocenskega fliša in v manjšem deležu tudi
nekarbonatnega fliša in dekalcificiranega laporja, torej je kisla kamninska podlaga
najverjetnejši razlog za močno kislo reakcijo prsti v tem profilu.

Slika 11: Okolica profila št. 5

Tabela 19: Reakcija prsti v profilu št. 6

VZOREC
6a
6b
6c
6d

pH
4,53
4,63
4,83
4,73

opis
kisla
kisla
kisla
kisla

Profil št. 6 je bil prav tako izkopan na sredini pobočja, na severozahodnem delu Sajevškega
polja, naklon je dokaj velik (7,7˚), torej se na temu območju padavinska voda ne zadržuje.
Geološka podlaga je eocenski fliš, kar bi ponovno lahko imeli kot razlog za nizek pH in s tem
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kislost prsti. Lokacija profila ima severno (bolj natančno severovzhodno) ekspozicijo in s tem
majhno osončenost (nižje temperature prsti), kar tudi vpliva na večjo kislost prsti.

8.1.8. Mineralna komponenta
Ker so geološka podlaga na ožjem območju Sajevškega polja ob potoku Sajevščici in njenem
pritoku Rakuljščici holocenski nanosi potokov, na preostalem delu polja pa eocenski fliš, je
bilo pričakovati, da bodo prsti revne s CaCO3, in to so potrdili tudi rezultati laboratorijskih
analiz.

Tabela 20: Vsebnost kalcijevega karbonata v prsti, profil št. 1

VZOREC masa vzorca [mg] CO2 [mL] CaCO3 [%]
1a

3500

3

0,4

1b

3500

0,5

0,1

1c

3500

0

0,0

1d

3500

0,5

0,1

1e

3500

0,5

0,1

1f

3500

0,5

0,1

1g

3500

0,5

0,1

Profil št. 1 je bil izkopan ob potoku Rakuljščici, na jugovzhodnem delu Sajevškega polja na
območju holocenskih nanosov potokov.

Tabela 21: Vsebnost kalcijevega karbonata v prsti, profil št. 2

VZOREC masa vzorca [mg] CO2 [mL] CaCO3 [%]
2a

3500

0,5

0,1

2b

3500

1

0,1

2c

3500

1

0,1

2d

3500

0

0,0

2e

3500

0

0,0

Profil št. 2 je bil izkopan ob potoku Sajevščici, v jugozahodnem kraku Sajevškega polja, prav
tako na območju holocenskih nanosov potokov.
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Tabela 22: Vsebnost kalcijevega karbonata v prsti, profil št. 3

VZOREC masa vzorca [mg] CO2 [mL] CaCO3 [%]
3a

3500

0

0,0

3b

3500

2

0,2

3c

3500

1

0,1

3d

3500

0,5

0,1

3e

3500

1

0,1

Profil št. 3 je bil izkopan v bližini Borštnarja, na zahodnem robu Sajevškega polja, geološka
podlaga je eocenski fliš.

Tabela 23: Vsebnost kalcijevega karbonata v prsti, profil št. 4

VZOREC masa vzorca [mg] CO2 [mL] CaCO3 [%]
4a

3500

0,5

0,1

4b

3500

0,5

0,1

4c

3500

0,5

0,1

4d

3500

0,5

0,1

4e
3500
0,5
0,1
Profil št. 4 je izkopan v osrednjem delu Sajevškega polja (jugovzhodno od Sajevč), geološka
podlaga je eocenski fliš in delno nekarbonatni fliš in dekalcificiran lapor.

Tabela 24: Vsebnost kalcijevega karbonata v prsti, profil št. 5

VZOREC masa vzorca [mg] CO2 [mL] CaCO3 [%]
5a

3500

0,5

0,1

5b

3500

0,5

0,1

5c

3500

1

0,1

5d

3500

1

0,1

5e

3500

0,5

0,1

Profil št. 5 je bil izkopan na severovzhodnem robu Sajevškega polja, geološka podlaga je
eocenski fliš eocenski fliš in delno nekarbonatni fliš in dekalcificiran lapor.
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Tabela 25: Vsebnost kalcijevega karbonata v prsti, profil št. 6

VZOREC masa vzorca [mg] CO2 [mL] CaCO3 [%]
6a

3500

0,5

0,1

6b

3500

1

0,1

6c

3500

1

0,1

6d

3500

0,5

0,1

Profil št. 6 je bil izkopan na severozahodnem robu Sajevškega polja, geološka podlaga je prav
tako eocenski fliš.
Prsti v vseh šestih profilih imajo torej le neznaten delež kalcijevega karbonata oziroma ga
sploh ne vsebujejo. Vsebnost karbonatov neposredno vpliva na reakcijo prsti, kar je lepo
razvidno tudi iz vseh šestih profilov, saj imajo ob izjemno majhnem deležu CaCO3 vsi tudi
nizek pH.

8.2.

PEDOGENETSKI PROCESI

»Prst nastane in se razvija z delovanjem pedogenetskih procesov, ki jih s skupnim imenom
označujemo ’procesi oblikovanja prsti’. To je skupek različnih fizikalnih, kemičnih in
bioloških procesov, potekajočih v prsti, ki povzročajo svojsko sestavo in lastnosti prstene
mase.« (Lovrenčak, 1994, str. 64)
Na terenu, ob izkopavanju profilov, smo na Sajevškem polju zaznali naslednje procese
(terminologija in oznaka horizontov je povzeta po Lovrenčaku (1974)):

8.2.1. Preperevanje
Procesi preperevanja povzročajo razpadanje matične kamnine, iz katere nastajajo prsti.
Prvotna masivna, čvrsta skala razpada v vedno manjše delce, ki sčasoma po zapletenih
procesih in delovanju mnogih dejavnikov preidejo v prst.
(Lovrenčak, 1994)
Proces mehanskega preperevanja smo zaznali v profilih št. 2, 3 in 6, kjer smo v spodnjem
horizontu obeh profilov (C) naleteli na mehansko preperelo podlago (matično kamnino), ter
delno v profilih št. 4 in 5, kjer smo v spodnjem horizontu obeh profilov (G/C in C/G) zaznali
istočasni potek dveh procesov, in sicer preperevanja in oglejevanja. V profilu št. 1 smo poleg
preperevanj matične podlage v spodnjem horizontu (G) zaznali prevladujoč proces
oglejevanja.

8.2.2. Argilogeneza in braunizacija
Argilogeneza in braunizacija najizraziteje potekata v zmerno vlažnem podnebju, kjer je prst
vlažna in ne zmrzne oz. zmrzne le za kratek čas. V takih razmerah primarni minerali
razmeroma hitro kemično preperevajo in tako nastanejo sekundarni minerali – minerali glin,
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ki se kopičijo v prsti – ta proces se imenuje oglinjevanje ali argilogeneza. Hkrati s tem
procesom poteka tudi proces braunizacije ali rjavenja.
(Lovrenčak, 1994)
Ta proces je dobro viden v profilu št. 1 ob potoku Rakuljščica (izrazite rjave proge v
horizontih Bv2, Bv3) na območju globoke obrečne, oglejene prsti.

