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IZVLEČEK
Pregled del in raziskav s področja slovenske pedogeografije je razkril, da
geografi ne izdelujemo lastnih kartografskih prikazov prsti v pokrajini. V
disertacij je opisan postopek izdelave pedogeografske karte ter utemeljena
nujnost izdelave in uporabe takšnih kartografskih prikazov v geografiji.
Pedogeografska karta temelji na genetskem pristopu proučevanja prsti.
Za krajinski park Lahinja v Beli krajini in Polhograjsko hribovje smo zbrali
ustrezne digitalne podatkovne sloje in opravili terenske meritve in laboratorijske
analize prsti. Na podlagi terenskega dela in s pomočjo modeliranja podatkov
znotraj geografskih informacijskih sistemov ter uporabe kvantitativnih,
geostatističnih metod smo izdelali karto prsti in določili dominantne
pedogenetske dejavnike. Karto prsti smo primerjali z digitalno pedološko karto
1:25.000 ter tako ovrednotili kvaliteto in točnost kartografskega prikaza.
Kombiniranje karte prsti in pedogenetskih dejavnikov nas je pripeljala do
pedogeografskih kart različnih meril, ki poleg razprostranjenosti prsti kažejo na
povezave med skupinami prsti in fizičnogeografskimi dejavniki v izbrani pokrajini.
Z geografskimi in metodami geografiji sorodnih ved smo izdelali od pedološke
karte dovolj različno karto, ki je geografom razumljiva, predvsem pa uporabna v
ostalih vejah geografije.
KLJUČNE BESEDE: fizična geografija, pedogeografija, pedogenetski dejavniki,
geografski informacijski sistemi, kvantitativne metode, kartografija, Bela krajina,
Polhograjsko hribovje

ABSTRACT
Critical review of the past soil geography research in Slovenia revealed a fact
that geographers do not produce own soil maps. Dissertation thesis deals with
methodology of preparation of geographic soil maps. Dissertation also stresses
the necessity of production and usage of geographic soil maps within geography.
Foundation of soil geography map is a genetic approach.
Digital layers of data, field soil survey measurements and laboratory analysis
were collected for landscape park Lahinja in Bela krajina and Polhograjsko
hribovje. Field work, geographical information systems modeling and the use of
quantitative, geostatistical methods resulted in soil map and in determination of
dominant factors of soil formation. The quality and accuracy of soil map was
evaluated by digital soil map Slovenia in scale 1:25.000.
Combination of soil map and soil forming factors brought us to the geographic
soil maps of different scales. Geographic soil maps show not only the extent of
soil types in given landscape, but the emphasis is on linkage among soil
types/groups and physical landscape factors.
The use of geographical and related methodology produced a geographic soil
map that is significantly different from digital soil map of Slovenia 1:25.000.
Geographic soil map is comprehensible and applicable in other fields of
geography.
KEY WORDS: physical geography, soil geography, factors of soil formation,
geographical information systems, quantitative methods, cartography, Bela
krajina, Polhograjsko hribovje
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POVZETEK
Doktorska disertacija se ukvarja s problemom kartografskih prikazov prsti
znotraj geografskega proučevanja. Raziskava skuša poiskati odgovor o načinu
uporabe geografskega znanja o pokrajini in prsteh pri izdelavi kart prsti. V
dosedanjih geografskih raziskavah smo namreč uporabljali in se naslanjali
izključno na izsledke sorodnih strok, predvsem pedologije.
Z raziskavo smo skušali izdelati kartografski prikaz, ki bil dovolj drugačen od
obstoječe

pedološke

karte

Slovenije

1:25.000

in

bi

ga

poimenovali

pedogeografska karta.
Pedogeografsko karto smo zasnovali na genetskem pristopu. S tem smo
prevzeli vodilo, da je za nastanek in razvoj prsti ter njihove lastnosti in
razporeditev v pokrajini odgovorno delovanje pedogenetskih dejavnikov. Študij
pedogenetskih dejavnikov, ki so zaobjeti in prikazani v virih in literaturi, različnih
bazah

podatkov

in

kartografskih

gradivih

ter

terenskih

opazovanjih,

je

predstavljal osnovo za prepoznavanje skupin prsti, ki so nastale na proučevanem
območju. Prepoznavanje in razmejevanje enot, kjer pričakujemo homogeno
delovanje

pedogenetskih

dejavnikov,

je

temeljilo

na

uporabi

geografskih

informacijskih sistemov.
Metodologijo smo sprva preverili na testnem območju krajinskega parka
Lahinja v Beli krajini. Odločilno vlogo pri izboru testnega območja so odigrala
dejstva, da območje zelo dobro poznamo, je dovolj majhno, a obenem
naravnogeografsko pestro in da imamo na voljo zadostno količino digitalnih,
terenskih in laboratorijskih podatkov, ki so omogočali zanesljivo preverjanje
metodoloških pristopov.
Območje krajinskega parka Lahinja je veliko premajhno, da bi lahko služilo za
jedro raziskave. Izbirali smo med zaključenimi pokrajinskimi enotami, kjer bi si
zagotovili

kar

največjo

pestrost

pedogenetskih

dejavnikov.

Izbrali

smo

Polhograjsko hribovje, saj nam je že pregled virov in literature zagotovil
raznolikost matične podlage, reliefnih oblik, vodnih razmer in vegetacijskih
združb. Sledilo je zbiranje virov, literature, kartografskega gradiva in digitalnih
podatkov, s katerimi smo ustvarili geografski informacijski sistem proučevanega
območja.
Večina potrebnih podatkovnih slojev ni bila voljo, zato jih je bilo treba izdelati
s pomočjo osnovnih pretvorb (na primer površja naklonov, ekspozicij, gostota

Pedogeografska karta in njena…

rečne

mreže

itd.).

Prvi

Blaž Repe

vpogled

v

prostorske

zakonitosti

pedogenetskih

dejavnikov smo dobili z nenadzorovano klasifikacijo slojev podatkov znotraj
geografskega informacijskega sistema. Multivariatno geostatistično razvrščanje v
skupine (cluster analiza) je pokazalo prve grobe podobe razprostranjenosti prsti
v Polhograjskem hribovju in omogočilo pripravo na terensko delo, izdelavo načrta
vzorčenja in izbor števila terenskih meritev. Na v naprej določenih lokacijah smo
proučili pedogenetske dejavnike in lastnosti prsti ter na izbranih mestih vzeli
vzorce za laboratorijske analize. Na podlagi terenskih opazovanj in meritev smo
izdelali učna območja in podpise (signature), ki so služili za nadzorovane
klasifikacije pedogenetskih dejavnikov. Z uporabo multivariatnega uvrščanja v
skupine (diskriminančna analiza in maximum likelihood postopek klasifikacije)
predpostavljamo, da podobna kombinacija pedogenetskih dejavnikov na določeni
točki vodi v nastanek podobnih skupin prsti.
Z uvrščanjem kombinacij pedogenetskih dejavnikov v znane, na terenu
prepoznane skupine prsti smo izdelali karto prsti Polhograjskega hribovja in jo
primerjali z digitalno pedološko karto 1:25.000. Ugotovili smo precejšnje
ujemanje. Karta prsti je služila kot podlaga za izdelavo pedogeografske karte, ki
poleg razprostranjenosti prsti kaže tudi njihovo povezanost z ostalimi elementi
pokrajine. Pedogeografsko karto smo izdelali v štirih nivojih natančnosti,
primerno različnim merilom. Za vsak nivo smo določili enega ali več dominantnih
pedogenetskih dejavnikov, ki so služili za prikaz povezav med dejavniki in
skupinami prsti. S pedogeografskim kartografskim prikazom smo dobili novo
kvaliteto predstavitve prsti kot neločljivo sestavino pokrajine, ki je obenem tudi
dovolj različna od pedološke karte.
Pedogeografska karta je izdelana z geografskimi orodji na način, ki je
geografom blizu in lahko razumljiv. Zaradi sinteznega značaja so pedogeografske
karte

uporabne

regionalizacijah.

v

geografiji

in

njej

sorodnim

vedam,

še

posebej

pri
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SUMMARY
Dissertation thesis deals with a problem of cartographic presentations of soils
within geographical research. We were trying to find the way, how to use
geographical knowledge about landscape and soils in order to make a soil map.
Until now geographers were exclusively using soil maps that were produced by
other sciences, especially pedology.
Throughout dissertation we have tried to produce a soil map that would be
significantly different from soil map of Slovenia in scale 1:25.000. We would
name the soil map geographical soil map.
Geographical soil map was conceived with genetic approach of soil research.
That automatically meant adoption of a guideline that for the formation and
development of soils, their properties and extent in a landscape, soil forming
factors are responsible. Knowledge about soil forming factors has been gathered
while studying literature, different sources, databases, soil survey and was used
in order to recognize soil groups in the research area. Recognition and
delineation of soil group units, where homogenous soil forming factors are
expected, was performed within geographical information systems.
Correctness and accuracy of our methodology was tested in landscape park
Lahinja in Bela krajina. The reasons why Bela krajina had been chosen were, that
area had been thoroughly studied in the field, it is small enough, but also
variegated in soil forming factors and abundance of field and laboratory data.
This data enabled reliable testing of our methodology.
Since landscape park Lahinja is too small to conduct the main research,
another, larger area had to be found. The choice had been made for Slovenia's
landscape, where soil forming factors variability is as high as possible. We chose
Polhograjsko hribovje, west of Ljubljana. Only brief look into literature showed
whole variety of parent materials, surface forms, water conditions and vegetation
associations. Geographical information system of the research area was set up
with the use of collected digital data, cartographic material and other sources.
Most of the information about soil forming factors had not been available and
therefore had to be calculated (slopes, expositions, river network density etc.).
First impression about landscape patterns of soil forming factors was enabled
with unsupervised classification of digital data. Multivariate geostatistical cluster
analysis roughly showed the extent of soils in Polhograjsko hribovje, but it was
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enough to prepare soil survey, sampling pattern and number of sampling
locations. On all proposed locations soil properties and soil forming factors had
been studied. On chosen locations soils were sampled for laboratory analysis.
Field work set the ground for training sites and calculation of signatures for
supervised classification of soil forming factors. With the use of multivariate
discriminant

and

maximum

likelihood

analysis

we

assume

that

similar

combination of soil forming factors on a certain locations results in similar group
of soils.
With placing of different combinations of soil forming factors into known,
through field research established soil groups, a soil map had been produced for
Polhograjsko hribovje. Soil map was compared to digital soil map of Slovenija in
scale 1:25.000 and since similarity was proven, geographic soil map was
produced. Geographic soil map not only shows the extent of soil groups in a
given landscape but the stress is on connection to soil forming factors.
Geographic soil map was made in four different accuracy levels according to four
different scales. For each level one or more dominant soil forming factors had
been chosen and they represented the link between soil groups and soil forming
factors. Geographical soil map carries a new quality that makes it different from
Slovenia's soil map. It shows soil as integrated part of a landscape.
Geographic soil map was produced using geographical methodology and tools
in a way that is close and understandable to geographers. Synthesis that is
evident in geographical soil map make geographic soil maps useful in geography
and related sciences, especially for regionalization.

Pedogeografska karta in njena…

Blaž Repe

KAZALO VSEBINE
1. UVOD------------------------------------------------------------------------------ 12
2. NAMEN, CILJI IN DELOVNA HIPOTEZA DOKTORSKE DISERTACIJE ----------- 14
3. ZASNOVA RAZISKAVE IN KRATEK OPIS METOD-------------------------------- 17
4. UPORABNOST PEDOGEOGRAFSKE KARTE V GEOGRAFIJI---------------------- 23
4.1. Pregled dosedanjega geografskega proučevanja na področju prsti in
njihovih kartografskih prikazov--------------------------------------------------- 23
4.2. Uporabnost pedogeografskih kartografskih prikazov v geografiji --------- 32
5. PROUČEVANJE PRSTI V POKRAJINI --------------------------------------------- 37
5.1. Kabinetne metode proučevanja prsti --------------------------------------- 37
5.2. Terenske metode proučevanja prsti ---------------------------------------- 39
5.3. Laboratorijske metode proučevanja prsti ----------------------------------- 44
5.4. Sinteza pedogeografskega proučevanja in prikaz rezultatov -------------- 45
5.5. Slovar terminov -------------------------------------------------------------- 46
6. IZBOR TESTNEGA OBMOČJA----------------------------------------------------- 49
6.1. Pedogenetski dejavniki v krajinskem parku Lahinja ----------------------- 50
6.2. Terensko proučevanje, laboratorijske analize in ostali pridobljeni podatki54
7. OBMOČJE PROUČEVANJA -------------------------------------------------------- 63
7.1. Omejitev proučevanega območja (Polhograjskega hribovja) -------------- 64
7.2. Pedogenetski dejavniki na proučevanem območju ------------------------- 67
7.2.1. Vzpostavitev geografskega informacijskega sistema za proučevano
območje ------------------------------------------------------------------------- 68
7.2.2. Matična podlaga --------------------------------------------------------- 73
7.2.3. Relief --------------------------------------------------------------------- 86
7.2.4. Podnebje ----------------------------------------------------------------- 97
7.2.5. Voda ---------------------------------------------------------------------106
7.2.6. Rastlinstvo --------------------------------------------------------------118
Negozdne površine ----------------------------------------------------------125
Združba bukve in velecvetne mrtve koprive -------------------------------125
Združba bukve in črnega gabra ---------------------------------------------127
Združba bukve in navadnega tevja -----------------------------------------128
Združba bukve s kljukastosemensko zvezdico -----------------------------130
Drugotna združba navadnega gabra in dišeče lakote----------------------132
Združba rdečega bora in trirobe košeničice --------------------------------133
Združba črnega gabra in puhastega hrasta --------------------------------134
Združba bukve in belkaste bekice ------------------------------------------136
Združba rdečega bora in borovnice -----------------------------------------137
Združba bukve in rebrenjače------------------------------------------------138
Združba bele jelke in okroglolistne lakote ----------------------------------140
Združba bele jelke in trokrpega mahu--------------------------------------141
Združba bukve in pravega kostanja ----------------------------------------142
7.2.7. Pokrovnost in raba tal --------------------------------------------------144
8. PRIDOBIVANJE PODATKOV O PRSTEH PROUČEVANEGA OBMOČJA ----------152
8.1. Načrt vzorčenja in nenadzorovane klasifikacije pedogenetskih dejavnikov
------------------------------------------------------------------------------------152
8.2. Terensko proučevanje prsti-------------------------------------------------163
8.3. Laboratorijsko preverjanje terenskih opazovanj na izbranih lokacijah---165
9. PEDOGEOGRAFSKA KARTA -----------------------------------------------------167
9.1. Nadzorovane klasifikacije pedogenetskih dejavnikov ---------------------168
9.2. Karta prsti proučevanega območja-----------------------------------------170
10

Pedogeografska karta in njena…

Blaž Repe

9.3. Vrednotenje karte prsti proučevanega območja --------------------------180
9.3.1. Vrednotenje karte prsti z naravnimi dejavniki ------------------------180
9.3.2. Vrednotenje karte prsti z rezultati nadzorovanih mehkih klasifikacij 187
9.3.3. Vrednotenje karte prsti s pomočjo digitalne pedološke karte 1:25.000
----------------------------------------------------------------------------------190
9.4. Pedogeografska karta -------------------------------------------------------199
9.4.1. Pedogenetski dejavniki, ki so odločilno vplivali na razprostranjenost
pedogeografskih enot proučevanega območja -------------------------------201
9.4.2. Pedogeografske karte proučevanega območja ------------------------202
10. ZAKLJUČEK ---------------------------------------------------------------------218
11. VIRI IN LITERATURA -----------------------------------------------------------227
12. SEZNAM SLIK ------------------------------------------------------------------245
13. SEZNAM PREGLEDNIC: --------------------------------------------------------249
14. SEZNAM PRILOG ---------------------------------------------------------------251

11

Pedogeografska karta in njena…

Blaž Repe

1. UVOD
Ob nespornem dejstvu, da pokrajino sestavlja tudi odeja prsti, postavlja
slovenska geografija pedogeografijo enakovredno ob bok svojim ostalim vejam.
Geografija prsti se je v Sloveniji začela uveljavljati v začetku druge polovice
prejšnjega stoletja. V tistem času je bila zelo zaznamovana z dediščino
pedologije in se tudi ni bistveno razlikovala od nje (Vovk Korže, 2003b), kar je
razvidno

predvsem

iz

učbenikov

Ilešiča

(1960)

in

Belca

(1968).