8.2.3. Humifikacija
To je proces preobrazbe organske snovi v humus in je splošen proces pedogeneze, ki poteka v
večji ali manjši meri v vseh prsteh.
(Lovrenčak, 1994)
Na celotnem območju Sajevškega polja je v vseh profilih zgornji humozni, površinski
horizont. Najgloblja sta v profilu št. 2, izkopanem ob potoku Sajevščici, v katerem zgornja
dva humozna horizonta (A1 in A2) segata do globine 60 oz. 90 cm. Globoka sta tudi humozna
horizonta (A1 in A2) v profilu št. 5, izkopanem na pobočju na severovzhodnem delu
Sajevškega polja z debelino od 30 do 60 cm. Najbolj plitek humozni horizont imata profila št.
3 in 6 z do 15 cm debeline, ki sta tudi sicer od vseh šestih profilov najbolj plitva. Oba sta bila
izkopana na sredini pobočja.

8.2.4. Izpiranje baz
To je predhoden proces nekaterih drugih procesov (npr. argilogeneze, izpiranja gline) in se
dogaja takrat, ko del padavinske vode pronica skozi prst. Pri tem topi nekatere snovi v prsti in
jih izpira, prenaša v spodnje dele profila ali pa jih odnaša iz prsti.
(Lovrenčak, 1994)
Ta proces smo na preučevanem področju zaznali na območju profila št. 4, izkopanem na
področju zastajanja vode, na vzhodnem delu Sajevškega polja. Tam, sodeč po naraščanju
vrednosti pH od površja v globino (od vrednosti 4,73 v vrhnjem horizontu do 6,67 v
najglobljem horizontu) prihaja do izpiranja baz iz vrhnjih delov profila v spodnje.

8.2.5. Oglejevanje in psevdooglejevanje
Oba procesa povzroča stalno ali občasno zadrževanje vode v prsti, kar otežuje in zmanjša
dostop kisika in zaradi tega nastopijo anaerobne in redukcijske razmere. Če vlažnost povzroči
talna voda, pride do oglejevanja, če jo povzroči na ali v prsti občasno zadrževanje padavinske
vode pride do psevdooglejevanja.
(Lovrenčak, 1994)
Na območju Sajevškega polja se pojavlja proces oglejevanja, in sicer v profilih št. 1 in 4. V
obeh profilih je dobro viden oglejen redukcijski horizont sive barve. V profilu št. 1, ki je bil
izkopan ob potoku Rakuljščici, je predzadnji horizont mešani Bv/G, najgloblji pa je glejni
horizont in kaže znake redukcije in sekundarne oksidacije in je izrazito modrikasto-sive barve.
Nad njima je horizont Bv3, ki ima rjavo-sive lise. V profilu št. 4, ki je bil izkopan na
močvirnatem območju na vzhodni strani polja, je predzadnji horizont glejni, najgloblji pa
mešani G/C. Tudi v tem profilu je v glejenem horizontu zelo izrazita modrikasto-siva barva,
nad njim pa je horizont Bv2 z rjavo-sivimi lisami.
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8.3.

TIPI PRSTI NA PREUČEVANEM OBMOČJU

Karta 11: Pedološka karta širšega preučevanega območja

Vir: GURS, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 2009
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Na širšem preučevanem območju Sajevškega polja in njegovem obrobju smo na podlagi
Pedološke karte Slovenije, v merilu 1 : 25.000, določili naslednje tipe prsti:
- Na severnem delu preučevanega območja ter nekako do območja Velike ograde je območje
(enota 1065 na karti) psevdooglejene evtrične rjave prsti na eocenskem flišu (70 %) in
psevdooglejene distrične rjave prsti na nekarbonatnem flišu in dekalcificiranem laporju (30
%), ožji pas tega tipa prsti pa se od Velike ograde razteza še naprej proti jugu, skoraj do
Rakuljščice. Ta tip prsti se pojavi tudi na skrajnem severnem obrobju Sajevškega polja,
vzhodno od Polanc.
- Severovzhodno od Sajevškega polja je območje (enota 1232 na karti) sprsteninaste rendzine
na apnencu in dolomitu (70 %) in rjave, pokarbonatne prsti na apnencu in dolomitu (30 %).
- Na spodnjem robu tega območja, severozahodno od Sajevškega polja, je manjše območje
(enota 1163 na karti) rjave pokarbonatne prsti na apnencu (50 %), sprsteninaste, skalovite
rendzine na apnencu (40 %) in izprane, rjave pokarbonatne prsti na apnencu (10 %).
- Zahodno od Sajevškega polja se od Rebri preko Ostric in naprej proti jugu vse do
Rakuljščice razteza območje (enota 1160 na karti) distrične rjave prsti na nekarbonatnem flišu
in dekalcificiranem laporju (40 %), rankerja, distričnega, regolitičnega (30 %) in evtrične
rjave prsti na eocenskem flišu (30 %).
- Med območjima (1065) in (1160) se južno od Reber do jugozahodno od Sv. Janeza razteza
območje (enota 1162 na karti) distrične rjave prsti na nekarbonatnem flišu in dekalcificiranem
laporju (40 %), rankerja, distričnega, regolitičnega (40 %) in distrične rjave prsti na
nekarbonatnem flišu in dekalcificiranem laporju (20 %). Območje tega tipa prsti se nato
pojavi tudi na skrajnem jugovzhodnem obrobju Sajevškega polja, južno od Rakuljščice in
območja tipa prsti (1160).
- Južno od Sv. Janeza se ob Rakuljščici, vse do izliva v Sajevščico, na celotnem
jugozahodnem delu Sajevškega polja in naprej do zahodnega obrobja Sajevč, nahaja območje
(enota 1156 na karti) evtrične rjave prsti na starejšem ilovnatem aluviju (80 %) in oglejene
evtrične rjave prsti na starejšem ilovnatem aluviju (20 %).
- Na celotnem jugovzhodnem, južnem in jugozahodnem obrobju Sajevškega polja je zopet
območje (enota 1163 na karti) rjave pokarbonatne prsti na apnencu (50 %), sprsteninaste,
skalovite rendzine (40 %) in izprane, rjave pokarbonatne prsti na apnencu (10 %).
- Na jugovzhodnem kraku Sajevškega polja pa je območje (enota 98 na karti) evtrične rjave
prsti na pleistocenskih in pliocenskih sedimentih (100 %).
- V osrednjem delu Sajevškega polja, v okolici Sajevč, proti severu preko Male ograde do
južno od Velike ograde se razteza območje (enota 1165 na karti) srednje globokega,
pobočnega, distričnega psevdogleja (60 %), psevdooglejene evtrične rjave prsti na eocenskem
flišu (20 %) in srednje globokega, pobočnega, evtričnega psevdogleja (20 %).
- Zahodno od Sajevč (južno od Žlebov) je še eno manjše območje (enota 1162 na karti)
distrične rjave prsti na nekarbonatnem flišu in dekalcificiranem laporju (40 %), rankerja,
distričnega, regolitičnega (40 %) in distrične rjave prsti na nekarbonatnem flišu in
dekalcificiranem laporju (20 %).
- Prav tako zahodno od Sajevč, okoli območja tipa prsti (5), je območje (enota 1161 na karti)
evtrične rjave prsti na eocenskem flišu (60 %), distričnega, regolitičnega rankerja (20 %) in
evtrične rjave prsti na eocenskem flišu (20 %).
- Na celotnem severozahodnem (od Boršta proti severu) in delno tudi severnem obrobju
Sajevškega polja je območje (enota 1064 na karti) evtrične rjave prsti na eocenskem flišu (70
%) in izprane evtrične rjave prsti na eocenskem flišu (30 %).
- V severozahodnem obrobju Sajevškega polja sta zelo majhni območji, in sicer je prvo
severno od Stare loze (enota 1073 na karti) srednje močnega, mineralnega, evtričnega
hipogleja (60 %) in zmerno močnega, mineralnega, evtričnega hipogleja (40 %), ter drugo, na
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skrajnem severozahodnem obrobju, ki je območje (enota 580 na karti) srednje močnega,
mineralnega, evtričnega amfigleja (100 %).