Pravo

pedogeografsko proučevanje sledi v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja z
Lovrenčakom (1974), ki obravnava prsti kot neločljivi del pokrajine ter skuša
med naravnimi dejavniki poiskati vzroke za nastanek, razvoj in za prostorsko
razprostranjenost prsti. Še posebej intenzivno išče povezave med prstjo in
rastlinstvom. Vse do konca osemdesetih let prejšnjega stoletja je bil Lovrenčak
edini, ki se je resneje ukvarjal s problematiko pedogeografije. V zadnjih dvajsetih
letih se mu je pridružila tudi Vovk Koržetova s proučevanjem prstene odeje
severovzhodne

Slovenije

(1995),

vloge

prsti

v

ekosistemu

(1997)

in

metodologijo proučevanja prsti v pokrajini (2004). V zadnjem času spoznanja
dopolnjujeta tudi Repe (2002) in Petauerjeva (2005), katerima geografija prsti
prav

tako

predstavlja

osrednje

področje

pedagoškega

in

znanstvenega

udejstvovanja.
Vseeno nas pogled na celoten seznam del oziroma avtorjev, katerih prst je
glavni predmet proučevanja, ne navdaja z navdušenjem. Prevladujeta imeni
Lovrenčak in Vovk Korže in če ju odmislimo, ostane bore malo. To nas še bolj
čudi, če si ponovno preberemo prvi stavek uvoda. Proučevanje prsti pogrešamo
tako v celovitih fizičnogeografskih kot regionalnogeografskih raziskavah oziroma
igra tam le obrobno vlogo. Poleg tega pedogeografija nima lastne metodologije
izdelave kart, kot enega glavnih načinov prostorskega prikaza razprostranjenosti
prsti. Sámo metodologijo in tudi karte si izposoja od sorodne vede, pedologije.
Pri tem se postavlja vprašanje ali obstajajo pedogeografske metode zbiranja
podatkov, pedogeografske metode izdelave kart in pedogeografska karta kot
taka. Oziroma povedano z drugimi besedami ali so metode in karta dovolj
različne od pedoloških, da si zaslužijo ime stroke, ki jih uporablja. Vzorčenje in
izdelava same karte bi izrazito temeljila na poznavanju pokrajine in njenih
elementov, rezultat pa naj ne bi kazal zgolj razprostranjenost skupin/tipov prsti
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in njihovih relevantnih lastnosti (globina, reakcija, delež kalcijevega karbonata,
itd.), ampak naj bi posledično s pomočjo karte prst postavili v pokrajino kot
njeno

neločljivo

sestavino.

S

tem

bi

se

močno

približali

bistvu

(pedo)geografskega proučevanja in pripomogli k razvoju metod v veji geografske
znanosti, ki je v slovenskem prostoru sorazmerno mlada.

13
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DELOVNA

HIPOTEZA

DOKTORSKE

Pedogeografija je zelo pogosto izključena iz geografskih raziskav ali pa v njih
predstavlja obrobni del oziroma "nujno zlo". Vzroke lahko na prvem mestu
poiščemo v tem, da stroka nima razvitih lastnih geografskih metod, ampak si jih
izposoja od sorodne vede, pedologije. Te metode so za geografe pogosto
neprimerne, včasih celo prezahtevne, predvsem pa ne dajejo vseh rezultatov, ki
bi jih geograf pri svojem delu potreboval. Eden takih produktov so tudi pedološke
karte. Izjemno dragoceno gradivo je skoraj izključno v domeni istoimenske
stroke, vendar pogosto nosijo preveč informacij (lastnosti prsti), po drugi strani
pa premalo (mesto prsti v pokrajini in povezave z drugimi pokrajinskimi
elementi). Naš namen je izdelati karto, ki bi poleg razprostranjenosti prsti očitno
kazala na povezanost z ostalimi elementi pokrajine in tudi obratno. Prednost
geografskega proučevanja je vsekakor temeljito poznavanje vseh elementov
pokrajine – pedogenetskih dejavnikov. To znanje je pri proučevanju prsti v
pokrajini vse premalo izkoriščeno. Geografi bi morali poznati načine, kako na
podlagi pedogenetskih dejavnikov napovedati razprostranjenost in pomen prsti v
pokrajini.
Za prikaz razprostranjenosti prsti v pokrajini zelo dobro služi pedološka karta.
Na njej so lahko poleg razširjenosti različnih hierarhičnih stopenj prsti (tipi,
skupine itd.) prikazane tudi njihove fizikalne in kemične lastnosti. Ne glede na
široko paleto možnosti uporabe pedološke karte, se nam geografom postavlja
več vprašanj, ki si jih postavljamo seveda kot hipotetična.
Namen

doktorske

disertacije

najlažje

opredelimo

z

dvema

temeljnima

vprašanjema, na katere bomo skušali najti odgovora:

1. Ali obstaja prostorski prikaz prsti v pokrajini, ki bi bil dovolj drugačen od
uveljavljene pedološke karte, da bi jo lahko poimenovali pedogeografska
karta?
2. Kako

lahko

pridobljene

podatke

uporabimo v geografiji?
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kartografske

prikaze

o

prsteh
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Pri doktorski disertaciji smo si izoblikovali cilje, ki jih želimo izpolniti. Tudi cilje
smo si postavili v obliki vprašanj, ki so neločljivo povezana z namenom
disertacije:

3. Kakšen je bil razvoj kartografskih prikazov prsti Sloveniji?
4. Ali je mogoče, poleg že razvitih pedoloških metod vzorčenja in izdelave
kart, uporabiti lastne, geografske metode ali prilagoditi obstoječe?
5. Kako merilo karte pri geografskem proučevanju vpliva na potek vzorčenja
(minimalno število vzorcev in lokacije vzorčnih mest)?
6. Do katere mere je skupine prsti, njihovo razporeditev in lastnosti mogoče
napovedati preko ostalih dejavnikov oziroma koliko nam karte in viri
drugih pokrajinskih elementov lahko pripomorejo pri izdelavi karte prsti?
7. Katere so tiste veje geografije, ki bi pedogeografske karte lahko s pridom
uporabljale in na kakšen način?
8. Kako merilo karte prsti vpliva na njeno uporabnost?

Z odgovori na vsa zastavljena vprašanja od 1. do 8. bomo lahko potrdili ali
ovrgli delovno hipotezo, ki se glasi:

Z geografskimi in metodami geografiji sorodnih ved lahko izdelamo od
pedološke karte dovolj različno karto razprostranjenosti prsti v pokrajini
(pedogeografsko karto), ki bo nosila predvsem informacije o povezanosti med
skupinami prstmi in pedogenetskimi dejavniki.
Pedogeografska karta bo geografom razumljiva, predvsem pa uporabna v
ostalih vejah geografije.

Kljub temu, da karte prsti zelo sintezno opisujejo pokrajino, se redko
uporabljajo pri geografskem delu. Vse preveč so prsti prisotne zgolj zato, ker se
eden izmed elementov pokrajine, ne pa kot njena neločljiva sestavina. Sodobna
slovenska geografija teži h kompleksnemu proučevanju pokrajine kot regije, zato
je poznavanje prsti nujno. Z uveljavitvijo stroki lastnih metod, predvsem pa s
prikazom možnosti uporabe, bi pedogeografsko proučevanje lahko postalo močno
orodje razlage pokrajine in njenih pojavov. Med pomembnejšimi možnostmi

15

Pedogeografska karta in njena…

Blaž Repe

uporabe karte prsti je vsekakor regionalizacija, tako pedogeografska kot
naravnogeografska (7. cilj).
Pri izdelavi karte prsti in nadalje pri njeni uporabnosti igra veliko vlogo njeno
merilo oziroma natančnost prikaza. Karte prsti bomo posebej izdelali v različnih
merilih, za ista območja, s čimer bomo lahko odgovorili na zastavljeni vprašanji
pod 4. in 8. ciljem. V kombinaciji z napovedovanjem razporeditve prsti v
pokrajini in s pomočjo pedogenetskih dejavnikov (6. cilj) bomo skušali določiti
minimalno število vzorčnih mest, ki so potrebna za izdelavo karte. S tem bi bilo
pedogeografsko raziskovanje olajšano in do določene mere poenostavljeno. Še
dodatno bodo to problematiko osvetlili primeri in predlogi uporabe kart različnih
meril v različnih vejah geografije (geomorfologija z geologijo, hidrogeografija,
biogeografija,

klimatogeografija,

varstvo

geografskega

okolja,

ekologija tudi družbena geografija in ne nazadnje šolska geografija).
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3. ZASNOVA RAZISKAVE IN KRATEK OPIS METOD
Raziskava je zasnovana na genetskem pristopu (Jenny, 1941; Stritar, 1991;
Lovrenčak, 1994), kjer predpostavljamo, da so nastanek in razvoj prsti ter
njihove lastnosti in razporeditev v pokrajini posledica delovanja pedogenetskih
(tlotvornih) dejavnikov. Na podlagi študija pedogenetskih dejavnikov, ki so
zaobjeti in prikazani v virih in literaturi, različnih bazah podatkov in kartografskih
gradivih ter seveda na podlagi terenskega dela, bomo skušali prepoznati skupine
prsti, ki so nastale na proučevanem območju. Samo tehnično plat prepoznavanja
skupin

prsti

in

njihove

razporeditve

v

pokrajini

nam

omogoča

analiza

pedogenetskih dejavnikov znotraj geografskih informacijskih sistemov.

Slika 1: Proučevanje prsti v pokrajini

Za razliko od tehničnega pristopa (npr. IUSS Working Group WRB, 2006), ki
omogoča precej lažje prostorsko in geostatistično modeliranje lastnosti prsti in s
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tem prepoznavanje njihove razprostranjenosti, smo se za genetskega odločili iz
dveh temeljnih razlogov:
1. Primerljivost naših rezultatov s slovensko klasifikacijo prsti, ki je
zasnovana na principu pedogenetskih dejavnikov (Lovrenčak, 1994;
Seznam pedosistemskih enot, 1995; Prus, 2002).
2. Genetski pristop proučevanja prsti je izrazito geografski (Lovrenčak,
1981a, 1981b, 1984, 1987, 1990, 1991).
Uvodoma predstavljamo le krajše delovne korake, saj bo podrobnejša
predstavitev metod in uporabljenih postopkov obravnavana kasneje:
1. Pregled dosedanjega geografskega proučevanja in zbiranje literature.
2. Izbor testnega območja in preverjanje izbrane metodologije.
3. Izbor proučevanega območja.
4. Zbiranje virov in podatkov ter njihova digitalizacija.
5. Vzpostavitev geografskega informacijskega sistema.
6. Osnovne pretvorbe podatkov in preliminarne analize.
7. Terensko in laboratorijsko delo.
8. Izdelava karte razprostranjenosti prsti v pokrajini in njeno vrednotenje.
9. Izdelava pedogeografske karte in možnosti njene uporabe v geografiji in
sorodnih vedah.
Pregled dosedanjega geografskega proučevanja in zbiranje literature
Preden smo se temeljito lotili izdelave pedogeografskih kart, smo podrobno
pregledali

in

predstavili

zgodovino

pedogeografskega

proučevanja

in

kartografskih predstavitev prsti v Sloveniji. Tako smo si lažje začrtali nadaljnjo
pot in na koncu mogli ovrednotiti opravljeno delo drugih ter tudi naše lastne
rezultate.
Izbor testnega območja in preverjanje izbrane metodologije
Na testnem območju želimo preskusiti delovno hipotezo. Pogoji za izbiro
testnega območja so bili sledeči:
−

Dobro poznavanje testnega območja.

−

Testno območje mora biti dovolj majhno, s čimer sorazmerno hitro pridemo
do rezultatov, ki obenem niso problematični za interpretacijo.
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Zaželena je čim večja pestrost pokrajinskih dejavnikov. Ker je območje
majhno, je primerna mikropokrajinska pestrost.

−

Za testno območje mora biti na voljo kar se da veliko podatkov (digitalnih,
terenskih in laboratorijskih), ki bodo omogočali zanesljivo preverjanje
metodologije.

Izbor proučevanega območja
Za glavno območje proučevanja smo si izbrali tisto slovensko pokrajino, v
kateri je mogoče najti čim večjo pestrost njenih pokrajinskih elementov. Ker
celotne palete pestrosti nikakor ne bo mogoče zagotoviti, smo se skušali temu
čimbolj približati oziroma zagotoviti pestrost najpomembnejših pedogenetskih
dejavnikov. Med te na prvo mesto uvrščamo matično podlago (velika geološka
pestrost), sledijo relief (ravnina/vzpeto površje, pestrost naklonov in ekspozicij,
starost reliefa) in voda (normalna rečna mreža in kraško površje) ter seveda
raba tal, kjer se zrcali vegetacija in seveda vpliv človeka (pestrost naravne
vegetacije in antropogene rabe tal).
Med območji, ki bi lahko prišla v ozir smo izbirali med različnimi pokrajinami
Slovenije. Tiste, ki so na koncu pristale v ožjem izboru, smo proučili z
naravnogeografskega gledišča in iskali najprimernejšo. Nekatere niso ustrezale
zaradi premajhne pestrosti naravnih dejavnikov, medtem ko druge izbrane regije
niso pokrajinsko dovolj zaključene. Na koncu smo se odločili za pokrajinsko
enoto, ki zajema Polhograjsko hribovje z bližnjo okolico, kamor smo usmerili
poglavitno pozornost našega proučevanja.
Zbiranje virov in podatkov ter njihova digitalizacija
Zbiranje različnega gradiva, literature, virov in podatkov, ki smo jih na koncu
uporabili pri uresničevanju ciljev, je vedno dolgotrajno in zamudno delo. Ta faza
dela je nedvomno zelo pomembna, čeprav se ji pogosto nameni po eni strani
premalo in, obenem, po drugi strani preveč časa. Brez ustreznega načrta dela in
koncepta proučevanja bi ogromno časa porabili za zbiranje informacij, ki jih na
koncu ne bi niti potrebovali. Hkrati se nam mimogrede izmuznejo tiste
informacije, ki bi bistveno pripomogle k večji kvaliteti dobljenih rezultatov, pa se
nam zanje ni zdelo vredno izgubljati časa. Zato je nujno poiskati tisto ravnovesje
med količino podatkov, ki jo v danem času še lahko obvladamo, predvsem
moramo zbrati bistvene.
19

Pedogeografska karta in njena…

Blaž Repe

Pisni viri avtorjev oziroma zbrana literatura, ki obravnavajo proučevano
območje, nam pomagajo razumeti pojave in povezave predvsem na tistih
področjih, kjer se ne počutimo povsem domače. Le s popolnim pregledom
literature si je mogoče ustvariti celostno podobo o območju in problemu, ki ga
proučujemo.
Pri ugotavljanju razprostranjenosti prsti v pokrajini moramo še posebno
pozornost

nameniti

kartografskemu

gradivu

(splošne

topografske

karte,

geološke, geomorfološke, vegetacijske, hidrološke, klimatske, pedološke karte…),
ki je v različnih oblikah. Najprimernejše za nadaljnjo obdelavo in analizo so v
digitalni obliki (digitalni model nadmorskih višin, rečna mreža, letalski posnetki,
digitalni ortofoto posnetki, satelitski posnetki in drugi). V najslabšem primeru ti
podatki potrebujejo posodobitve (uskladitev z realnim stanjem), geometrijske
popravke ali različne transformacije. Tiskano ali celo rokopisno kartografsko
gradivo

zahteva

dolgotrajen

postopek

digitalizacije

oziroma

pretvarjanje

analognih podatkov v digitalne. Takšni viri so pogosto tudi precej zastareli, kar
tudi pomeni, da jih je treba posodabljati, da jih lahko koristno uporabimo.
Vzpostavitev geografskega informacijskega sistema
Z zbranim digitalnim podatkovnim in kartografskim gradivom se vzpostavi
geografski ali prostorski informacijski sistem. Pred tem moramo poskrbeti, da se
podatki prostorsko ujemajo v projekciji, koordinatnemu sistemu in datumu ter da
so v kompatibilnih podatkovnih in datotečnih zapisih. Tako usklajeni so znotraj
izbranega programskega orodja pripravljeni za nadaljnjo obdelavo, analize in
nove kartografske prikaze.
Osnovne pretvorbe podatkov in preliminarne analize
V okolju geografskega informacijskega sistema skušamo zbrati vse tiste
podatke, s katerimi bomo mogli kar najbolje prikazati, opredeliti in prostorsko
opisati naravnogeografske dejavnike oziroma v našem primeru pedogenetske
dejavnike. Ker večina potrebnih podatkovnih slojev ni na voljo, jih je treba
izdelati s pomočjo osnovnih pretvorb. Med osnovne pretvorbe uvrščamo tiste
analize in transformacije, ki služijo pridobivanju izvedenih podatkovnih slojev.
Kot primer je mogoče navesti izračun površja naklonov in ekspozicij iz
digitalnega modela nadmorskih višin, izračun gostote rečnega omrežja in
oddaljenost od rek iz sloja rečnega omrežja ter druge.
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Ko zberemo in izračunamo vse izvedene sloje podatkov, pridejo na vrsto še
preliminarne

analize.