8.4.

PEDOSEKVENCE

(Povzeto po Stritar, 1990, str. 54–97)
Na preučevanem območju lahko prsti glede na pedosekvence razdelimo na:
– pedosekvenca na produ in pesku
Ta pedosekvenca se na preučevanem območju pojavlja ob potoku Rakuljščici in Sajevščici, in
sicer na nekarbonatnih prodnatih sedimentih.
Pedosekvenca se deli na dve skupini, in sicer:
- na združbo obrečnih prsti in
- združbo rjavih prsti.
Združba obrečnih prsti je prostorsko pogojena. Načeloma so to mlade, slabo razvite prsti, med
razvojem pa obstaja možnost, da gre razvoj v smeri rjavih prsti (A-(B)-C-profil) ali pa v smeri
oglejenih (A-BG-C-profil). O tem razvoju odloča višina podtalnice, pomembno pa je tudi, da
se na območjih takega tipa prsti pojavlja drobnejša tekstura (ilovnati, glinasti nanosi), kajti le
tako lahko pride do oglejevanja.
V okviru te združbe ločimo dve skupini:
- obrečne prsti (smer avtomorfnega razvoja) in
- obrečne oglejene prsti – hidromorfni razvoj.
Ob potoku Sajevščici se pojavljajo obrečne prsti – smer avtomorfnega razvoja (v rjava tla A(B)-C). Te prsti se nahajajo neposredno ob bregovih rek, razvojno gledano so to mlade, slabo
razvite prsti, s slabo izoblikovanim A-horizontom.
Na preučevanem območju se pojavljajo tudi obrečne oglejene prsti, in sicer bo pritoku
Rakuljščici. Na poplavnem območju se pojavljajo meljaste in glinaste naplavine, zato so
posamezne razvojne stopnje obrečnih prsti bolj ali manj oglejene. Stopnja oglejenosti je
odvisna od nivoja podtalnice, ki se v najnižjih delih preučevanega območja pojavlja bolj ali
manj blizu površja. Vlaženje obrečnih oglejenih prsti je dvojno – občasno po poplavnih
vodah, stalno pa zaradi podtalnice, ki po razvitem kapilarnem sistemu napaja posamezne
horizonte.

– pedosekvenco na glinah in ilovicah
Ta pedosekvenca je pogojena z ravninskim, ali celo depresijskim reliefom z rahlo dvignjenim
obrobjem. Na ravninskem delu preučevanega območja je razširjena združba oglejenih prsti.
Praviloma je to tudi poplavno področje. V večini se ta območja uporabljajo kot travniki in
pašniki, v manjšem deležu pa tudi kot njivske površine. Mikroklimatska posebnost je večja
relativna vlaga ozračja v skoraj vseh letnih časih.
Pedosekvenco na glinah in ilovicah sestavljata dve skupini prsti:
- oglejene prsti in
- psevdooglejene prsti.
Na preučevanem območju se pojavljajo oglejene prsti, ki imajo značilen horizont A-G-G.
Prekomerno vlažnost povzroča podtalnica, ki se pojavlja bolj ali manj blizu površja.
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V skupino oglejenih prsti spadajo:
- močno oglejene prsti,
- srednje oglejene prsti in
- rjave oglejene prsti.
Na preučevanem območju se pojavljajo rjave oglejene prsti, pri katerih se znaki oglejevanja
pojavljajo navadno v globini manjših od 50 cm. Vlažnost v tem tipu prsti se poveča v
deževnem obdobju.

– pedosekvenco na mehkih karbonatnih kamninah
Ta pedosekvenca je pogojena z nadmorskimi višinami pod 600 metrov, le osamljeni vrhovi in
hrbti so višji. Mehke karbonatne kamnine vsebujejo večji ali manjši delež karbonatov, so zelo
krušljive in izpostavljene hitremu preperevanju. Vpliv matične podlage je ohranjen v skoraj
vseh razvojnih stopnjah in se izraža bodisi v količini karbonatov, še bolj odločilno pa vpliva
na teksturo prsti.
V tej pedosekvenci nastajajo naslednje skupine rjavih prsti (rego-luvisol):
- rendzine (pararendzine),
- rjave karbonatne prsti,
- rjave nasičene prsti,
- rjave sprane prsti,
- antropogene prsti in
- oglejene prsti.
Na preučevanem področju se na blagem reliefu, na izteku pobočij pojavljajo rjave nasičene
prsti profilom A-(B)-C. V njih ni več prostih karbonatov, imajo pa nevtralno do slabo kislo
reakcijo.

8.5.

ANALIZE PRSTI

DOSEDANJE RAZISKAVE
F. Habe in F. Hribar v članku navajata, da so, da bi ugotovili sestavo in debelino naplavljenih
plasti ter morebitne ojezeritve na Sajevškem polju, vrtali na 14 mestih. Vrtali so na razvodju
med Hruševjem in Sajevčami (vrtini 3 in 4), na poplavljenem področju vzhodno od Rakulika
(vrtini 13 in 14), pred sovodnjo Rakuljščice in Sajevščice (5, 6, 7 in 15), v južnem delu
Sajevškega polja od Ponikev do Markovega spodmola (vrtine 1, 8, 9, 10, 11 in 12) ter v
stranski pobočni dolinici (vrtina 2). Podatki na podlagi teh vrtin kažejo, da so sedimenti
Sajevškega polja zelo neenotno razporejeni in močno razrezani, na splošno je flišna osnova
hitro pod naplavinami. Na apnenčasto podlago so naleteli le v grezu (v globini 150 cm) v
vrtini 11 (820 cm) in v vhodu Markovega spodmola (300 cm).
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Karta 12: Sajevško polje in bližnja okolica z mesti vzorčenja

1 – zgornjekredni apnenci, 2 – fliš, 3 – aluvij, 4 – vrtine, 5 – prelomi, 6 - jame
Vir: (Habe, Hribar, 1964)

»Ugotovili so, da si plasti sledijo od površja v globino v naslednjem zaporedju:
a) humus,
b) plastična svetlorjava glina, v zgornjem delu nekoliko humuficirana,
c) trda rjava glina z večjo primesjo flišnega peska in drobcev,
č) plastična temnorjava glina z neznatno primesjo flišnega drobirja,
d) plastična rjavkasta glina z modrikastimi odtenki,
e) plastična siva glina,
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f) rjavkasta glina s preperino apnenca ali fliša,
g) eocenska flišna osnova in
h) zgornjekredna apnenčasta osnova.« (Habe, Hribar, 1964, str. 16)
Pleistocenski sedimenti na Sajevškem polju so zelo neenotno razporejeni, kar nakazuje na to,
da je prišlo v tej geološki dobi do epirogenetskih premikanj, medtem ko je razrezanost
sedimentov delo tekočih voda kasnejše dobe. Na splošno je flišna osnova hitro pod
naplavinami. Pozornost zbuja flišni pesek v Županovem spodmolu v višini 582 m, ki bi ga
lahko v jamo nanesla burja iz sosednje Pivške kotline ali pa ga je tu naplavilo jezero, ki naj bi
segalo nekako do višine 578 m. Flišna odeja pokriva razvodje med Pivško kotlino in
Sajevškim poljem (nad 581 m) ter ves vzhodni rob polja v višini Županovega spodmola. Tako
bi lahko bil fliš v tem spodmolu tudi v zvezi z nekdanjo flišno odejo Sajevškega polja. Na
obrobju polja najdemo posamezne flišne krpe še nad višino 600 m, npr. v Joščevi dolini in v
dolini med Strmcem in Cerovcem. (Habe, Hribar, 1964)

NA TERENU
Na terenu smo na podlagi terenskih opazovanj in meritev pridobili podatke o:
-

koordinatah lokacije profila,
naklonu,
ekspoziciji,
makro- in mikroreliefu,
obliki reliefa,
kamnitosti in skalovitosti,
človekovem vplivu,
rabi tal,
debelini posameznega horizonta,
barvi prsti,
teksturnem razredu,
vlažnosti in
prekoreninjenosti.