Le-te

nam

omogočajo

prve

vpoglede

v

prostorske

zakonitosti analiziranih slojev podatkov in pokažejo grobe podobe končnih
rezultatov. Vse to nam omogoča lažjo orientacijo v pokrajini in povezovanje
kabinetnih ugotovitev s terenskimi. S tem postane terensko delo učinkovitejše
ter finančno in časovno bolj racionalno. V našem primeru smo uporabili digitalne
modele načrtovanja vzorčenja ter nenadzorovane klasifikacije podatkov (cluster
in ISOCLUST analizo oziroma razvrščanje podatkov v skupine). S pomočjo
preliminarnih analiz smo za različna merila opredelili minimalno število vzorčnih
mest in njihove lokacije na terenu.
Terensko in laboratorijsko delo
Kabinetno računalniško geostatistično modeliranje in analize s pomočjo
geografskih informacijskih sistemov omogočajo pridobivanje rezultatov ne da bi
obiskali teren. Takšne rezultate je pogosto zelo težko interpretirati in skoraj
nemogoče ovrednotiti z vidika njihove kvalitete in relevantnosti. Poleg tega
predstavlja terensko delo še vedno bistveni del geografskega proučevanja. Še
več, prenekateri ključi za prepoznavanje prsti in s tem klasifikacijski sistemi
(IUSS Working Group WRB, 2006) povsem temeljijo na enostavnih, hitrih in
sorazmerno zanesljivih terenskih meritvah, saj so laboratorijske analize zamudne
in drage. Prav zato bomo težišče našega raziskovanja prsti, njihovih lastnosti in
položaja v pokrajini prenesli na terenska dognanja.
Na reprezentativnih lokacijah smo vzeli vzorce in jih zaradi primerjave in
kontrole terenskih rezultatov analizirali v fizičnogeografskem laboratoriju. Ob
tem smo dobili odgovor na vprašanje, katere zamudne in za geografe drage
analize bi bilo mogoče vsaj delno nadomestiti s preprostejšimi in hitrejšimi
terenskimi metodami.
Da bodo dognanja s terena ter rezultati laboratorijskih analiz primerljivi
predvsem z ostalimi slovenskimi raziskavami razprostranjenosti prsti, se bomo
ravnali po standardiziranih postopkih in priporočilih iz literature, tako slovenske
kot tuje (Hemijske metode …, 1966; Metodika terenskog …, 1967; Soil Survey
Division Staff, 1993; Lovrenčak, 1994; SOTER, 1995; Vrščaj, 1996; Prus, 2000;
Vovk Korže in Lovrenčak, 2001; Zupan s sod., 2001; Vrščaj in Zupan, 2001;
Vrščaj in Tič, 2002; Vovk Korže in Lovrenčak, 2004).
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Izdelava karte razprostranjenosti prsti v pokrajini in njeno vrednotenje
Ko smo zbrali vse podatke, za katere smo menimo, da so nam

pomagali

razumeti končno podobo o prsteh na proučevanem območju, smo se lotili
izdelave karte prsti oziroma pedološke karte. Karte razprostranjenosti prsti smo
izdelali

na

podlagi

nadzorovanih

pedogenetskih

klasifikacij

podatkov,

faktorjev
katerih

s

pomočjo

postopke

trdih

smo

si

in

mehkih

sposodili

iz

metodologije daljinskega zaznavanja zemeljskega površja.
Izmed izbranih postopkov smo izbrali tistega, ki najbolj verodostojno prikazuje
razprostranjenost prsti na proučevanem območju.
Pri proučevanju smo uporabili tudi digitalno pedološko karto 1:25.000
(Pedološka karta 1:25.000, 2006a; Pedološka karta 1:25.000, 2006b), ki je bila
namenjena izključno za preverjanje in ovrednotenje lastnih rezultatov o
razprostranjenosti prsti na proučevanem območju.
Izdelava pedogeografske karte in možnosti njene uporabe v geografiji in
sorodnih vedah
V

geografskem

proučevanju

predstavlja

tematsko

kartografsko

gradivo

pogosto tisti končni izdelek, s katerim želimo prikazati sintezne rezultate našega
dela. Geografija prsti oziroma pedogeografija za takšne prikaze uporablja
pedološke karte z vsemi svojimi velikimi prednostmi, a tudi pomanjkljivostmi. Ali
pedogeografija kot sestavni del geografije ne premore lastne metodologije
izdelave tematskih kart, ki bi prikazovale razprostranjenost prsti v pokrajini na
način, ki je geografski stroki blizu? Namen je izdelati (pedogeografsko) karto, ki
bi poleg razprostranjenosti prsti kazala tudi na njihovo očitno povezanost z
ostalimi elementi pokrajine. Izdelane karte, naj ne bi bile zgolj predstavitev
razprostranjenosti skupin prsti v povezavi z njihovimi dominantnimi lastnostmi,
marveč

bi

predvsem

upoštevali

elemente

pokrajine

oziroma

odločilne

pedogenetske dejavnike. Na ta način bi pridobili novo kvaliteto prikaza prsti kot
neločljivo sestavino pokrajine, ki bi hkrati pojasnila pokrajino kot celoto in
obenem vpliv pokrajinskih dejavnikov (predvsem naravnogeografskih) na prst. S
prikazom njihove uporabne vrednosti bi pedogeografijo oziroma geografijo prsti
približali uporabniku, torej geografu, ker je prst kot komponenta premalo
uporabljena in po krivici zapostavljena. Namesto bremena bi znanje o prsteh
služilo

kot

odlično

orodje

v

geografskih

regionalizacijah.
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4. UPORABNOST PEDOGEOGRAFSKE KARTE V GEOGRAFIJI
Razprostranjenost prsti v pokrajini dovolj dobro in mnogo več kot zadovoljivo
prikazuje pedološka karta. Ob tem se upravičeno zastavlja vprašanje o
smiselnosti

izdelave

"novega

in

drugačnega"

metodološko-kartografskega

pristopa obravnave prsti v pokrajini. V nadaljevanju smo skušali prikazati in tudi
ovrednotiti zgodovino proučevanja prsti v slovenski geografiji. Izkazalo se je, da
smo geografi na pedokartografskem področju precej šibki, ne glede na dejstvo,
da je tematska karta eno najmočnejših sredstev, s katerimi geografi prikazujemo
rezultate svojega dela. Zato se nam zdi nujno, da geografska stroka vendarle
dokaže, da zna izkoristiti svoje poznavanje pokrajine in prikazati tudi tako
izrazito sintezni element, kot so prsti in njihova razprostranjenost.
Nesmiselno bi bilo ponavljati in podvajati izvrstno delo pedologov. Nedvomno
se bomo na njihove dosežke naslonili in zaradi primerljivosti rezultatov skušali
vsaj v nekaterih segmentih upoštevati standarde, ki so jih postavili (terensko
proučevanje in laboratorijske analize, klasifikacija prsti itd.). Obenem smo
prepričani,

da

lahko

z

uporabo

geografskega

pristopa

in

sodobnih

geoinformacijskih orodij pridemo do novih spoznanj o prsteh, o pokrajini in
njunih povezavah, ki ne bodo uporabne le v geografiji, marveč bodo povratno
obogatile znanje o prsteh/tleh in bo koristno tudi v pedologiji.

4.1. PREGLED DOSEDANJEGA GEOGRAFSKEGA PROUČEVANJA NA
PODROČJU PRSTI IN NJIHOVIH KARTOGRAFSKIH PRIKAZOV
S pričujočim poglavjem ne želimo kritizirati niti preteklega niti sedanjega
stanja v slovenski pedogeografiji ali geografiji na splošno, marveč bomo
poskušali poiskati vzroke za trenutno situacijo.
Slovenska geografija se s proučevanjem ali obravnavo prsti ukvarja sedaj že
več let. Za enega najstarejših geografskih prispevkov v slovenskem jeziku na to
temo smemo šteti Erozijo prsti, objavljeno v reviji Proteus. Vrišer (1953) je
očitno že daljnega leta 1953 spoznal velik pomen te sestavine pokrajine.
Nedvomno se je tega zavedal tudi Ilešič (1960; str. 1), ko je v uvodu svojih
skript Geografija prsti in rastja zapisal: "Geografija tal ali prsti je eno od
najvažnejših

poglavij

prirodne

geografije.
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podcenjevati zato, ker je bila doslej silno zanemarjena in ker imamo celo dolgo
vrsto sicer dobrih in sodobnih fizičnogeografskih knjig, ki je sploh ne vsebujejo.
(…) Spričo važnosti prsti za človeka nas začudi, da spada pedogeografija med
najmlajše panoge naše vede, še več, da se ponekod sploh ni rodila." Med
visokošolskimi učbeniki geografije v slovenskem jeziku, ki jih hrani knjižnica
ljubljanskega Oddelka za geografijo, gre pri tem učbeniku sploh za najstarejši
učbenik s področja fizične geografije. Izmed vseh ostalih sta starejša le še
Gospodarska geografija sveta (1947) in Zgodovina geografije (1950) istega
avtorja. Poleg pomembnosti prsti v okviru fizične geografije in za človeka pa je
Ilešič obenem opozoril na nerazvitost tega področja raziskovanja.
Da je bilo proučevanje prsti oziroma tal takrat resnično še v povojih, nas
opozarja Stritar (1965; str. 81) kot ena najvidnejših oseb slovenske pedologije:
"Šele po vojni (2. svetovna vojna, op. p.) se je pričela razvijati veda o tleh tudi v
Sloveniji. Čeprav poteka sistematično kartiranje našega prostora šele nekaj let v
okviru znanstveno raziskovalnega programa Inštituta za nauk o tleh in prehrano
rastlin na Biotehniški fakulteti, so na osnovi dosedanjega dela prišli pedologi do
gradiva, ki nam razkriva grobe obrise tega prirodoznanstvenega področja, še
posebej

pa

frekvenco

pojavljanja

posameznih

talnih

tipov

oziroma

njih

zastopanost in razširjenost." Prispevek je pomemben z več vidikov. Poleg tega,
da gre za enega prvih objavljenih (delnih) pregledov slovenskih prsti, je Stritar
postavil tudi temelje pedosekvenc v Sloveniji. Zanimivo pa je tudi dejstvo, da je
prispevek objavljen prav v geografski publikaciji. To kaže na določeno stopnjo
povezanosti med takratno geografijo in pedologijo. Čeprav Stritar v istem
prispevku že oporeka geografskemu terminu "prst" in predlaga "tla" kot
primernejši in ustreznejši pojem. Osnovno terminološko razhajanje ni razrešeno
in poenoteno do danes (Sušin, 1983). Zdi se, da sta od tod naprej, kljub istemu
predmetu proučevanja, slovenska pedologija in pedogeografija ubrali vsaka svojo
pot. Pedogeografija je uporabljala izsledke pedologije, a ker so geografe
zanimale druge stvari, stroki skupnega jezika nista več našli.
V sedemdesetih letih se je proučevanje prsti v okviru geografije lotil
Lovrenčak. Leta 1974, kot začetnik pedogeografskega proučevanja, upravičeno
ugotavlja (str. 87): "Proučevanje prsti in rastja v okviru geografije je še dokaj
mlado. V tuji in domači strokovni literaturi najdemo pred vojno le osamljene
prispevke s tega področja." Na koncu še zaključi, da sta obe, tako pedo kot
fitogeografija pri nas slabo razviti. Geografi so do takrat posvečali malo
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pozornosti proučevanju odeje prsti in rastja in takratna pedogeografija pri nas in
skoraj povsod drugod po svetu zaostaja za fitogeografijo. Dve leti kasneje isti
avtor bistveno ne spremeni svojega mnenja (Lovrenčak, 1976; str. 181).
Opredeli predmet in položaj pedogeografije, ki je veja geografije, ki proučuje prst
kot člen geografskega okolja, saj je le-ta nerazdružljivo povezana z njim.
Pedogeografija še vedno velja za slabo razvito, ki se v marsičem naslanja na
pedologijo, biotehniško vedo o prsteh ali tleh. Geografi zato pogosto uporabljajo
metode, dognanja in izkušnje iz pedologije. Še največ pedologom dolgujemo, ko
smo od njih prevzeli večji del klasifikacije prsti, ki so jo izdelali za potrebe
kartiranja tal.
Vsa nadaljnja leta je ostal Lovrenčak edini, ki se je temeljiteje in poglobljeno
loteval prsti kot dela pokrajine, zato nas ne preseneča, da svojih nazorov ne
spremeni tudi 20 let kasneje v svojem učbeniku Pedogeografija (Lovrenčak,
1994; str. 4). Pedogeografijo ponovno opredeli kot mlado vedo, na stiku naravne
geografije in pedologije. Preučevanje prsti z geografskega vidika, kot sestavnega
dela pokrajine, postavi v večini geografskih šol še vedno v razvoj ali celo na sam
začetek. Podoben je tudi položaj pedogeografije kot visokošolskega predmeta v
okviru geografije. Marsikje je vključen kar v biogeografijo, redkeje je samostojen
predmet. Posledica mladosti stroke je tudi premajhna količina visokošolskih
učbenikov, tako v tujini kot pri nas.1 Podrobneje Lovrenčak (1994; str 7.)
opredeli tudi nastanek pedogeografije. Trditve iz leta 1976 še konkretizira.
Pedogeografija se ne le zgolj naslanja na pedologijo, pač pa se je razvila z njeno
preobrazbo in iz nje nastala. To se je zgodilo, ko je uporabna pedologija, ki se
ukvarja s prstmi kot rastiščem za kulturne rastline, prešla v genetsko pedologijo,
ki smatra prst kot naravno telo, nastalo v pedogenetskih procesih. Lovrenčak
tako pojasni temelje slovenske pedogeografije in njen izrazit genetski pristop, ki
ga zagovarja tudi sam. Še posebej se to odraža v delih, kjer skuša poiskati
povezave med odejo prsti in vegetacije Gorenjske, Dolenjske, Notranjske,
Koprskega primorja in Pomurske ravnine (Lovrenčak, 1981b, 1984, 1987, 1990,
1991) ali med prstmi, reliefnimi oblikami in matično podlago ob izločevanju
pedogeografskih regij Šentjernejskega vršaja (Lovrenčak, 1981a). Povezav med
lastnostmi prstmi in naravnimi dejavniki na Boču se je kasneje lotila tudi Vovk

1

Ob tem je treba ponovno opozoriti na razliko med pedologijo in pedogeografijo. S
prstmi ali tlemi se ukvarja množica pedoloških učbenikov, medtem ko je pedogeografskih
res malo.