Tabele s podatki s terena so v prilogi, metodologija je povzeta po Priročniku za spoznavanje
prsti na terenu (2004).
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9. PODROBNI KARTOGRAFSKI PRIKAZ PRSTI NA SAJEVŠKEM
POLJU
Karta 13: Podrobni kartografski prikaz prsti na ožjem območju Sajevškega polja
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Na podlagi kabinetnega, terenskega in laboratorijskega dela ter zbranih in izdelanih več
kartografskih prikazov posameznih značilnosti preučevanega območja smo izdelali podrobni
kartografski prikaz razporeditve prsti na ožjem območju Sajevškega polja.
Na podlagi vsega zbranega gradiva, laboratorijskih rezultatov in znanja ter poznavanja
preučevanega območja smo določili 12 pedoloških enot. Nekatere se razlikujejo od tistih na
Pedološki karti z Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v merilu 1 : 25.000,
nekatere ostanejo enake oziroma so (primerno območju preučevanja) zmanjšane.
- Prva pedološka enota (1) je območje v katerem smo izkopali profil št. 1, to je območje
oglejene, globoke obrečne prsti na starejšem ilovnatem aluviju (ob Rakuljščici) in na
podlagi karte MKGP tudi območje evtrične rjave prsti na starejšem ilovnatem aluviju. Enota
leži na vzhodnem kraku polja, v severozahodno–jugovzhodni smeri, zavzema pa 4,3 %
celotne površine Sajevškega polja. Na tem območju prevladujejo jugozahodne in
severovzhodne ekspozicije in nadmorske višine v razredu od 547 do 570 metrov. Večina
površja je v naklonskem razredu od 11,1˚ do 18˚, to je širše območje v okolici Rakuljščice in
v razredu od 3,1˚ do 7˚, to je v neposredni bližini Rakuljščice. To območje uporabljajo
predvsem za pašo – trajni travniki so na skoraj polovici (47 %) površine, velik del pa pokriva
tudi gozd (41 %).
- Druga pedološka enota (2) je območje, v katerem smo izkopali profil št. 2. To je območje
rjave obrečne prsti na starejšem ilovnatem aluviju (ob potoku Sajevščici) in na podlagi karte
MKGP tudi območje evtrične rjave prsti na starejšem ilovnatem aluviju. Območje druge
pedološke enote se razteza od osrednjega, južnega, jugozahodnega do delno jugovzhodnega
dela polja in zavzema največji delež površin na ožjem območju Sajevškega polja, in sicer 21
% celotnega območja. Tu prevladujejo severozahodne, zahodne in jugovzhodne ekspozicije,
ter nadmorske višine v razredu od 547 do 570 metrov. Večina površja je v naklonskem
razredu od 0˚ do 3˚. Na območju prevladujejo trajni travniki (63 %) ter gozd (33 %).
Ti dve območji smo dobili z delitvijo območja (enota 1156) na pedološki karti z Ministrstva
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju (MKGP)) ter z upoštevanjem geološke
podlage, vplivnih območij obeh vodnih tokov ter laboratorijskih analiz. V primerjavi s karto
MKGP smo na terenu določili distrično (in ne evtrično prst), saj smo z laboratorijskimi
analizami obeh vzorcev določili močno kislo (profil št. 1) in slabo kislo (profil št. 2) reakcijo,
ki je značilna za distrične prsti oziroma prsti na nekarbonatni podlagi.
- Tretja pedološka enota (3) je območje, na katerem smo izkopali profil št. 3 in je manjše kot
na pedološki karti MKGP, saj je na vzhodni strani zmanjšano (mejo določa meja samega
Sajevškega polja). To je območje distrične rjave prsti na eocenskem flišu in je določeno na
podlagi geološke podlage (eocenski fliš). Območje je zunaj vpliva vodotokov in s prevlado
vzhodne ekspozicije. Na tem območju pa naj bi bil (na podlagi karte MKGP) v manjši meri
zastopan tudi regolitični, distrični ranker. To območje je okrnjeno na podlagi meja polja iz
enote (1161) pedološke karte MKGP in na podlagi laboratorijskih analiz določeno za območje
distrične (in ne evtrične prsti, kot je to določeno na karti MKGP) prsti, saj so tudi vzorci na
lokaciji profila št. 3 imeli večinoma kislo reakcijo. Območje leži v zahodnem kraku
Sajevškega polja (v okolici Borštnarja) in zavzema 8,3 % celotnega preučevanega območja.
V tej enoti prevladujejo jugovzhodne ekspozicije in nadmorske višine v razredu od 592 do
614 metrov. Prevladujoči naklonski razredi so od 7,1˚ do 11, od 3,1˚ do 7˚ in od 11,1˚ do 18˚.
Na temu območju prevladujejo gozd (64 %) in trajni travniki (28 %).
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- Četrta pedološka enota (4) je nastala z delitvijo enote (1065) na karti MKGP v dve enoti na
podlagi vplivnega območja vode oziroma območja zastajanja talne vode. To območje je drugo
najmanjše po površini, saj zavzema le 2,2 % celotnega območja. Tvorijo ga eno večje
(okolica profila št. 4) in dve manjši območji (južno od Velike ograde). Na tem območju je bil
izkopan profil št. 4, območje je določeno na podlagi geološke podlage (eocenski fliš in delno
nekarbonatni fliš in dekalcificiran lapor) in zastajanja talne vode in območje v bližini
občasnega vodotoka. To je območje oglejene, distrične rjave prsti na nekarbonatem flišu in
dekalcificiranem laporju. V primerjavi s pedološko karto MKGP je razlika v tem, da smo na
terenu določili procese oglejevanja (in ne psevdooglejevanja, kot je na karti MKGP). Poleg
tega pa naj bi se na tem območju pojavljala tudi psevdooglejena evtrična rjava prst na
eocenskem flišu (na podlagi karte MKGP). Tukaj prevladujejo severozahodne in severne
ekspozicije in nadmorske višine skorajda v celoti v razredu od 570 do 592 metrov. Na
polovici površine prevladujejo nakloni v razredu od 3,1˚ do 7˚. Na terenu se je izkazalo, da
gre za zamočvirjeno območje, ki ga uporabljajo predvsem za pašo – območje trajnih
travnikov je na večini območja (73 %), območje gozda pa na manjšem območju (14 %).
- Peta pedološka enota (5) je zmanjšana za območje enote št. 4, prav tako pa je nastala iz
enote (1065) na karti MKGP. To je drugo največje območje po površini, saj zavzema 20,9 %
celotnega območja preučevanja, zavzema ves severni krak polja, v ožjem pasu pa se razteza
tudi po vzhodni strani do območja četrte enote, manjši del pa je tudi med območjem četrte in
prve enote. Na tem območju je izkopan profil št. 5, območje je določeno na podlagi geološke
podlage (eocenski fliš in delno nekarbonatni fliš in dekalcificiran lapor) prevladujoče zahodne
ekspozicije. To je območje distrične rjave prsti na nekarbonatnem flišu in dekalcificiranem
laporju. V primerjavi s pedološko karto MKGP na terenu nismo potrdili procesov
psevdooglejevanja, edino v spodnjem horizontu profila št. 5 je bilo zaznati znake delnega
oglejevanja (to je mešani horizont, v katerem smo zaznali istočasni potek dveh procesov, in
sicer preperevanja in oglejevanja). Poleg tega pa naj bi se na tem območju pojavljala tudi
psevdooglejena evtrična rjava prst na eocenskem flišu (na podlagi karte MKGP). Na
območju profila št. 5 prevladujejo zahodne in severozahodne ekspozicije, nadmorske višine
so skoraj na celotni površini v razredu od 570 do 592 metrov. Prevladujoč naklonski razred je
od 3,1˚ do 7˚. Na tem območju prevladujejo trajni travniki (63 %), na manj kot tretjini (27 %)
območja pa je tudi gozd.
- Šesta pedološka enota (6) je zmanjšana zaradi omejitve Sajevškega polja, nastala pa je iz
enote (1064) na karti MKGP. Enota se razteza na severozahodnem in zahodnem robu polja na
6,8 % celotne površine. Na tem območju je bil izkopan profil št. 6, določena je na podlagi
geološke podlage (eocenski fliš) in prevladujočih severnih in vzhodnih ekspozicij. To je
območje distrične rjave prsti na eocenskem flišu. Tudi tu smo v nasprotju s karto MKGP
določili distrično (in ne evtrično) prst. Na tem območju je bila tudi najbolj plitva prst od vseh
šestih izkopanih profilov (le 70 cm), kar je v primerjavi s profilom št. 5 (140 cm) zelo malo.
Poleg tega pa naj bi na tem območju (na podlagi karte MKGP) v manjši meri bila zastopana
tudi izprana evtrična rjava prst na eocenskem flišu. V šesti pedološki enoti prevladujejo
severnovzhodne in vzhodne ekspozicije in nadmorske višine v razredu od 570 do 592 metrov.
Prevladujejo nakloni v razredih od 3,1˚ do 7˚ in od 7,1˚ do 11˚. Na temu območju prevladuje
gozd (66 %), na tretjini pa trajni travniki (31 %).
Druge pedološke enote so v primerjavi s karto MKGP spremenjene le toliko, kot so omejene z
mejami samega polja.
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- Sedma pedološka enota (7) je območje (enota 1165 na karti MKGP) pobočnega,
distričnega psevdogleja, psevdooglejene evtrične rjave prsti na eocenskem flišu in
pobočnega evtričnega psevdogleja. Razteza se na območju okoli Sajevč in zavzema 12,9 %
celotne površine. Na tem območju prevladujejo južne in vzhodne ekspozicije. V rabi tal
prevladujejo trajni travniki (73 %), gozd (8 %) ter obdelovalne površine – njive (7 %) in
pozidano in sorodno zemljišče (7 %).
- Osma pedološka enota (8) je območje (enota 98 na karti MKGP) evtrične rjave prsti na
pleistocenskih in pliocenskih sedimentih. Zavzema skrajni del jugovzhodnega kraka
Sajevškega polja. Je manjša kot na pedološki karti MKGP, saj smo za določitev enote št. 2
upoštevali vplivno območje vodotoka Sajevščice in terenske ugotovitve glede zastajanja vode
in smo zato del območja (ki na karti MKGP pripada enoti 98) zaradi njegove zamočvirjenosti
pripisali enoti št. 2. Območje št. 8 je torej zunaj vplivnega območja vode in zavzema 2,7 %
celotnega preučevanega območja. Na območju prevladujejo zahodne in severne ekspozicije.
To je območje trajnih travnikov (69 %) in gozda (31 %).
- Deveta pedološka enota (9) je območje (enota 1162 na karti MKGP) distrične rjave prsti
na nekarbonatnem flišu in dekalcificiranem laporju. Nahaja se v štirih večjih območjih na
zahodnem, vzhodnem in jugovzhodnem robu Sajevškega polja in je prostorsko omejena z
mejo preučevanega območja, zavzema 8,8 % celotne površine. Na teh območjih prevladujejo
severne ekspozicije, večji nakloni (večinoma v razredu od 8,1˚ do 15˚), večino območja pa
porašča gozd (84 %), trajni travniki so le na manjših območjih (14 %).
- Deseta pedološka enota (10) je območje (enota 1232 na karti MKGP) sprsteninaste
rendzine na apnencu in dolomitu in rjave pokarbonatne prsti na apnencu in dolomitu.
Razteza se v ozkem pasu na severovzhodnem robu Sajevškega polja in zavzema najmanjši
delež od vseh enot na preučevanem območju – le 1,1 %, saj je prostorsko omejena z mejo
območja preučevanja. V enoti popolnoma prevladuje zahodna ekspozicija, večji nakloni
(večinoma v razredu od 15,1 do 55,8 %), večino zemljišča (93 %) pa porašča gozd. To
območje je že skrajni rob samega polja, kjer se le-to začne dvigati v strmejši in višji obod.
Prehod oziroma višji obod polja je ravno v tem predelu najbolj izrazit.
- Enajsta pedološka enota (11) je območje (enota 1163 na karti MKGP) rjave pokarbonatne
prsti na apnencu, sprsteninaste skalovite rendzine na apnencu in izprane rjave
pokarbonatne prsti na apnencu. Pojavlja se v več pasovih na skrajnem zahodnem,
jugozahodnem, južnem in jugovzhodnem robu Sajevškega polja in zavzema 3,2 % celotne
površine preučevanega območja. Na teh območjih prevladujejo severne ekspozicije, večji
nakloni (večinoma v razredu od 8,1˚ do 15˚), večina območja (79 %) je poraščena z gozdom.
- Dvanajsta pedološka enota (12) je območje (enota 1160 na karti MKGP) distrične rjave
prsti na nekarbonatnem flišu in dekalcificiranem laporju in evtrične rjave prsti na
eocenskem flišu. Enota se na območju preučevanja nahaja na dveh območjih, in sicer na
vzhodnem robu in vzhodnem kraku Sajevškega polja, na 7,6 % površine preučevanega
območja. Na območju te enote prevladujejo zahodne in južne ekspozicije, večji nakloni
(večinoma v razredu od 8,1˚ do 15˚), v rabi tal prevladujejo trajni travniki (46 %) in gozd
(45 %).
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10. ZAKLJUČEK
Prst je funkcija (f) naslednjih pedogenetskih dejavnikov: matične podlage (G), vodnih razmer
(V), reliefa (R), klime (K), organizmov v prsti (O), človeka (Č) in časa (t).
To lahko zapišemo tudi v obliki matematične formule:
T = f (G, V, R, K, O, Č) t (Stritar, 1991).
Prst, njene lastnosti in procesi, ki potekajo v njej, so rezultat vzajemnega delovanja vseh
zgoraj naštetih dejavnikov, pomembnost oziroma odločilnost posameznih pedogenetskih
dejavnikov pa je odvisna od merila, v katerem preučujemo prsti.
(Repe, 2007)
Na preučevanem območju lahko na podlagi kabinetnega in terenskega dela, kartiranja,
laboratorijskega dela in digitalnih podatkov kot ključne pedogenetske dejavnike za določitev
posameznih pedoloških enot na podrobni kartografski predstavitvi poudarimo predvsem tri, to
so matična podlaga, vodne razmere in relief.
Kot smo predvidevali v hipotezi, so najbolj vplivni dejavnik na preučevanem območju vodne
razmere. Vpliv reliefa, oziroma bolj natančno naklona reliefa, je večji, kot smo pričakovali v
hipotezi, saj smo ugotovili dokaj veliko povezanost med naklonom in tipom prsti na
preučevanem področju. Matična podlaga tudi vpliva odločilno (v nasprotju s hipotezo, kjer
smo pričakovali majhen vpliv), saj lahko na podlagi le-te prsti razdelimo v tri večje skupine –
prsti na holocenskih nanosih, prsti na flišu in prsti na karbonatnih kamninah.
Vodne razmere kot najbolj vplivni dejavnik na določitev tipov prsti vplivajo predvsem z
vplivnimi območji obeh vodotokov Rakuljščice in Sajevščice, pomemben pa je tudi vpliv
talne vode, saj povzroča procese oglejevanja v osrednjem delu Sajevškega polja. Vodne
razmere so ključni dejavnik za razvoj prsti v pedoloških enotah št. 1, 2 in 4 (glej karto
’Vplivna območja vode’ na strani 23).
Relief vpliva predvsem prek naklonov površja na preučevanem območju v povezavi z
vodnimi razmerami, saj se na območjih z majhnimi nakloni voda v prsti zadržuje dlje časa,
prav tako pa so bila ta območja tudi območja zastajanja talne vode, kar je odločilno vplivalo
na tip prsti in procese v prsti (v nasprotju s prvotno postavljeno hipotezo, v kateri smo
predvidevali majhen vpliv). Na podlagi reliefa in vodnih razmer smo območje preučevanja v
grobem razdelili na dva dela – območja pod vplivom vode in območja, na katerih vodne
razmere na tip prsti in procese v njej ne vplivajo značilno.
Delovno hipotezo lahko torej deloma potrdimo in deloma ovržemo. Potrdili smo tisti del
hipoteze, v katerem smo predvidevali, da so najbolj vplivni dejavnik na preučevanem
območju vodne razmere. Ovrgli pa smo del, v katerem smo predvidevali majhen vpliv
matične podlage in reliefa, saj smo v nasprotju s prvotnimi predvidevanji ugotovili, da na tip
prsti oba vplivata odločilno.
Drugi pedogenetski dejavniki imajo na preučevanem območju majhen ali le neznaten vpliv na
določanje posameznega tipa prsti in na procese v njih oziroma jih mi nismo sposobni zaznati
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ali izmeriti. Klima vpliva posredno prek količine padavin. Človekov vpliv na samem polju je
majhen, saj je obdelovalnih površin malo in obdelovanje prsti ni intenzivno.
Na območju preučevanja smo z upoštevanjem pedogenetskih dejavnikov določili 12
pedoloških enot. Z natančnim pregledom terena in z izkopavanjem profilov ter opazovanjem
in prepoznavanjem procesov, ki potekajo na določenem območju, smo lahko ugotovili razlike
in podobnosti med pedološko karto v merilu 1 : 25.000 in realnim stanjem na terenu. Analize,
ki smo jih opravili v laboratoriju, so prav tako pokazale razlike med pedološko karto ter
stanjem na terenu.
Te razlike smo lahko natančneje opredelili seveda le za območja, kjer so bili izkopani profili
(šest območij), na teh predelih smo naredili podrobno analizo vseh pedogenetskih dejavnikov,
ki so na dosedanji razvoj prsti določenega območja odločilno vplivali. Lokacije posameznih
pedoloških profilov smo poskušali izbrati čim bolj reprezentativno in tako, da bi vsak čim
bolje razkril značilnosti določene pedološke enote. Menimo, da nam je to dobro uspelo. Na
preostalem območju preučevanja (torej na območjih, kjer pedoloških profilov nismo izkopali),
pa smo tip prsti določili na podlagi pedološke karte v merilu 1 : 25.000. Omenjene enote
(enote od št. 7 do 12, glej karto ’Podrobni kartografski prikaz prsti na ožjem območju
Sajevškega polja’ na strani 60) se od enot na pedološki karti razlikujejo le po površini, saj so
prostorsko okrnjene v okvirih meja Sajevškega polja, tipi prsti pa so ostali enaki.
Rezultat vsega kabinetnega in terenskega dela, kartiranja, digitalnih podatkov in rezultatov
laboratorijskih analiz je podrobna kartografska predstavitev tipov prsti Sajevškega polja.