25

Pedogeografska karta in njena…

Blaž Repe

Koržetova (1992). V svoji doktorski disertaciji (1995) pa je uporabila prsti kot
enega pomembnejših kriterijev pri določanju pokrajinsko ekoloških enot v
severovzhodni Sloveniji.
O razvoju geografije prsti je spregovorila tudi Vovk Korže (2003a; str. 92–93).
Ugotavlja zamujanje širjenja znanja o prsteh znotraj geografije. Za takšno stanje
krivi sámo fizično geografijo, ki (pre)dolgo časa ne uspe razviti samostojnih
metod proučevanja. Vovk Korže kritizira preveč izrazito navezanost na dediščino
pedologije, kar se je odražalo tudi v geografskih študijskih gradivih do leta 1975.
Nič manj pa ni kritičen njen pogled na današnje stanje v geografiji in na položaj
pedogeografije znotraj nje (Vovk Korže, 2003a; str. 97). Pridobljeno znanje o
prsteh na stopnji tako pedagoške kot nepedagoške geografije je zelo splošno, ne
znamo ga povezati v smiselno celoto ali poiskati povezave; kaj šele, da bi znanje
uporabili v praksi. Geografi se tudi mnogo premalo vključujemo v sorodne
raziskave in ne sodelujemo s pedologi. Zaključek je sicer bolj optimističen, saj
pedogeografske

vsebine

in

metodologija

nakazujejo

na

sodobne

trende

proučevanja.
Smemo po vsem navedenem in naštetem danes vendarle zapisati, da
slovenska pedogeografija ne sodi med mlade geografske veje? Odgovor žal ni
enoznačen in zanj ne moremo podati preprostih razlogov.
Z določenega zornega kota lahko prejšnjemu vprašanju z veseljem pritrdimo.
Preko pol stoletja strokovno-znanstvenega, raziskovalnega in pedagoškega
udejstvovanja vsekakor ni malo. Poleg tega imamo v slovenskem jeziku kar tri
visokošolske pedogeografske učbenike (Ilešič, 1960; Belec, 1986; Lovrenčak,
1994), s čimer se ne morejo pohvaliti niti slovenski pedologi. Slovenska
geografija prsti ima tudi tri metodološke priročnike. Dva, ki dajeta podrobne, a
lahko razumljive napotke za delo v fizičnogeografskem laboratoriju (Lovrenčak,
1979; Vovk Korže in Lovrenčak, 2001) in kako iz vzorcev prsti izluščiti tiste
informacije, ki jih lahko uporabimo pri razlagi stanja in procesov v pokrajini. Pred
dvema letoma pa sta Vovk Korže in Lovrenčak (2004) objavila še smernice za
kar najbolj učinkovito terensko proučevanje. Osnovnošolski in srednješolski učni
načrti za geografijo skrbijo, da prsti spoznajo tudi tisti, ki študija ne bodo
nadaljevali na geografiji, agronomiji, gozdarstvu, krajinski arhitekturi ipd. Še
več. Ker skuša geografija učencem in dijakom prikazati razprostranjenost prsti
tudi drugod po svetu, ne le v Sloveniji, je na visokošolskem nivoju posebna skrb
posvečena tudi klasifikacijam in tipom prsti izven naših meja. Geografi edini v
26

Pedogeografska karta in njena…

Blaž Repe

Sloveniji objavljamo prispevke o prsteh vsega kopnega na Zemlji (Lovrenčak,
1976; Lovrenčak, 1994; Vovk Korže, 2003c; Vovk Korže in Lovrenčak, 2004;
Repe, 2005a; Repe, 2005b; Repe, 2006) in prav na tem področju je čutiti velik
primanjkljaj sodelovanja s slovensko pedologijo, saj so terminološke zadrege
velike in njih reševanja ne smemo prepustiti zgolj eni stroki. Če k temu vsemu
pridamo še raziskovalno dejavnost ter strokovne članke in znanstvene prispevke,
se je količina znanja v pedogeografiji obogatila do te mere, da je nikakor ne
moremo postaviti na sam začetek razvoja.
Drugo plat medalje nam razkrije že zelo enostavna analiza zapisov v
slovenskem jeziku2 na spletni strani vzajemne bibliografsko-kataložne baze
podatkov

COBIB.SI

(COBISS/OPAC

V4.2)3.

Iskanje

po

ključnih

besedah

posameznih vej fizične geografije in nekaterih njihovih sorodnih strok pokaže, da
je število prispevkov, v katerih se pojavljajo prsti kot osrednja ali vsaj obrobna
tema najmanjše med vsemi (preglednica 1). Število takšnih prispevkov je
primerljivo s števili zapisov sorodnih ved. Tudi letnica najstarejšega prispevka v
knjižnici ljubljanskega oddelka za geografijo je pri pedogeografiji najmlajša med
vsemi vejami fizične geografije. Pri sorodnih pa sta edin fitocenološki in
pedološki(!) prispevek še mlajši.

2

Iskalni pogoji so bili omejeni na zapise, katerih jezik je bil označen kot slovenski, s
čimer smo izločili vso tujo literaturo in vire. Zavedamo se, da smo tako katerega od
prispevkov izpustili ali napačno uvrstili. Prikazane vrednosti zato po vsej verjetnosti niso
povsem točne, a vseeno dovolj dobro prikazujejo razmerja prispevkov med posameznimi
vejami oziroma strokami.
3
Iskanje in analiza zadetkov sta bili opravljeni na dan 11. 3. 2006.
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Preglednica 1: Število zapisov po ključnih besedah geografskih vej in sorodnih
strok v spletni bazi v slovenskem jeziku

ključna beseda

število zapisov v
COBISS*

leto zapisa v COBISS
knjižnice Oddelka za
geografijo

knjižnica
najstarejši
najmlajši
Oddelka za
geografijo
fizična geografija
1303
1418
1874
2006
geomorfologija
781
583
1924
2006
klimatogeografija
180
285
1929
2006
hidrogeografija
241
321
1898
2005
pedogeografija
133
129
1953
2005
biogeografija
86
174
1912
2006
geologija
4125
262
1907
2005
klimatologija
307
32
1947
2005
meteorologija
888
97
1929
2005
hidrologija
864
71
1951
2005
pedologija
863
19
1954
2005
botanika
1978
41
1969
2005
fitocenologija
167
10
1974
2004
*
- ponekod je število zapisov na knjižnici Oddelka za geografijo večje kot v celotni bazi.
Razlika je pri tistih delih, ki jih kot prve vnesejo na drugih knjižnicah in ne vpišejo
predmetne oznake npr. biogeografija. Ko omenjeno oznako doda geografska knjižnica,
lahko delo s to predmetno oznako zabeleži le iskanje neposredno na oddelku, v celotni
bazi pa se nam ne izpiše.
Vir: COBISS/OPAC V4.2, 11.3.2006
celotna
baza

Seveda so te absolutne vrednosti med seboj težje primerljive, ker nanje
močno vpliva tudi število avtorjev (geografov), ki so se ukvarjali s posamezno
tematiko. Po drugi stran pa pregled avtorjev (ob tem nismo upoštevali pedologov
in ostalih negeografov), ki so prispevali več kot eno delo s ključno besedo
navedeno pedogeografija, razkrije, da se (je) resnično malo slovenskih geografov
ukvarja(lo) s proučevanjem prsti v pokrajini:
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Preglednica 2: Avtorji in število njihovih del, ki imajo kot ključno besedo
navedeno pedogeografijo in so napisani v slovenskem jeziku
avtor4

število del s ključno
besedo pedogeografija
Lovrenčak Franc
59
Vovk Korže Ana
27
Repe Blaž
8
Radinja Darko
2
Komac Blaž in Zorn Matija
2
Petauer Milena
2
Vir: COBISS/OPAC V4.2, 11. 3. 2006

Tudi študentje se redko odločajo za proučevanje prsti. Na ljubljanskem
Oddelku za geografijo je bilo izdelanih sicer sorazmerno veliko seminarskih
nalog. S ključno besedo pedogeografija jih je 123, od tega 50 z območja
Slovenije (Spletni katalog …, 2006). Kot mentor se pojavlja edino Lovrenčak, z
izjemo

dveh

nalog,

katerima

mentor

je

bil

z

eno

regionalno

in

eno

hidrogeografsko temo Dušan Plut. Veliko število seminarskih nalog pa ni
merodajno, ker je letna količina izdelanih nalog s področja pedogeografije
predpisana in obvezna. Odvisna je od števila vpisanih v drugi oziroma tretji letnik
študija in se giblje od 10 do 15 v posameznem letniku. Veliko boljši pokazatelj
nezanimanja za pedogeografijo so diplomska dela. Tistih, ki vsebujejo ključno
besedo pedogeografija, je vsega skupaj le 11 (Radišek Kuhar, 1992; Ramšak,
1993; Ferder, 1994; Pekolj, 1994; Petrevčič, 1994; Slapernik, 1994; PodgoršekGolob, 1995; Klemen, 1996; Žvan-Hrvatin, 1996; Merzlak, 1998; Uršič, 2001).
Prav vsem pa je bil mentor Lovrenčak. Vse naloge so s področja regionalne
geografije in prsti in predstavljajo le določen vsebinski del. Zelo verjetno so se
teme prsti dotaknile tudi druga diplomska dela, a tako obrobno, da si ključne
besede pedogeografija niso prislužila.
Vovk Koržetova (2003b; str. 98) ugotavlja, da gre za splošen upad zanimanja
za fizičnogeografsko proučevanje, saj naj bi bilo med letoma 2000 in 2002 od
skupnega števila diplomskih del takšnih le dobrih 10 %. Tudi v pregledu objav
znanstvenih in strokovnih del geografov je povsem fizičnogeografskih prispevkov
zelo

malo,

saj

se

večinoma

vsebinsko

navezujejo

na

okoljevarstveno

problematiko (ekologizacija fizične geografije).

4

Pri prispevkih Radinje (aluvialne naplavine; 1967, 1969) predstavljajo prsti manj
pomemben oziroma le obroben del širše raziskave.
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Poleg splošnega trenda, gre za majhno število diplomskih del vsekakor kriviti
tudi študijski program ljubljanskega Oddelka za geografijo. V višjih letnikih
trenutno ne ponuja dovolj možnosti poglabljanja vsebin iz fizične geografije,
usmeritev geografije krasa in varstva okolja pa očitno ne zadostujeta.
Je torej pedogeografija še vedno mlada veja geografije?
Dokaj pozen začetek ukvarjanja s prstmi tako v pedologiji kot pedogeografiji,
predvsem primerjalno z ostalimi vejami in strokami, uvršča to področje med
mlajše. Ostala raziskovalna področja bodo tako vedno imela vsaj nekaj desetletij
naskoka. Bolj kot teh nekaj let je zaskrbljujoče, da se ne zmanjšuje relativna
razlika, predvsem zaradi majhnega števila raziskovalcev in posledično manjšega
števila objavljenih del. Obenem pa je peščica opravila ogromno dela v zelo
kratkem času. Pedogeografija je lahko zgled marsikateri stroki predvsem na
izobraževalnem in metodološkem področju.
Pedogeografija v Sloveniji kot veja fizične geografije vsekakor ni več na
samem začetku svojega razvoja. Predvsem Lovrenčak se je uspešno spopadel z
vsemi začetnimi težavami in jih tudi prebrodil. Na srečo so se mu v zadnjih letih
pridružili še drugi, ki pa bodo morali postoriti še veliko za napredek in razvoj
proučevanja prsti kot neločljive sestavine pokrajine. Intenzivnejše in bolj
poglobljeno delo na dodiplomskem študiju bo prineslo tudi večje zanimanje za
prsti znotraj celotne geografske stroke. In ob tem se smemo nadejati tudi
interesa pri podiplomskih študentih. Še več dela nas čaka na področju s prstjo
povezane terminologije, ki je resnično še v povojih in skupaj s pedologijo močno
zaostajamo za ostalim svetom.
V tujini se z modeliranjem pedogenetskih dejavnikov ukvarjajo dolgo vrsto let.
Temelje je postavil Jenny (1941) s svojim modelom (glej str. 67), ki ga je
nadgradil leta 1961 in se uporablja še danes. Dejansko so dandanes vsi
kartografski prikazi izdelani s pomočjo uporabe geografskih informacijskih
sistemov in modeliranja pedogenetskih dejavnikov ali lastnosti prsti (Grunwald,
2006).
Pristopov pri ugotavljanju razprostranjenosti prsti v pokrajini je mnogo,
posledično je zato tudi ogromno modelov in različnih kartografskih prikazov.
Najpomembnejše

pristope

pedoloških

ali

pedogeografskih

modelov

lahko

razdelimo na kvalitativne in kvantitativne (Sumner 2002). Najdaljšo zgodovino
imajo kvalitativni pristopi, kjer do rezultatov pridemo na podlagi lastnih miselnih
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procesov in ekspertnega znanja. Karte, ki jih dobimo na ta način, ne vsebujejo
nikakršnih informacij o pedogenetskih dejavnikih ali procesih, legenda karte je
opisna. V osemdesetih letih prejšnjega stoletja so za proučevanje povezav med
tipi prsti in njihovo razprostranjenostjo v pokrajini začeli uporabljati kvantitativne
metode. Z matematičnimi in statističnimi modeli želimo poiskati in opisati zveze
med pedogenetskimi dejavniki, procesi, lastnostmi prsti ter položajem v
pokrajini. Kvantitativni modeli so lahko deterministični, kjer na podlagi vhodnih
podatkov dobimo eno samo rešitev, ali pa stohastični, kjer ugotavljamo
porazdelitev in verjetnost pojavljanja (Mc Bratney s sod., 2000).
Najpogosteje uporabljeni pristopi modeliranja prsti v pokrajini:
−

Regresijski modeli napovedovanja. Ti temeljijo na pedofunkcijah, kjer je
prst funkcija enega, dominantnega, spreminjajočega se dejavnika, za
ostale predpostavimo, da ostajajo konstantni in nespremenjeni (klimo-,
bio-, topo-, litofunkcije) (Troeh, 1964; Moore s sod., 1993).

−

Faktorska analiza in metoda glavnih komponent. Na podlagi poljubnega
števila podatkov o prsteh izdelamo manjše število umetnih spremenljivk, ki
nosijo kar največ informacij originalnih spremenljivk. S tem ustvarimo red
v "neskončnih" bazah podatkov, obenem zmanjšamo njihovo količino in
izločimo tiste informacije, ki ne doprinesejo bistveno k prepoznavanju prsti
oziroma njihovih lastnosti v pokrajini (Pennock s sod., 1987).

−

Diskriminančna analiza. Z diskriminančno analizo želimo napovedati tipe
prsti na podlagi večjega števila številskih spremenljivk (Bell s sod., 1994;
Sinowski in Auerswald, 1999).

−

Metode mehkih množic (fuzzy set). Korak naprej predstavlja teorija mehkih
množic, kjer končni rezultat ni označen z da ali ne (poljubna lokacija
pripada ali ne pripada določenemu tipu prsti, 0 ali 1), ampak pripadnost
opredelimo z verjetnostjo med 0 in 1 (Zhu in Band, 1994).

−

Ploskovne interpolacije. Z različnimi metodami želimo izmerjene vrednosti
(globina, reakcija, tekstura, vsebnost vode, delež organske snovi, količina
skeleta itd.) na določenih lokacijah posplošiti na lokacije (območja) kjer teh
informacij

nimamo.

Metode

interpolacij

so

različni

trendi

površij,

Thiessenovi (voronoijevi) poligoni, najbližje sosedstvo, obteževanje z
linearno ali inverzno oddaljenostjo, zlepki (splines) in kriging (Chaplot,
2000; Mc Bratney s sod., 2000).
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Tridimenzionalno modeliranje prsti v pokrajini. Parametre, s katerimi
skušamo opisati lastnosti prsti , ne predstavljamo le ploskovno, pač pa
hkrati tudi preko celotnega profila prsti (na primer količina vode v prsti se
spreminja horizontalno in vertikalno) (Grunwald, 2006).

4.2.
UPORABNOST
PEDOGEOGRAFSKIH
PRIKAZOV V GEOGRAFIJI

KARTOGRAFSKIH

Izrazito sintezen, uporaben in geografskemu proučevanju blizu je kartografski
prikaz ugotovitev našega dela. Tematski kartografski prikazi so eden izmed
temeljnih geografskih orodij, ki omogoča prikaz nekega pojava in pri prsteh
najpogosteje

ugotavljamo

njihovo

prisotnost

v

pokrajini

oziroma

razprostranjenost. Prsti tudi odražajo vplive ostalih naravnih in nekaterih
družbenih dejavnikov, zato so zelo primerne za uporabo pri regionalizacijah, še
posebej fizičnogeografskih (Lovrenčak, 1991; Vovk Korže, 1995; Lovrenčak,
1996). Upravičeno bi pričakovali, da smo geografi prispevali obilo kartografskega
gradiva, ki prikazujejo prsti določenih delov Slovenije. Ne moremo se bolj motiti.
Resda vsebujejo prispevki, raziskave, regionalizacije, vrednotenja pokrajine,
seminarske naloge, diplomska in magistrska dela kar precej kartografskega
gradiva o prsteh ali pedosekvencah, vendar so vsa po vrsti povzeta predvsem iz
pedološke stroke. Najpogosteje po Osnovni pedološki karti SFRJ 1:50.000
(Stepančič s sod., 1986), redkeje po pedološki karti Slovenije 1:25.000 (Rupreht
s

sod.,

1994)

ali

Agrokarti

Slovenije

(Kocjančič

s

sod.,

1987),

nekaj

kartografskega gradiva je prispeval tudi Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo
Žalec (npr. Hidropedološka …, 1986), noben od pregledanih geografskih
prispevkov ne vsebuje podatkov digitalne pedološke karte Slovenije 1:25.000.
Po eni strani je povzemanje povsem razumljivo. Geografska stroka v Sloveniji
ni uradno kompetentna za področje kartiranje tal (prsti) in to delo opravljajo
pedologi. Neupravičeno bi bilo pričakovati, da bi geografi ponavljali že opravljeno
delo. Po drugi strani pa pedogeografska proučevanja na mikro in mezo nivoju
opozarjajo na razhajanja s pedološkimi kartami 1:50.000 in 1:25.000. Obilica
izkopanih profilov nakazuje na drobne ali tudi velike razlike v pokrajinski odeji
prsti, ki na objavljenih kartah niso zabeležene. Takšne ugotovitve bi nedvomno
bistveno pripomogle k poznavanju prsti v Sloveniji in izdelava posodobljenega
kartografskega gradiva bi dala slovenski pedogeografiji veliko večjo veljavo.
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Obenem je na tem mestu treba opozoriti na dejstvo, da so tiskane in digitalne
pedološke karte skorajda nedostopne.
Za geografske, avtorske karte zadostujejo prsti ene roke, avtor pa je le en
sam. Lovrenčak je prispeval edino karto prsti Slovenije, ki je objavljena na več
mestih (Lovrenčak, 1998a; Lovrenčak, 1998b; Repe, 2004). Poleg tega je
Lovrenčak

izdelal

še

dve

pedološki

karti,

ki

sta

rezultat

podrobnega

geomorfološkega, litološkega in pedološkega kartiranja teras v zgornjem Posočju
(Lovrenčak, s sod., 1978a, str. 281 in 1978b, 304).
Razlogov, zakaj slovenski geografi ne prikažemo rezultatov proučevanja prsti
na kartah niti takrat, ko bi imeli za to upravičene razloge, je verjetno več. Poleg
že obstoječih pedoloških kart je krivec nizka samozavest. Zadrege se pogosto
pojavijo že ob terenskem proučevanju in kasneje pri sintezni razlagi ugotovitev.
Usposobljenost za izdelavo avtorske karte razprostranjenosti prsti v pokrajini
nam načenjajo naslednji dvomi:
−

Geografi nimamo dovolj teoretičnega znanja in praktičnih izkušenj o
zakonitostih prostorske diferenciacije odeje prsti.

−

Izdelava karte prsti določenega dela pokrajine je zelo zahtevna in
zapletena.

−

Karta ne bo popolnoma odražala realnega stanja v pokrajini.

−

Meja med dvema tipoma prsti pogosto ni ostra, ampak predstavlja pas,
območje. Geografi zato ne bomo znali razmejiti dveh tipov prsti. Poleg tega
naše odločitve ne bomo znali utemeljiti.

−

Lastnosti prsti se v naravi spreminjajo izrazito zvezno, na kartah pa jim
vsiljujemo diskretne enote.

−

Za določevanje tipov, razmejevanje in učinkovito posploševanje imamo
premalo terenskih podatkov in laboratorijskih analiz.

−

Hkratno in močno součinkovanje pedogenetskih procesov in pedogentskih
dejavnikov zapleta možnost razlage vzorca prsti v pokrajini, ob čemer
marsikaterega dejavnika sploh ne poznamo.

−

Kako bomo izrazito točkasto proučevane lastnosti in tipe uspešno posplošili
na celotno pokrajino?

−

Naši rezultati se ne bodo ujemali z ugotovitvami na pedoloških kartah, kar
pomeni, da so napačni.

−

Itd.
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Marsikateri izmed dvomov se pojavlja tudi v drugih vejah geografije, sorodnih
vedah in nenazadnje pri pedologih, vendar raziskovalcev takšni pomisleki ne
zaustavijo. Nekateri pomisleki so upravičeni, večina ne. Ampak ne glede na vse
skupaj, bi se morali slovenski geografi pogosteje lotevati tudi izdelave kart
razprostranjenosti prsti v pokrajini.
Če se je pedogeografija v Sloveniji vendarle otresla oznake mlada in s svojimi
deli in dosežki zakoračila v zrelejše obdobje, pa se na pedokartografskem
področju niti še ni rodila. Ogromna praznina zeva na področju kartografskih
prikazov razprostranjenosti prsti v pokrajini. Tematske karte spadajo med najbolj
osnovne načine geografovega proučevanja pokrajine ter zasedajo prvo mesto
med oblikami prikazov rezultatov geografskega proučevanja. Zato se nam zdi
izdelava pedogeografske karte nujna ne z vidika vzpostavitve novega in lastnega
pristopa v geografiji, ampak kot nekaj temeljnega in povsem samoumevnega.
Geografija pa ne uporablja kartografskega gradiva le za prikazovanje svojih
dosežkov, ampak predstavljajo pomemben vir informacij o pokrajini in izhodišče
za nadaljnje delo. Zato je bojazen, da pedogeografska karta ne bi našla svojega
uporabnika, v geografiji povsem odveč. Ne le fizično, tudi družbeno in
regionalnogeografske raziskave marsikdaj potrebujejo informacijo o prsteh v
pokrajini.
Kartografsko gradivo, ki bo nosilo informacije o prsteh v pokrajini, je kot smo
ugotovili, nujno, v potrditev uporabnosti pa lahko naštejemo le nekaj geografskih
primerov:
1. Geografija proučuje pokrajino in prsti so del pokrajine. Informacije o prsteh
v pokrajini so zato nujni del vsakega geografskega proučevanja. Znanje o
pokrajini je nepopolno, če teh informacij nimamo.
2. Proučevanja v okviru pedogeografije oziroma geografije prsti si brez
kartografskih prikazov ne

moremo

zamišljati. Če bomo

s pomočjo

pedogeografske karte prišli do lastnih spoznanj o prsteh v pokrajini, ne
bomo več toliko odvisni od sorodnih strok. Še toliko bolje je, ker je način
izdelave pedogeografske karte izrazito geografski in zato nam je blizu in
domač.
3. S pedogeografsko karto se bomo približali geografski in pedogeografski
regionalizaciji pokrajine. Z uspešnimi poskusi regionalizacije (tudi) na
osnovi pedoloških podatkov in terenskih proučevanj so se v preteklosti
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spopadali geografi. Pedogeografsko regionalizacijo je prikazal Mičian (v
Hornik s sod., 1986) na primeru Borske kotline na Slovaškem. V Sloveniji
se je s tem ukvarjal Lovrenčak (1981a) na primeru Šentjernejskega vršaja.
Vrednotenje

naravnih

dejavnikov,

kjer

so

pomemben

segment

predstavljale tudi prsti, je opravil Lovrenčak s sodelavci (1978a in 1978b) v
zgornjem Posočju. Lovrenčak je proučeval tudi zveze med prstjo in
rastlinstvom na Gorenjskem (1981b), Dolenjskem (1984), Notranjskem
(1987), Koprskem Primorju (1990), Pomurski ravnini (1991), Spodnjem
Podravju (1996) in v Planici (1999), ko je na podlagi teh povezav tudi
regionaliziral proučevano pokrajino. Čeprav mnogo premalo, so informacije
o prsteh pri regionalizaciji uporabili tudi drugi geografi, npr. Plut (1977),
Gams (1995) in drugi.
Regionalizacija pokrajine je zaradi svoje sintezne narave v geografiji zelo
priljubljen način razmejevanja/opredeljevanja območij. Prav tako so prsti
izrazito sintezni podatek o pokrajini, saj sami skupine/tipi prsti skoraj
neposredno nosijo informacije o naravnih dejavnikih celotne regije. Karta
prsti, še posebej pedogeografska (povezave med prstmi in naravnimi
dejavniki), ima za potrebe naravnih regionalizacij izrazito uporabno
vrednost.
4. Kako pomemben in uporaben je podatek o poznavanju prsti v pokrajini pri
geomorfoloških raziskavah je prikazal Natek (1983) z izdelavo splošne
geomorfološke karte.
5. Pereči okoljski problemi s katerimi se srečujemo na vsakem koraku, so
predmet varstva okolja. Pogosto se premalo zavedamo, da so prsti prav
tako del okolja, da so občutljive za naše posege v naravo in zato pogosto
degradirane (Repe, 2002). Proučevanje erozije prsti (Komac in Zorn, 2005a
in

2005b),

kemične,

mehanske

ter

biološke

onesnaženosti

zahteva

poznavanje prsti v pokrajini/okolju. Študij ranljivosti okolja, ugotavljanje
nosilnosti in samočistilnih sposobnosti zahteva dobro poznavanje ne le
lastnosti, ampak tudi razporeditve prsti v pokrajini (Špes s sod., 2002).
6. Razlaga

lastnosti

dejavnikov

in

zahteva

prostorskih
dobro

vzorcev

poznavanje

prsti

na

pokrajine

podlagi
in

naravnih

sposobnost

za

induktivno sklepanje, s čimer vzpodbujamo geografski način razmišljanja.
Pedogeografsko raziskovanje poleg tega vsebuje še terensko delo in
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uporabo laboratorija, zato bi moralo biti nepogrešljiv del tudi didaktike
geografije.
7. Izsledke o prsteh v pokrajini oziroma njihovi razporeditvi uporabljajo tudi v
družbeni geografiji. Najpogosteje v regionalnem planiranju, ekonomski
geografiji, agrarni geografiji ter geografiji podeželja.
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5. PROUČEVANJE PRSTI V POKRAJINI
Ne glede na vsa sodobna računalniška orodja in digitalno tehnologijo
predstavlja temelj geografovega dela še vedno terensko delo. Proučevanje prsti
pri tem ni izjema. Zbiranje podatkov in informacij o pokrajini neposredno v sami
pokrajini je osnovni pogoj za uspešno geografsko raziskovalno delo. S terenskimi
metodami proučevanja prsti se seznanijo učenci že v osnovni in srednji šoli.
Terenske metode kasneje nadgradijo študentje geografije, s čimer si ustvarijo še
popolnejšo sliko o prsteh v pokrajini (Vovk Korže in Lovrenčak, 2004). Sam
postopek raziskovanja se začne s pripravo na terensko delo, v kabinetu. S
pregledom literature, kartografskih, slikovnih in podatkovnih virov za izbrano
območje si ustvarimo pravilno podobo o pokrajini, predvsem pa racionaliziramo
terensko delo. Resno raziskovalno delo v pedogeografije si tudi zelo težko
predstavljamo brez uporabe laboratorija. Vzorci, ki jih naberemo iz izkopanih
profilnih jam oziroma sveže razkritih profilov, potrebujejo kvantitativno določitev
mehanskih in kemijskih lastnosti. Podatki o lastnostih kot takih geografom še
zdaleč ne zadoščajo. Z njihovo pomočjo razložimo elemente pokrajine in procese,
ki so vplivali na nastanek, razvoj, lastnosti, razporeditev ter položaj prsti v
pokrajini. V zaključku bi moralo biti bistvo geografskega proučevanja prikaz
razporeditve prsti v pokrajini in ugotovitev povezav s pokrajinskimi dejavniki,
pogosto predvsem naravnimi (slika 1).
V prejšnjem poglavju predstavljen način proučevanja prsti v geografiji ne
prinaša prav nič novega ali revolucionarnega. Spoznal ga je vsak, ki se je vsaj
dotaknil geografskega raziskovanja. Ko proučujemo prsti, pa so zadeve le
nekoliko drugačne, pogosto za geografe kar zapletene.
Uporaba

računalnika,

geostatistične

analize

ter

modeliranje

znotraj

geografskih informacijskih sistemov v nobenem primeru ne morejo popolnoma
nadomestiti terenskega dela. Vendar pa nam sodobne metode v marsičem
terensko delo olajšajo ter ga obenem časovno in finančno racionalizirajo.

5.1. KABINETNE METODE PROUČEVANJA PRSTI
Na sami začetni stopnji proučevanja nam morajo biti povsem jasni cilji in
namen proučevanja, saj nas to vodi v izbor ustrezne literature in virov, iskanja
37

Pedogeografska karta in njena…

Blaž Repe

reprezentativnih lokacij na terenu, na katerih bodo informacije o proučeni prsti
omogočale učinkovite zaključke. Sledi seznanitev s samo pokrajino. Da bomo
skupine prsti, njihove lastnosti in razporeditev kasneje mogli razumeti in
razložiti, moramo dobro poznati pedogenetske dejavnike in iz njih sklepati na
pedogenetske
tematskega

procese.

Zbiranje

kartografskega

geološkega,

gradiva,

analiza

vegetacijskega
meteoroloških

in
in

ostalega

hidroloških

podatkov, prebiranje elaboratov, monografij, komentarjev kart ter ostalega
gradiva, ki se nanaša na proučevano območje, je temelj za dobro delo in
orientacijo na terenu. Ob tem lahko marsikaj povedo tudi letalski posnetki ali, še
bolje, različne digitalne baze podatkov, kot so digitalni ortofoto posnetki,
satelitski, radarski posnetki itd.
Zbiranje ter urejanje literature, gradiva in podatkov je lahko zelo dolgotrajno
opravilo (Vovk Korže, 2003a). Viri so zelo raztreseni, tisti ki so zbrani, so
pregledni in premalo natančni ali konkretni. Časovno zahtevno opravilo pa ni
vedno upravičeno, kar je zelo opazno na dodiplomskem študiju. Vse preveč časa
se nameni nekritičnemu zbiranju gradiva. Kopičenje informacij jemlje veliko
časa, pogosto tudi denarja. Na koncu kopica gradiva prej škodi kot koristi, saj ne
znamo izluščiti pravih oziroma koristnih informacij in za konkretno delo zmanjka
časa. Podobno past nastavljajo tudi spletne strani. Vse je na voljo in le "klik" na
povezavo stran od nas. Prispevki na obravnavano tematiko ali proučevano
območje so napisani v poljudnem, zelo vabljivem in lahko razumljivem jeziku.
Obilica grafičnega in slikovnega materiala kar kliče po uporabi. Žal predvsem
študenti ne znajo ločiti znanstvenih od poljudnih prispevkov ter pravih informacij
od senzacionalistično naravnanih puhlic.
Posebno poglavje kabinetnega proučevanja prsti je zbiranje pedološkega
gradiva. Naše delo bo znatno olajšano če je dostopna regionalna pedološka
(pedogeografska?) literatura, tematske karte, rezultati analiz prsti, elaborati
kmetijskih služb ali gozdnih gospodarstev. Iskanje povezav s pedogenetskimi
dejavniki lahko delno opravimo še preden se odpravimo na teren, kjer nato
zaključke in zveze potrjujemo, spreminjamo, zavračamo ali usklajujemo z
dejanskim stanjem. Pedološkega gradiva pa je, glede na enormno opravljeno
delo kolegov pedologov, dostopnega sorazmerno malo. Tiskane pedološke karte
1:50.000 s komentarji so objavljene le za tri območja (Stepančič s sod., 1986)
Slovenije (Ljubljana, Ptuj, Murska Sobota). Pedološke karte 1:25.000 so
dostopne le pod zelo omejenimi pogoji (izposoja ni mogoča!) na Biotehniški
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fakulteti. Čeprav pedološke karte posedujejo tudi nekateri sedeži upravnih enot
(občinskih, kmetijskih, gozdnogospodarskih itd.), pa to kartografsko gradivo ni
vedno na voljo za raziskovalno dejavnost, pogosto je v rokopisni obliki in z
nepopolnimi legendami. Ogromen korak naprej predstavlja digitalna pedološka
karta Slovenije 1:25.000. Zelo natančno opredeljene, vektorsko zasnovane
prostorske enote in njihove atributivne baze podatkov ter opisani profili prsti so
neprecenljiv vir informacij o pokrajini. Poleg tega so neposredno povezljivi z
orodji geografskih informacijskih sistemov in takoj pripravljeni za nadaljnje
analize (Digitalna…, 2005). Žal so tudi za strokovno-raziskovalne ali pedagoške
namene podatki na voljo le po komercialnih cenah, ki si jih posameznik nikakor
ne more privoščiti že za malenkostno večje proučevano območje. Da se stvari
vendarle obračajo na bolje, kažejo rezultati projekta URBSOIL (2005), ki so v
celoti in popolnoma brezplačno na voljo na spletnih straneh.
Zbiranje gradiva z namenom proučevanja prsti je vse prej kot lahko delo.
Pogosto se soočimo z nepremostljivimi težavami in praktično nedostopnostjo
podatkov. V prvi vrsti manjka poglobljena, pregledna in objavljena slovenska,
regionalna, pedološka študija, z vsem pripadajočim kartografskim gradivom.
Kljub začetni kritiki, da je kabinetna faza časovno izredno potratna, smo
mnenja, da se ji posveti premalo pozornosti (in časa). Manjka predvsem kritičen
pretres pridobljenih virov in začetna sinteza (delovna hipoteza), ki nas vodi,
usmerja in omogoča vrednotenje vseh novih informacij. Marsikdaj so zato
kasneje trudoma pridobljena terenska in draga laboratorijska spoznanja brez
prave vrednosti in neuporabna.