11. SUMMARY
The soil is a function (f) of following pedogenetic factors: parent material (G), water
conditions (V), relief (R), climate (K), organisms in the soil (O), human impact (Č) and time
(t).
This can be written as a mathematical equation:
T = f (G, V, R, K, O, Č) t (Stritar, 1991).
Soil, it`s properties and processes taking place in it are the result of the interaction of all the
factors listed above, importance or decisiveness of individual pedogenetic factors depends on
the criteria in which we are studying soil.
(Repe, 2007)
In the area that was examined we can on the basis of cabinet and field work, mapping,
laboratory work and digital data as key pedogenetical factors emphasize mainly three, that is
parent material, water conditions and relief.
As we predicted in hypothesis the most influential factors in the examined area are water
conditions. The impact of terrain, or more precisely the slope inclination of terrain is bigger
than we expected in hypothesis because we found a fairly high relationship between slope
inclination and soil type on the area under consideration. Parent material also has a decisive
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influence (contrary to the hypothesis where we expected little impact) as we can on the basis
of parent material divide the soils into three major groups – soils on the Holocene layers, soils
on flysch and soils on calcareous rocks.
Water conditions as the most influential factor influence on the determination of soil type
mainly by influential areas of the two watercourses Rakuljščica and Sajevščica, the impact of
soil water is also important as it causes the processes of water stagnation in the central part of
Sajevško polje. Water conditions are a key factor for soil development in pedological units
No. 1, 2 and 4 (see map ’Vplivna območja vode’ on page 23).
Relief effects mainly through the slope inclination in the examined area in conjuntion with
water conditions as in areas with small gradients water in the soil longer retains, these areas
are also zones of soil water retention and that has decisively influenced on the soil type and
processes in in the soil (on the contrary to the primarily setted hypothesis in which we
predicted little impact). On the basis of terrain and water conditions the examined area was
roughly divided in two parts – areas under the influence of water and areas in which water
conditions do not effect the soil type and the processe in the soil significantly.
Working hypothesis may therefore be only partly confirmed. We confirmed that part of
hypothesis in which we assumed that the most influential factor in the examined area are
water conditions. We did not confirm the part of hypothesis in which we assumed little impact
of parent material and relief, because we, contraty to initial assumptions found that both have
a decisive influence on the type of soil.
Other pedogenetic factors have little or only marginal effect on the determination of each type
of soil and the processes in the soil in the examined area, or we were not able to detect or
quantify them.Climate effects indirectly through the rainfall. Human impact in the examined
area is small because there is little arable land and soil treatment is not intensive.
Taking pedogenetic factors into account we have set 12 soil units in the examined area of
Sajevško polje. With the precise pedological survey, by making pedological profiles and
observation and identification of processes taking place in certain area we found the
differences and similarities between pedological map at the scale of 1 : 25.000 and the real
conditions in the examined area. Analysis, which were carried out in the laboratory also
revealed differences between the map of MAFF conditions in the examined area.
These differences were of course more accurately identified only for areas where the soil
profiles were excavated (six areas), in this areas we made a detailed analysis of all
pedogenetic factors which had a decisive impact on the ongoing development of soils of
certain area. We attempted to select the most representative locations of individual soil
profiles so as to each profile could best reveal any specific charasteristics of soil units. We
believe that we managed to do it well. In the remainder of the examined area (therefore in the
areas where soil profiles were not excavated) we terminated the type of soil on the basis of
pedological map at the scale of 1 : 25.000. These units (units from No. 7 to 12, see map
’Podrobni kartografski prikaz prsti na ožjem območju Sajevškega polja’ on page 60) differ
from those on the pedological map only by the size of the units as they are truncated within
the limits of spatial boundaries of Sajevško polje, soil types have remain the same.
The result of all cabinet and field work, mapping, digital data and results of laboratory
analysis is a detailed cartographic representation of soil types in the area of Sajevško polje.
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12. FOTOGRAFIJE PROFILOV
Slika 12: Profil 1 - globoka obrečna prst, oglejena