5.2. TERENSKE METODE PROUČEVANJA PRSTI
Posebno pozornost pri proučevanju prsti v pokrajini moramo nameniti
terenskemu delu. Neposredno v pokrajini preverjamo delovne hipoteze o
povezavah med pokrajinotvornimi dejavniki in procesi ter prstmi, ki smo si jih
postavili v "kabinetu" (Vovk Korže in Lovrenčak, 2004). Na terenu vzamemo tudi
vzorce prsti za laboratorijske analize, katerih rezultati nam bodo potrdili, ovrgli
ali dopolnili naše hipoteze, razkrili marsikatero skrito povezavo, ki je očem
nevidna in nas popeljali do novih spoznanj o prsteh, njihovi razprostranjenosti in
o pokrajini sami.
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Še pred odhodom na teren smo morali sprejeti odločitev, ali bo naše
proučevanje temeljilo zgolj na terenskem proučevanju ali bomo jemali tudi
vzorce za nadaljnje analize v laboratoriju. Od tega je namreč odvisen izbor
terenskih metod, saj so nekatere metode zelo splošne in spoznavne, druge zelo
ozko fizikalno ali kemijsko specializirane. Pa vendar je njihova razlaga in
teoretična podlaga vsake stroke tista, kar naredi podatke uporabne. Zopet sta cilj
in namen proučevanja tista, ki narekujeta, katere metode bomo izbrali.
Prvi odhod na teren je namenjen spoznavanju s terenom in njegovemu
pregledu. Znanje, ki smo ga pridobili s pomočjo virov in literature, moramo na
terenu kar se da koristno uporabiti. Kabinetni zaključki v kombinaciji s teoretično
pedogeografsko podlago in izkušnjami s terenskim proučevanjem nam pomagajo
izoblikovati podobo o prsteh v pokrajini. Ob prvem prehodu ali pregledu
proučevanega
mikroreliefnih
dejavnikov

območja
potez,

ter

vršimo

pokrova

obenem

pregled
vegetacije,

zbiramo

prve

geološke
ostalih

zgradbe,
naravnih

informacije

o

makroin

in

družbenih

zastopanosti

in

razprostranjenosti glavnih skupin prsti. Poleg tega si sproti beležimo tudi vse
naravne in umetne useke, kjer so odgrnjeni ali odprti profili prsti. Najpogosteje
gre za lokacije ob cestah, kamnolomih in peskokopih, gradbiščih, tam, kjer se
vršijo različna zemeljska dela (kopanje infrastrukturnih kanalov in jarkov ter
temeljev za hiše, postavljanje električnih in telefonskih stebrov), uporabimo pa
lahko tudi erozijske jarke. Če na našem območju takih usekov ni, bo treba kopati
plitvejše ali globlje profilne jame oziroma vrtati sondažne vrtine. Pri pregledu
terena, odvisno od namena kartiranja, beležimo rabo tal, nivo gladine tale vode,
kmetijske pridelke itd. (Metodika …, 1967). Vse našteto preverjamo, da določimo
mesta, kjer bomo prsti konkretno proučevali.
Izbor

vzorčnih

mest

oziroma

načrt

vzorčenja

je

odvisen

od

namena

proučevanja in ga v glavnem razdelimo v dve skupini (Metodika …, 1967; Bridges
in Davidson, 1982; Soil Survey Division Staff, 1993; McCoy, 2005):
− prosti ali ekspertni načrt vzorčenje ter
− sistematični načrt vzorčenja.
V geografiji najpogosteje želimo pridobiti pregledne informacije o prsteh v
pokrajini. V takšnem primeru je najprimernejši in časovno ter finančno najbolj
ugoden prosti ali ekspertni načrt (slika 2) vzorčenja in je logično nadaljevanje
pregleda terena. Ko hodimo po terenu, opazujemo in beležimo svoja opazovanja
o prsteh na podlagi znanja, ki smo ga pridobili iz virov in literature, interpretacije
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same pokrajine in lastnega (ekspertnega) znanja. V mislih ali na karti določamo
navidezne razmejitvene črte med tipi prsti na podlagi sprememb reliefa (oblike,
naklon, ekspozicije …), vodnih razmer in vegetacije. V kulturni pokrajini se je
mogoče zelo dobro orientirati tudi po vzorcu rabe tal. Na podlagi tega izdelamo
načrti vzorčenja z lokacijami izkopov pedoloških jam ali vrtin s svedrom. V
primeru zadostnega teoretičnega znanja o prsteh ter praktičnega poznavanja
pokrajine je takšno vzorčenje prsti zelo učinkovito in relativno hitro. Glede na to,
da skušamo iskati edinstvene kombinacije naravnih dejavnikov, se izognemo
"nepotrebnim" in podvojenim vzorcem v enolični pokrajini, saj prosto izbiramo
gostoto meritev. Uporaba prostega vzorčenja zahteva dobro kartografsko
podlago, tako splošno kot tematsko, in široko paleto dodatne literature ter veliko
znanja in izkušenj. Dodatna slabost je tudi vedno prisotna pristranskost, česar
posledica je, da vzorčenje ni naključno. Zaradi nenaključnosti je uporaba
nekaterih statističnih analiz precej omejena. Kljub tej izraziti pomanjkljivosti je
prosto

vzorčenje

med

najbolj

uporabljenimi

in

še

posebej

primerno

v

geografskem proučevanju prsti. V to skupino izbora vzorčnih mest spada tudi
vzorčenje po naročilu, kjer nam naročnik raziskave natančno določi lokacije ali
kombinacijo dejavnikov, ki vplivajo na lastnosti prsti (na primer ob izvoru
onesnaženja, v izbranem vinogradu itd.).
Da zadostimo pogojem precejšnjega števila nadaljnjih statističnih obdelav,
moramo zagotoviti, da ima vsaka točka v pokrajini enako verjetnost, da je
izbrana kot vzorčno mesto. V tem primeru uporabimo sistematičen izbor
vzorčnih mest. Sistematičen načrt vzorčenja uporabljamo v pokrajini, kjer je
razglednost omejena oziroma je pokrita z gosto, gozdno vegetacijo. V takšnih
pogojih je ugotavljanje lokacij za prosto vzorčenje težavno, reliefne poteze so
zabrisane, zato zelo težko določamo navidezne razmejitvene črte med tipi prsti.
Sistematično vzorčenje uporabljamo tudi takrat, ko je relief blag in neizrazit,
obenem pa niso razvidne geološke poteze in razlike v vegetaciji. Proučevanje
prsti na podlagi lokacijsko neodvisnih meritev izloča subjektivni element
interpretacije, obenem omogoča ponovitve v kasnejših obdobjih, od vzorčevalca
pa hkrati ne zahteva teoretičnega predznanja, izkušenj in spretnosti. Velika
slabost te metode je njena neprilagodljivost na območjih, kjer je vzorec
razporeditve prsti enostaven in zato vodi v nepotrebno izgubo časa in truda.
Problematične so tudi lokacije, ki sovpadajo s prometnicami, pozidanimi ali
vodnimi površinami, kjer vzorcev ne moremo vzeti. Večjo kvaliteto vzorčenja
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dosežemo z večjo gostoto mreže, s čimer skokovito narašča število vzorcev,
porabljen čas in denar. Znotraj sistematičnega vzorčenja obstaja več podvrst
načrtov (slika 2).

Slika 2: Načini izbora vzorčnih mest za proučevanje prsti

Ne glede na izbran vzorčni načrt je nujno, da ob vsaki lokaciji zabeležimo kar
največ parametrov in podrobnosti, ki jih je mogoče zbrati. Vrednost takšnih
informacij je neprecenljiva, še posebej če so potrebne kasnejše ali dodatne
interpretacije oziroma ponovitve – monitoring (Zupan, 2000; Urbsoil, 2005).
Zavedati se moramo tudi, da nekatere meritve in opazovanja lahko opravimo le
neposredno na terenu in jih z laboratorijskimi analizami ni mogoče nadomestiti:
− opis lokacije, kjer se nahaja profil,
− globina/debelina profila in horizontov,
− opis profila in horizontov,
− barva naravnega vzorce,
− ocena biološke aktivnosti (rovi deževnikov in manjših sesalcev),
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− ocena prekoreninjenosti,
− temperatura prsti in
− fotografiranje profila prsti.
Na v naprej ali sproti izbranih lokacijah nato proučimo lastnosti prsti.
Proučevanje lastnosti na terenu in jemanje vzorcev zahteva terensko opremo in
pripomočke. Kartografsko gradivo (splošno in tematsko), ključi za določevanje
rastlin, kompas, višinomer in naklonomer nam olajšajo orientacijo na terenu,
prepoznavanje in beleženje lokacij proučevanja ter njihovih osnovnih značilnosti
(naklon,

ekspozicija,

nadmorska

višina,

reliefna

oblika,

matična

podlaga,

prevladujoča vegetacijska oblika). Ostali pripomočki, kot tudi njihova uporaba in
postopki proučevanja prsti na terenu so odvisni od namena proučevanja in so
podrobneje in odlično navedeni v dostopni (Soil Survey Division Staff, 1993),
celo geografski literaturi (Naša …, 1982; Vovk Korže in Lovrenčak, 2001; Vovk
Korže in Lovrenčak, 2004).
Terensko proučevanje prsti je zahtevno opravilo. Učinkovito delo zahteva
precej teoretičnega predznanja in terenskih izkušenj. Obenem je delo tudi fizično
precej naporno, še posebej če se odločimo za proučevanje na podlagi profila prsti
in kopanjem pedološke jame. Terensko delo v pedogeografiji je tudi časovno
zamudno in zahteva lepo vreme, obenem terensko delo vse bolj pridobiva na
veljavi

pri

znanstvenem

in

strokovnem

proučevanju.

V

primerjavi

z

laboratorijskimi analizami je terensko delo hitro in poceni, zahteva manj znanja
in strokovne usposobljenosti ter pripomočke, ki so dostopni vsakomur. Zato nas
ne čudi, da so za prepoznavanje skupin prsti priznane in sedaj že uveljavljene
mednarodne FAO WRB klasifikacije prsti (Deckers, s sod, 1998; Driessen s sod.,
2001, Repe, 2005b), merodajne pa so le tiste lastnosti, ki ji je mogoče določiti na
terenu brez uporabe posebnih pripomočkov in specialnih laboratorijskih analiz.
Geografi se redko odločamo za proučevanje prsti, sploh terensko. Izkušnje
pokažejo, da je študentom in dijakom kljub naporom in umazaniji terensko delo
všeč, vendar se ga kasneje pri raziskovanju izogibajo. Vsekakor k zapostavljanju
pripomore tudi dejstvo, da so prsti v naravi pod površjem skrite in do informacij
se je treba dobesedno dokopati. Kje in kako priti do informacij, kaj z njimi početi,
ko jih v potu svojega obraza in z umazanimi rokami vendarle pridobimo, bega
marsikaterega

študenta,

raziskovalca

ali

učitelja.

Izgovore

upravičeno ali neupravičeno, poiščemo v laboratorijskih analizah.
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5.3. LABORATORIJSKE METODE PROUČEVANJA PRSTI
Paleta analiz, ki jih nudi laboratorijsko ugotavljanje lastnosti prsti, je skorajda
brezmejna. V grobem jih lahko razdelimo na fizikalne (npr. mehanska analiza) in
kemijske (določanje pH) analize. Analize pa se razlikujejo tudi glede na pristop
(Tan, 2005). Najpogosteje uporabljen je tradicionalen pristop, ko z različnimi
postopki (mletje, drobljenje, sejanje, razklop itd.) popolnoma porušimo in
premešamo vzorec prsti. Takšen vzorec predstavlja osnovo za večino splošnih
fizikalnih in kemijskih analiz, med katere smemo uvrstiti določanje teksture,
reakcije različnih gostot, kapacitet ter vsebnosti vode in zraka, vsebnost
organskih snovi, posamezne in skupne količine izmenljivih elementov in še
mnoge druge. Naslednji pristop vključuje ekstrakcijo in izolacijo zgolj dela prsti,
na katerem nadaljujemo analizo pod (elektronskim) mikroskopom, s termično
obdelavo, rentgensko difrakcijo ali infrardečo spektroskopijo. Mikromorfološki ali
mikropedološki pristop temelji na opazovanju izjemno tankih slojev prsti pod
velikimi povečavami ali opazovanju elektromagnetnega valovanja ob prehodu
skozi sloj. Zadnji pristop so laboratorijske meritve in situ, ki se v veliki meri
pokriva s terenskimi analizami. Vključuje laboratorijske analize, ki jih merimo
neposredno na terenu, na vzorcih, ki so v naravnem okolju (npr. dinamika vode,
zraka in hranil v profilu).
Geografsko proučevanje prsti v laboratoriju temelji na tradicionalnem pristopu,
v katerega so vključene vse splošne analize. Z njimi, v kombinaciji s terenskimi
ugotovitvami, geografi spoznamo osnovne zakonitosti pedogenetskih procesov
ter ugotavljamo povezave s pokrajinotvornimi dejavniki. Obravnava posameznih
metod na tem mestu ni primerna, ker so temeljito predstavljene v drugih, tudi
geografskih publikacijah (Hemijske …, 1966; Lovrenčak, 1979; Petauer, 1999;
Repe, 2000; Repe, 2001; Vovk Korže in Lovrenčak, 2001; Zupan s sod., 2001).
Žal pa obenem ugotavljamo, da je uporaba laboratorija kot del proučevanja prsti
v geografiji zelo omejena. Delo v (fizičnogeografskem) laboratoriju in analize
prsti v večini primerov presegajo geografsko znanje, zato smo odvisni od drugih
strok, predvsem kemijske in pedološke. Oddelek za geografijo na ljubljanski
Filozofski fakulteti sicer premore svoj fizičnogeografski laboratorij, katerega
opremljenost pa nikakor ni kos večini sodobnim analitičnim standardom, tudi
pedološkim. Prirejeni in nestandardni postopki so ob primerni razlagi povsem
uporabni pri pedagoškem procesu in za razumevanje osnovnih principov ter
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procesov. Tudi rezultati dajejo dobro predstavo o lastnostih prsti, kar omogoča
razlago položaja prsti v pokrajini, nimajo pa primerljivosti in vsesplošne veljave.
Standardne analize, ki bi jih za nas opravile druge institucije ali laboratoriji, so
izjemno drage in si jih samostojni raziskovalci morejo privoščiti le izjemoma.
Zato moramo prav na tem mestu izpostaviti enega glavnih vzrokov, zakaj v
slovenski geografiji prsti tako pogosto izpadejo iz proučevanja.
Finančna plat laboratorijskega proučevanja v slovenski geografiji je resnično
velik in težko odpravljiv problem. Odsotnost lastnega, sodobno opremljenega in
standardiziranega

laboratorija

je

velik

primanjkljaj,

še

posebej

pri

ožje

specializiranem proučevanju prsti v pokrajini (npr. onesnaženje prsti). Z vidika
proučevanja prsti, bi bila umestitev geografije med naravoslovne stroke veliko
ugodnejša, saj na sorodnih fakultetah ustrezni laboratoriji obstajajo. Nikakor pa
vse našteto ne opravičuje opuščanja proučevanja, saj prav v pedogeografiji lahko
marsikatero laboratorijsko analizo nadomestimo s terenskimi ugotovitvami.