Vir: Vadnjal, 2008
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Slika 13: Profil 2 - rjava obrečna prst

Vir: Vadnjal, 2008
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Slika 14: Profil 3 - distrična rjava prst

Vir: Vadnjal, 2008
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Slika 15: Profil 4 - oglejena, distrična rjava prst

Vir: Vadnjal, 2008
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Slika 16: Profil 5 - distrična rjava prst

Vir: Vadnjal, 2008
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Slika 17: Profil 6 - distrična rjava prst

Vir: Vadnjal, 2008
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Podatki za vsak posamezni vzorec so razvidni iz spodnjih priloženih tabel:

PRILOGA 1 : Opis profila prsti št. 1 na terenu

Lokacija (glej karto "Lokacije izkopanih profilov"); nadmorska višina: 575 m_________
zaporedna št. GPS

matična podlaga

naklon [°]

ekspozicija [°] makrorelief

N45°44,453' / E14°07,098'

nanosi rek in potokov

mikrorelief

oblika reliefa

kamnitost

skalovitost

človekov vpliv raba tal

ravnina

enakomerna

neznatna

neznatna

paša

1

horizont
A1
A2
Bv1
Bv2
Bv3
Bv/G
G

debelina [cm]
0–15
15–30
30–55
55–80
80–145
145–215
215-240

barva
HUE 10 YR 7/3
HUE 10 YR 6/4
HUE 10 YR 7/4
HUE 10 YR 7/4
HUE 10 YR 8/3
HUE 10 YR 8/2
HUE 10 YR 8/2

2

teksturni razred
PI
PI
PI
MI
PI-I
PI
PI

236,3

kraško polje

pašnik / travnik

vlažnost

prekoreninjenost

svež do vlažen

goste

svež do vlažen

redke

svež

posamezne

svež

neprekoreninjen

svež

neprekoreninjen

vlažen

neprekoreninjen

vlažen

neprekoreninjen

št.
vzorca
1a
1b
1c
1d
1e
1f
1g
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PRILOGA 2: Opis profila prsti št. 2 na terenu