5.4. SINTEZA PEDOGEOGRAFSKEGA PROUČEVANJA IN PRIKAZ
REZULTATOV
Odločitev, da bomo določen del pokrajine preučili (tudi) z vidika prsti, nas je
pripeljala do cele vrste virov in literature, terenskih meritev profilov in njihovih
horizontov ter rezultatov laboratorijskih analiz nabranih vzorcev. Skupaj s
spoznanji o proučevani pokrajini in teoretično metodološko podlago geografije
prsti, je treba interpretacije rezultatov povezati v celoto in poiskati sintezne
zaključke. Nasproti tehničnemu, v slovenski pedogeografiji prevladuje izrazito
genetski pristop pri obravnavi prsti, kar izhaja tudi iz naše pedološke klasifikacije
(Lovrenčak, 1994, Prus, 2000). Glavnih skupin prsti kot osnovnih enot
klasifikacije ne opredeljujemo kvantitativno, z merljivimi parametri (debelina,
tekstura, barva, električna prevodnost itd.), ampak z dejavniki, ki so vplivali na
nastanek in razvoj. Za prsti, ki pripadajo posameznemu tipu, je značilna enaka
zgradba profila, zlasti tipično zaporedje horizontov (nastanek, razvoj, izgled in
lastnosti

so

genetsko

pogojene).

Prsti

označujejo

enaki

osnovni

procesi

preobrazbe in prenašanja mineralnih in organskih snovi in šele na tretje mesto
pridejo kakovostno podobne fizikalno-kemične lastnosti posameznih horizontov.
Pristop izhaja iz ruske pedološke šole in ga je v pretežni meri prevzela celotna
Evropa. Sam pristop in tudi klasifikacija sama je izrazito geografska, saj
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sintetizira pokrajinotvorne (pedogenetske) dejavnike v zakrožene celote, skupine
prsti.

Geografska

obravnava

prsti

v

pokrajini

pa

se

ne

zadovolji

le

s

prepoznavanjem tipov, ampak želi odgovoriti na vprašanje "zakaj?".
− Zakaj je nastala določena skupina/tip prsti in zakaj prav s tem
zaporedjem horizontov?
− Zakaj ravno na mestu, ki smo si ga izbrali za proučevanje?
− Zakaj se pojavljajo razlike med posameznimi deli pokrajine?
− Zakaj so nekateri dejavniki in procesi prevladali nad drugimi?
− Itd.
Ali če povemo bolj geografsko, kako so elementi pokrajine vplivali na nastanek
in razvoj prsti ter kako prst s svojimi lastnostmi povratno vpliva na pokrajino
(slika 1). Tem principom sledi večina del v slovenski geografiji.

5.5. SLOVAR TERMINOV
V disertaciji so uporabljeni izrazi, pojmi in tudi kratice, ki se uporabljajo na
različnih področjih. Za lažje razumevanje besedila in v izogib stalnemu
ponavljanju razlag, prilagamo krajši seznam nekaterih terminov.
termin
acidofilen
alevrolit
ArcGIS/ArcINFO
bazifilen
Bessel 1841 Transverse
Mercator
Braun-Blaquetova
metoda
cluster, ISOCLUST
curvature
diskriminančna analiza
DMR
DMNV
DOF
DTK
EHIS
ESRI
FAO
GCS Bessel 1841

kratka razlaga, opis ali opredelitev
kisloljuben
Klastična kamnina z zrni s premerom od 0,063 do 0,002 mm
(meljevec).
Najbolj razširjena GIS programska oprema podjetja ESRI:
bazoljuben
Projekcijski koordinatni sistem, v katerega so bili pretvorjeni
vsi uporabljeni podatki.
Srednjeevropska metoda popisovanja in ugotavljanja
rastlinskih združb.
Metoda razvrščanja v skupine.
ukrivljenost (pobočja)
Metoda uvrščanja v skupine.
digitalni model reliefa
digitalni model nadmorskih višin
digitalni ortofoto posnetek
državna topografska karta
evidenca hišnih številk
Najbolj znani komercialni ponudnik GIS programske opreme.
Food and Agriculture Organization – Organizacija za prehrano
in kmetijstvo pri Organizaciji združenih narodov.
Geografski koordinatni sistem, v katerega so bili pretvorjeni
vsi uporabljeni podatki.
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GPS
GURS
holocen, holocenski
aluvij
koluvij
deluvij
kromične lastnosti
kserofilen
LIDAR
MINDIST
PIPED
MAXLIKE
FISHER LDA
MJ/m2
MKGP
multispektralen
pankromatski
opisne statistike
pedološka karta
karta prsti
pedogeografska karta
podpis
razvrščanje v skupine
uvrščanje v skupine
reklasificirati
SOTER
stagnične lastnosti
SURS
termofilen
tip prsti
skupina prsti

Blaž Repe

geografski informacijski sistemi
Global Positioning System
Geodetska uprava republike Slovenije
Epoha kvartarja od pleistocena dalje, ki traja 10.000 let
(aluvij, postglacial).
Gradivo, ki ga v dolinah odloži tekoča voda (aluvialni nanos,
aluvialna naplavina).
Heterogena mešanica finih delcev, ki se je s pobočij
premestila in nakopičila ob vznožju.
Nakopičenje produktov preperevanja kamnin ob vznožju
pobočij brez plastovitosti.
Lastnosti prsti/horizonta nastale s procesom braunizacije ali
rubifikacije (rdeči in rjavi odtenki prsti zaradi obarvanosti z
oksidiranimi oblikami železa)
sušoljuben
LIght Detection And Ranging: Radarski tehniki podobna
metodologija daljinskega zajemanja podatkov s površja, ki
omogoča izjemno natančno odčitavanje nadmorskih višin
površja, tudi če je pokrito z gozdom.
Metode nadzorovanih klasifikacij podatkov.
Enota za količino sončnega obsevanja (mega jouli na m2)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Posnetek, sestavljen iz več slojev, točno določenih valovnih
dolžin, ne nujno iz vidnega dela spektra.
Črno bela fotografija, ki beleži svetlobo v vidnem delu spektra.
Izračunani statistični parametri, ki opisujejo lastnosti
populacije ali vzorca (minimum, maksimum, povprečja,
standardni odklon itd.).
Pedološka karta merila 1:25.000 (PK25000) predstavlja
temeljni državni dokument, ki vsebuje osnovne podatke o tleh
kot naravnem viru.
Karta, ki prikazuje razprostranjenost skupin prsti v pokrajini.
Karta, ki namesto tipov prsti prikazuje njihovo povezanost s
pedogenetskimi dejavniki.
Signatura, skupina opisnih statistik klasificiranih slojev,
izračunanih na podlagi učnih območij in so osnova za
nadzorovane klasifikacije.
Razvrščanje (sortiranje) elementov v enote z naravno
strukturo (grupiranje).
Uvrščanje v naprej določene in znane skupine.
Podatkovnemu sloju prirediti nove vrednosti, opredeljene z
novimi intervali vrednosti (na primer reklasificirati nadmorske
višine v 100-m višinskih pasovih).
SOils and TERrain digital database – Projekt v okviru FAO, z
namenom vzpostavitve enotne svetovne podatkovne baze o
prsteh.
Lastnosti prsti/horizonta nastale s procesom
psevdooglejevanja (na primer marmoriranost)..
Statistični urad republike Slovenije
toploljuben
Enota prsti (tal) z značilnimi lastnostmi, ki se bistveno
razlikuje od lastnosti drugih prsti (tal).
Enota prsti, ki združuje prsti, na katere nastanek so vplivali
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isti ali podobni pedogenetski dejavniki.
Izraza, ki se uporabljata ločeno v pedologiji (tla) in geografiji
(prst) in dejansko predstavljata sinonim v vsaki vedi posebej.
tla/prst

TTN
TWI
učno območje
WRB

Prst je preperel in spremenjen del zemeljske skorje od površja
do matične podlage, ki se je spremenil zaradi delovanja živih
organizmov, zraka, vode in sončevega obsevanja.
temeljni topografski načrt
reliefni indeks vlažnosti (topographic wetness index)
Homogena območja, znotraj katerih pričakujemo enotne
dejavnike (pedogenetske), na podlagi katerih izračunamo
podpise.
World Reference Base for Soil Resources
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6. IZBOR TESTNEGA OBMOČJA
Že uvodoma smo napovedali, da bomo postavljeno metodologijo najprej
preizkusili

na

testnem

območju.

Preskusiti

želimo

izdelavo

lastne

karte

razprostranjenosti prsti oziroma pedološko karto, ki bo rezultat izbranih
pedogenetskih dejavnikov. Da bomo dobljene rezultate lahko kritično pretresli, je
treba testno območje dovolj dobro poznati, poleg tega mora biti na razpolago
zadostna količina kvalitetnih podatkov, tako terenskih kot laboratorijskih.
Zaželeno je, da je območje dovolj majhno, s čimer si zagotovimo, da bomo do
rezultatov prišli hitro, ti pa bodo dokaj enostavni za interpretiranje. Ker je
območje majhno, je nujno, da je izbrano območje mikropokrajinsko dovolj
pestro. Za testno območje smo si izbrali krajinski park Lahinja v Beli krajini.
Ustreza vsem kriterijem, ki smo si jih postavili5, čeprav je območje mnogo
premajhno in pestrost dejavnikov preskopa, da bi mogli z gotovostjo zavračati ali
sprejemati naše delovne hipoteze.
Skopa literatura o sorazmerno majhnem območju (266 hektarov) nam je
razkrila le nekaj zelo splošnih ugotovitev. Krajinski park Lahinja je nedvomno
posebnost Bele krajine, sploh kar se tiče njegovih vodnih in rastlinskih
značilnosti. Le delno velja to tudi za prsti v parku. Uravnan relief z nizkimi
strmci, ki ga prekrivajo mlade, drobne naplavine v samem povirnem delu reke
Lahinje ter potoka Nerajčice, so povzročili zastajanje vode in zamočvirjenost
najnižjih delov parka (Perko, Orožen Adamič, 1998). Na teh delih so se razvile
oglejene prsti z veliko organskih snovi, ki za Belo krajino niso značilne, pa tudi
delež obrečnih prsti je tukaj nadpovprečen. Na bolj razgibanem in rahlo vzpetem
obrobju ter južnem osrednjem delu pa so nastale prsti, povsem tipične za Belo
krajino in trdo karbonatno matično podlago. Po drugi strani je vseeno dokaj
nenavadno dejstvo, da je skromna razsežnost krajinskega parka ohranila vso
pestrost tipov prsti, ki nastopajo v tem delu Slovenije.

5

Za izbrano testno območje je bilo na razpolago tudi dovolj podatkov ter terenskih in
laboratorijskih meritev. Vzorčenje prsti je rezultat terenskih vaj v Beli krajini med leti
2001 in 2004. Terenske podatke o profilih prsti in vzete vzorce so zbrali študentke in
študenti vsakoletnega 2. letnika geografije na ljubljanski Filozofski fakulteti. Analize
vzorcev je opravila laborantka Simona Lukič v fizičnogeografskem laboratoriju iste
ustanove. Za opravljeno delo se študentom kot tudi laborantki iskreno zahvaljujemo.
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6.1. PEDOGENETSKI DEJAVNIKI V KRAJINSKEM PARKU LAHINJA
Med dejavnike, ki vplivajo na nastanek prsti v Sloveniji, na prvo mesto
uvrščamo matično podlago, sledijo vplivi vode, reliefa, časa in živega sveta,
medtem ko ima zaradi majhnih razsežnosti naše države podnebje bolj obroben
pomen (Stritar, 1991; Lovrenčak, 1994; Repe, 2004). Ob tem ne bi smeli
pozabiti na vplive človeka in njegovih dejavnosti, vendar se bomo v prispevku
osredotočili na pretežno naravne skupine prsti.
Večino krajinskega parka Lahinja pokrivajo prsti, ki so značilne za trdo
karbonatno matično podlago (Stritar, 1990). Kot je razvidno iz geološke karte
1:100.000 (Osnovna geološka karta SFRJ, list Črnomelj, 1972) le-ta več kot
odločno prevladuje na 2/3 proučevanega območja (slika 3).

Slika 3: Geološka karta krajinskega
parka Lahinja, popravljena s terenskim
opazovanjem

Slika 4: 5-metrski višinski pasovi
(digitalni model nadmorskih višin 5x5)

Vir: Osnovna geološka karta SFRJ, list
Črnomelj 1:100.000, 1972
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Apnenci in dolomiti jurske (J32,3) in kredne (K13+4, K15) starosti so kot biolitit z
mnogimi fosilnimi ostanki, biomikrit ter intramikrit značilni za osrednji del parka.
Gradijo celotno višje obrobje na vzhodu, jugu in severu ter delno tudi na zahodu,
kjer pa v severozahodni smeri preidejo v pliokvartarni konglomerat. Hkrati so to
tudi najbolj vzpeti in zakraseli deli krajinskega parka, zlasti v južnem delu, kjer
so značilna reliefna oblika vrtače, pogosti so kraški izviri in celo brezna. Na
jugozahodnem delu krajinskega parka je relief zopet bolj uravnan, saj na površju
pas rdečih boksitnih glin prekinja karbonatno matično podlago (Tumač za list
Črnomelj, 1984).
Holocenske naplavine ob reki Lahinji, ki so po vsej verjetnosti delno tudi
koluvialnega nastanka (Hidropedološka …, 1986), se ob prelomu v dinarski smeri
vlečejo čez celoten osrednji del. Ob potoku Nerajčica se območje holocenskih
naplavin precej razširi proti zahodnem delu parka. Nato zelo ozek pas spremlja
Lahinjo na njeni poti naprej proti severu, kjer le ta v nekaj večjih okljukih prebije
kredne apnence in nadaljuje svojo pot izven območja krajinskega parka proti
izlivu v reko Kolpo.

Slika 5: Relief širšega območja krajinskega parka – DMNV 25

Vir: DMNV 25x25, 2002
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Že samo osnovna analiza digitalnega modela nadmorskih višin 5x5 (slika 5)
pokaže, da se makro- kot tudi mikrorelief navezujeta neposredno na geolitološko
podlago.
Mezoreliefne poteze krajinskega parka izkazujejo slabo razgibanost.
Reliefna energija je majhna. Razlika med najmanjšo nadmorsko višino na
samem robu parka (145 m), kjer ga zapušča Lahinja, in najvišjo točko na
jugovzhodnem obrobju (206 m) znaša komaj nekaj nad 60 metrov. Povprečna
nadmorska višina je 160 metrov.
Tudi nakloni so majhni. Najstrmejše pobočje je nagnjeno za zgolj za 25°,
medtem ko je povprečni naklon 5, 5° (slika 6).
Prav zato tudi sama ekspozicija pobočij nima bistvenega vpliva na same
lastnosti prsti. Še več, najbolj izrazito izražena ekspozicija je na vzhodnem robu,
kar pomeni, da je zahodna do jugozahodna (slika 7).