Lokacija (glej karto "Lokacije izkopanih profilov"); nadmorska višina: 565 m_________
zaporedna št. GPS

matična podlaga

naklon [°]

ekspozicija [°] makrorelief

N45°44,103' / E14°06,323'

nanosi rek in potokov

mikrorelief

oblika reliefa

kamnitost

skalovitost

človekov vpliv raba tal

ravnina

konkavna

neznatna

neznatna

ga ni

horizont
A1
A2
Bv1
Bv2
C

debelina [cm]
0–60
60–90
90–105
105–125
125–165

barva

teksturni razred
PGI-GI
PGI
GI
PGI
PGI

vlažnost
svež do vlažen
svež
svež
svež do vlažen
vlažen

2

HUE 10 YR 7/4
HUE 10 YR 7/3
HUE 10 YR 7/3
HUE 10 YR 6/4
HUE 10 YR 6/4

10

49,4

kraško polje

/

prekoreninjenost
redke
posamezne
posamezne
neprekoreninjen
neprekoreninjen

št.
vzorca
2a
2b
2c
2d
2e
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PRILOGA 3: Opis profila prsti št. 3 na terenu

Lokacija (glej karto "Lokacije izkopanih profilov"); nadmorska višina: 615 m_________
zaporedna št. GPS
3

mikrorelief

matična podlaga naklon [°]

N45°45,233' / E14°06,704'

fliš

oblika reliefa

kamnitost

10

skalovitost

sredina pobočja nepravilna

zmerna

/

horizont
A1
Bv1
Bv2
Bv/C
C

barva

teksturni razred
PI
PI
PI
PI
PGI

debelina [cm]
0–15
15–25
25–40
40–55
55–85

HUE 10 YR 6/3
HUE 2,5 YR 7/3
HUE 2,5 YR 8/4
HUE 2,5 YR 7/4
HUE 2,5 YR 7/4

ekspozicija [°] makrorelief
139,5

kraško polje

človekov vpliv raba tal
košnja

sadovnjak, travnik

vlažnost
suh do svež
svež
svež
svež
suh do svež

prekoreninjenost
goste
goste
srednje goste
redke
neprekoreninjen

št.
vzorca
3a
3b
3c
3d
3e

79

PRILOGA 4: Opis profila prsti št. 4 na terenu

Lokacija (glej karto "Lokacije izkopanih profilov"); nadmorska višina: 576 m_________
zaporedna št. GPS

matična podlaga naklon [°]

N45°44,829' / E14°07,034'

fliš

mikrorelief

oblika reliefa

kamnitost

skalovitost

človekov vpliv raba tal

ravnina

enakomerna

nekamnito

nekamnito

paša, košnja

pašnik, travnik

horizont
A
Bv1
Bv2
G
G/C

debelina [cm]
0–35
35–60
60–97
97–120
120–155

barva

teksturni razred
PGI
PGI
PG-G
PG
PG

vlažnost
svež
svež
svež do vlažen
vlažen
vlažen

prekoreninjenost
srednje goste
redke
posamezne
neprekoreninjen
neprekoreninjen

4

HUE 10 YR 8/3
HUE 10 YR 8/3
HUE 10 YR 8/3
HUE 10 YR 8/2
HUE 10 YR 8/2

7

ekspozicija [°] makrorelief
336,2

kraško polje

št.
vzorca
4a
4b
4c
4d
4e
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PRILOGA 5: Opis profila prsti št. 5 na terenu

Lokacija (glej karto "Lokacije izkopanih profilov"); nadmorska višina: 583 m_________
zaporedna št.

GPS

matična podlaga

N45°45,130' / E14°07,180'

fliš

mikrorelief

oblika reliefa

kamnitost

sredina pobočja

konveksna

neznatna

horizont
A1
A2
Bv1
Bv2
C/G

debelina [cm]
0–30
30–60
60–85
85–120
120–140

barva

5

HUE 10 YR 5/4
HUE 10 YR 7/4
HUE 10 YR 6/4
HUE 10 YR 7/4
HUE 10 YR 7/4

naklon [°] ekspozicija [°]
14

287,4

skalovitost človekov vpliv
/

teksturni
razred
PI
PI
PI
PI
PI

makrorelief
kraško polje

raba tal

travniki, sadno drevje košnja

vlažnost
suh
suh do svež
svež
svež do vlažen
vlažen

prekoreninjenost
goste
redke
posamezne
neprekoreninjen
neprekoreninjen

št.
vzorca
5a
5b
5c
5d
5e
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PRILOGA 6: Opis profila prsti št. 6 na terenu

Lokacija (glej karto "Lokacije izkopanih profilov"); nadmorska višina: 585 m_________
zaporedna št. GPS
6

mikrorelief

matična podlaga naklon [°]

N45°45,216' / E14°06,673'

fliš

oblika reliefa

kamnitost

8

skalovitost

sredina pobočja konveksna

zmerna

/

horizont
A
Bv1
Bv2
C

barva

teksturni razred
PI
PI
PI
PGI

debelina [cm]
0–15
15–25
25–45
45–70

HUE 10 YR 7/3
HUE 10 YR 7/3
HUE 10 YR 8/3
HUE 10 YR 8/3

ekspozicija [°]
36,0

makrorelief
kraško polje

človekov vpliv raba tal
travniki

košnja

vlažnost
suh do svež
svež
svež
svež do vlažen

prekoreninjenost
srednje goste
posamezne
neprekoreninjen
neprekoreninjen

št.
vzorca
6a
6b
6c
6d
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PRILOGA 7: Značilnosti posameznega profila
Profil

1

2

3

4

5

6

oglejena, globoka
obrečna prst; evtrična
rjava prst

rjava obrečna prst;
evtrična rjava prst

distrična rjava prst;
regolitični, distrični
ranker

oglejena, distrična
rjava prst;
psevdooglejena
evtrična rjava prst

distrična rjava prst;
psevdooglejena
evtrična rjava prst

distrična rjava prst;
izprana evtrična rjava
prst

4,3

21

8,3

2,2

20,9

6,8

starejši ilovnat aluvij

starejši ilovnat aluvij

eocenski fliš

nekarbonatni fliš in
dekalcificiran lapor;
eocenski fliš

nekarbonatni fliš in
dekalcificiran lapor;
eocenski fliš

eocenski fliš

naklon lokacije [˚]

2,1

10,4

10,3

6,7

14,1

7,7

n. v. lokacije [m]

575

565

615

576

583

585

jugozahodna

severovzhodna

jugovzhodna

severozahodna

zahodna

severovzhodna

11,1–18

0–3

7,1–11

3,1–7

3,1–7

3,1–7

570–592

547–570
severozahodne,
zahodne in
jugovzhodne

592–614

570–592

570–592

570–592

jugovzhodne

severozahodne in
severne

zahodne in
severozahodne

severovzhodne in
vzhodne

tipi prsti

delež površine (%)

matična podlaga

ekspozicija lokacije
prevladujoči naklonski
razred območja [˚]
prevladujoči razred
n. v. območja [m]
prevladujoče
ekspozicije območja
vpliv vode
prevladujoča raba tal

jugozahodne in
severovzhodne
da

da

ne

da

ne

ne

trajni travnik (47 %) in
gozd (41 %)

trajni travnik (63 %)

gozd (64 %)

trajni travnik (73 %)

trajni travnik (63 %)

gozd (66 %)
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