Slika 6: 2°-naklonski razredi pobočij v Slika
7:
Ekspozicije
pobočij
v
krajinskem parku Lahinja (digitalni krajinskem parku Lahinja (digitalni
model nadmorskih višin 5x5)
model nadmorskih višin 5x5)

Vir: TTN, 1:5.000, 2004
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Mikrorelief je precej bolj razgiban. Razgibano pa ni le obrobje, marveč sta tudi
južni in severni del precej vzvalovljena in vrtačasta. Kar se tiče reliefa lahko
zaključimo, da je zelo uravnanega površja sorazmerno veliko, zelo malo pa je
povsem ravnih predelov.
Večkrat prehojeno območje krajinskega parka je razkrilo tudi vodne in
vegetacijske poteze. Posebnost krajinskega parka Lahinja je vsekakor osrednja
uravnava, po kateri tečeta Lahinja in Nerajčica. Znotraj uravnave sta tudi dva
zamočvirjena predela, Lahinjske in Nerajske luge. Nakloni so tu minimalni, strmci
obeh rek so zelo majhni, tok vode je počasen in talna voda je zelo blizu površja.
S pomočjo vrtanja smo na talno vodo naleteli na globinah nekaj deset
centimetrov, na dveh lokacijah pa se je pojavila prav na površju. Oba vodotoka
tečeta po holocenski, rečni naplavini, ki je na prehodu v vzpeto obrobje
pomešano s koluvialnim nanosom.
V krajinskem parku prevladujejo ekstenzivni travniki, ki se razraščajo po
celotnem parku, v glavnem na uravnanih delih. Prevlado travnikov je mogoče
utemeljiti predvsem z izsekavanjem gozda za potrebe kmetijstva in pašništva,
ponekod pa so zemljišča preveč mokrotna. Med travniki se pojavljajo posamezne
zaplate zelo tipičnih steljnikov. Gre za drugotno združbo navadne breze z orlovo
praprotjo (Pteridio-Betuletum pedulae). Na kar nekaj delih parka je bilo opaziti
ponovno zaraščanje. Sklenjene gozdne površine prevladujejo predvsem na
vzhodnem obrobju, kjer uspevajo nižinski gozdovi belega gabra in hrasta gradna
(Querco-Carpinetum). Poleg omenjenih glavnih vrst uspevajo še enovrati glog
(Crataegus monogyna), rumeni dren (Cornus mas), trepetlika (Populus tremula),
maklen (Acer campestre), navadna breza (Betula pendula) in rdeči bor (Pinus
sylvestris). Na prehodu iz pobočja v ravnino se gabrovemu sestoju začne
pridruževati hrast dob (Quercus robur). Ob vodotokih ter v lugih uspevajo sestoji
črne jelše (Alnetum glutinosae), združbe vrb (Salicetum), kjer v podrastju
uspeva predvsem trstičje (Phragmites australis) s šaši (Carex sp.).
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6.2. TERENSKO PROUČEVANJE, LABORATORIJSKE ANALIZE IN
OSTALI PRIDOBLJENI PODATKI
V dveh zaporednih letih smo glede na opazovane pokrajinske dejavnike
natančno proučili 35 lokacij znotraj parka. Na vsaki izmed lokacij je bila izkopana
profilna jama do matične podlage, če le ta ni bila globlja od 70 cm. V tem
primeru smo do matične podlage prišli z vrtino pedološkega svedra. Sveder smo
uporabili tudi za jemanje vzorcev pod gladino talne vode. Za vsako proučevano
mesto smo opravili naslednje terenske meritve in opazovanja:
− Opis lokacije profilne jame:
o

na topografski karti in GPS smo zabeležili lokacijo izkopa;

o

na podlagi geološke karte in izkopanega vzorca smo določili
matično podlago;

o

izmerili smo naklon in ekspozicijo, nadmorska višina je bila
odčitana s topografskega načrta;

o

določili smo prevladujočo reliefno obliko ter naredili skico (prerez)
lokacije in njene okolice;

o

na vsaki lokaciji smo popisali rastlinske vrste po Braun-Blaquetovi
metodi;

o

zabeležena sta bila tudi datum in opisovalec;

o

vsaki lokaciji smo dodelili unikatno signaturo, ki jo je sestavljalo
leto proučevanja, črka skupine študentov in zaporedna številka
proučevane lokacije (npr. 2004_A_09).

− Opis profila in horizontov prsti:
o

Oznaka vseh ugotovljenih horizontov od površja do matične
podlage oziroma talne vode.

o

Za vsak horizont posebej smo izmerili/določili/ocenili (če ni
navedeno drugače, Vovk Korže in Lovrenčak, 2004): globino
(debelino), barvo (Munsell soil colour chart, 1992), teksturni
razred s prstnim preizkusom, delež skeletnih delcev, vlažnost,
reakcijo s tekočim in papirnatim indikatorjem v 0, 1 N KCl, delež
kalcijevega karbonata na podlagi vidnih in slušnih znakov ter
zabeležili vidne posebnosti (konkrecije, prekoreninjenost, rovi
živali itd.). Če je vzeti vzorec dopuščal, smo določili tudi strukturo
in obstojnost strukturnih agregatov po Sékeri.
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Določili smo skupino prsti ter profil skicirali ali fotografirali.

Slika
8:
Topografska
krajinskega parka Lahinja

podlaga Slika 9: Lokacije proučevanja prsti v
krajinskem parku Lahinja

Vir: Temeljni topografski načrt 1:5.000,

Vir: Terensko delo 2003/04

2004

− Jemanje vzorcev:
o

Za

analizo

v

laboratoriju

smo

vzeli

vzorce

iz

vsakega

prepoznanega horizonta. Poleg unikatne signature profila je vsak
vzorec dobil še zaporedno številko horizonta od površja proti
matični podlagi (npr. 2004_A_09_1, 2004_A_09_2. itd.).
o

Na zraku posušene vzorce smo zdrobili v mlinu in presejali skozi
sito 2 mm in v fizičnogeografskem laboratoriju Oddelka za
geografijo v Ljubljani z analizami določili naslednje parametre
(Vovk Korže in Lovrenčak, 2001): teksturo (mehanska analiza z
mokrim sejanjem in pipetiranjem po Köhnu), elektrometrično
merjene pH v 0, 1 N KCl, delež karbonatov s Scheiblerjevim
kalcimetrom in delež organske snovi s suhim sežigom.
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Na podlagi predvsem terenskih opazovanj smo prepoznali in ugotovili sledeče
skupine prsti (slika 11):
− obrečne in koluvialne prsti,
− oglejene prsti,
− rjave pokarbonatne prsti,
− rendzine,
− izprane prsti (steljniške) in
− antropogene prsti.
Glede na matično podlago bi v krajinskem parku upravičeno pričakovali razvoj
pedosekvenc na trdi karbonatni matični podlagi (Stritar, 1990), ki pa zaradi lege
samega parka in reliefa znotraj njega niso popolnoma razvite. Odsotnost večjih
strmin je vzrok, da smo pri proučevanju prsti zelo redko naleteli na rendzine, ki
za območje parka niso značilne. Isti vzrok pogojuje močno prepletenost ostalih
enot.

Slika 10: Pedosekvence v krajinskem parku Lahinja
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koluvijem
koluvij

prva
terasa/vznožje
pobočja
pobočje

koluvialne prsti

gozd – beli gaber,
s hrastom dobom

rjave pokarbonatne gozd – gabrov
prsti, žepaste
uravnava
izprane prsti
travniki
u apnenec
* - izprana varianta rjavih pokarbonatnih se izrazito prepleta z izpranimi prstmi
Vir: Gradivo terenskega dela …, 2003/04
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Slika 11: Tipi prsti in njihova razprostranjenost v krajinskem parku Lahinja na
podlagi terenskih opazovanj in meritev ter laboratorijskih analiz

Vir: Gradivo terenskega dela …, 2003/04

Točkasta terenska spoznanja o profilih prsti in njihovih lokacijah ter rezultati
laboratorijskih analiz so bili podlaga za proučevanje zvez med tipi prsti in
matično podlago, reliefom, vodnimi razmerami, vegetacijskim pokrovom in rabo
tal, ki smo jih ugotavljali na prečnem profilu preko krajinskega parka (slika 10).
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in

vertikalnih

razsežnosti

parka,6

majhne

razgibanosti reliefa, podnebja ter mikroklime nismo uvrstili med odločilne
pedeogenetske dejavnike. Podnebje se odraža v nekaterih pedogenetskih
procesih, ki so značilni za ta del Slovenije (preperevanje matične podlage,
argilogeneza in braunizacija, humifikacija, izpiranje baz (hranil) in glinastih
delcev) in ne le za krajinski park. Na podlagi proučenih zvez in ugotovljenih
pedosekvenc smo izdelali karto prsti krajinskega parka (slika 11). Obrečne prsti
se pojavljajo na uravnanem delu parka, ki ga prekrivajo mladi aluvialni nanosi
ter spremljajo oba vodotoka. Na vzhodnem obrobju obrečne prsti prehajajo v
koluvialne prsti, te pa na pobočju, na trdih karbonatnih kamninah v rjave
pokarbonatne prsti, ki imajo žepast značaj. Rjave pokarbonatne prsti se
pojavljajo tudi na uravnanih delih parka, kjer nastopajo v tipični in izprani obliki,
izrazito pa se prepletajo z izpranimi prstmi. Največ izpranih prsti je na območju,
kjer so geologi prepoznali rdeče boksitne gline. Na zamočvirjenih območjih
najnižjega dela parka, ki jim domačini pravijo Luge (Nerajske in Lahinjske), so
sklenjeno oglejene prsti. Na naravne rendzine smo naleteli le v enem primeru in
se na karti ne pojavljajo, z izjemo antropogene zaplate, na opuščenem
peskokopu.
Terenska opazovanja so pokazala zelo tesno prepletanje posameznih skupin
prsti, še posebej različnih podtipov rjavih pokarbonatnih prsti (tipičnih, globokih
in izpranih) in izpranih, steljniških prsti. Samo na podlagi točkastih proučevanj je
takšno pestrost zelo težko prikazati, zato smo se odločili za podrobnejšo
(geo)statistično analizo digitalnih podatkov, ki smo jih dodatno pridobili,
posodobili ali izdelali:
− Dopolnili in s terenskimi ugotovitvami smo popravili geološko podlago (slika
3).
− Ker se je digitalni model nadmorskih višin z velikostjo celice 25x25m na
tako majhnem območju izkazal za veliko pregrobega, smo na podlagi
digitaliziranih plastnic iz temeljnega topografskega načrta 1:5.000 izdelali
nov model nadmorskih višin 5x5 m. Iz podrobnejšega modela nadmorskih
višin smo izdelali površji naklonov in ekspozicij enake natančnosti (slika 4,
6, 7).

6

Krajinski park se razprostira 2,6 km v smeri S–J in 2,0 km v smeri V–Z, najvišja točka
parka je na nadmorski višini 206 m, najnižja pa na 147 m.
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Slika 12: DOF krajinskega
Lahinje s profili in tipi prsti
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parka Slika 13: Pokrovnost in raba tal MKGP

Vir: Geodetska uprava republika Slovenije,

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, 2002

2002 in terensko delo 2003/04

− Za lažjo in podrobnejšo identifikacijo vodnih značilnosti ter vegetacijskega
pokrova smo uporabili digitalne ortofoto posnetke, kot tudi 7 slojev
Landsatovega TM satelita (orthorectificirani multispectralni in pankromatski
posnetki, Landsat 7 ETM+). Slednji so se prav tako izkazali za pregrobe in
manj uporabne.
− Podlaga za rabo tal nam služil vektorski sloj pokrovnosti Ministrstva za
kmetijstvo, prehrano in gozdarstvo (MKGP, 2002) (slika 13).
Novi digitalni sloji podatkov so nam omogočili izračune nekaterih dodatnih
kvantitativnih opredelitev krajinskega parka:
− Najpogostejša matična podlaga so holocenske naplavine, ki se pojavljajo na
66, 8 hektarih. Sledijo kredni apnenci in dolomiti na 128, 4 hektarih , nato
jurski na 39, 9 hektarih, rdeče boksitne gline na 18, 0, na 7, 7 hektarih
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vznožji pobočij smo identificirali koluvij, najmanj je pliokvartarnih nanosov
in sicer 5, 1 hektar (slika 3).
− Povprečna

nadmorska

višina

v

krajinskem

parku

je

160

metrov.

Najstrmejše pobočje je nagnjeno zgolj za 25°, medtem ko je povprečni
naklon 5, 5°, najobsežnejši naklonski razred je 0–5° (56 %, do 10° pa je
kar 85 % površja). Z izjemo vzhodnega obrobja ekspozicije niso izrazite in
nobena posebej ne izstopa (ravnina – 11, 3 %, severna – 14, 1 %, vzhodna
– 20, 0 %, južna – 20,5 % in zahodna – 34, 0 %).
− Nerajčica je dolga 1380 m in do izliva v Lahinjo naredi le 8 m višinske
razlike, tok Lahinje v samem parku je dolg 4515 m, na tej razdalji pa se od
izvira spusti za 11 m.
− Med kategorijami pokrovnosti je daleč največ travniških površin, gozdne in
njivske površine so približno enake, kar velik je delež površin v zaraščanju
(4 %) (slika 13).

Slika 14: Deleži matične
krajinskem parku Lahinja

podlage

v Slika 15: Razmerje med kategorijami
pokrovnosti v krajinskem parku Lahinja
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Vir: Osnovna geološka karta SFRJ, list

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, 2002

Črnomelj 1:100.000, 1972 in terensko delo
2003/04

Digitalni podatki, ki smo jih pridobili, kažejo na veliko večjo pestrost
pedogenetskih dejavnikov, kot smo jih opazili s terenskim opazovanjem. Na
pestrost in močno prepletanje različnih skupin pokarbonatnih prsti ter izpranih
prsti

smo

sicer

opozorili,

nismo

pa

mogli

razprostranjenosti prsti bomo uporabili dve metodi:
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− multivariatno hierarhično klasifikacijo (cluster in isoclust unsupervised
classification) ter
− multivariatno nadzorovano klasifikacijo satelitskih posnetkov (maximum
likehood supervised classification).
Obe navedeni metodi smo uporabili za preverjanje in obogatitev naših
spoznanj o prostorskem razporejanju skupin prsti v krajinskemu parku Lahinja
predvsem tam, kjer smo se drobne variabilnosti zavedali, vendar smo imeli na
voljo premalo izkopanih profilov in s tem terenskih in laboratorijskih podatkov,
da bi to variabilnost prostorsko opredelili.
Nenadzorovana klasifikacija oziroma cluster analiza naravnih dejavnikov
(matične podlage, reliefa, voda in pokrovnosti) je potrdila naše ugotovitve.
Rezultat je 5 + 1 kombinacij (prva predstavlja okolico, za katero nimamo
podatkov), ki jih zlahka preimenujemo v tipe prsti (slika 16): cluster 2 – rjave
pokarbonatne prsti in izprane prsti, cluster 3 – obrečne prsti, cluster 4 – rjave
pokarbonatne prsti, cluster 5 – izprane prsti in cluster 6 – koluvialne prsti.
Prepoznani tipi se v precej dobro ujemajo z našimi terenskimi predpostavkami.
Razlike se pojavijo tam, kjer so digitalni, vhodni podatki premalo natančni.
Klasifikacija ni izločila obeh zamočvirjenih območij Lug, kjer se pojavljajo
oglejene prsti ter zaplate rendzin, ki so nastale na opuščenem peskokopu in so
povsem antropogenega nastanka. Samo razvrščanje v skupine pa ni rešilo
osnovne zadrege ločevanja različnih tipov rjavih pokarbonatnih in izpranih prsti v
osrednjem, ravninskem delu parka.
Za veliko bolj natančno in uspešno se je izkazala nadzorovana klasifikacija ali
uvrščanje v skupine. V postopku smo najprej izdelali 30 učnih območij, za katere
smo natančno poznali tip prsti (vsak tip prsti so zastopala vsaj tri učna območja
na različnih delih parka). Okolico izkopa in opisa profila smo razširili na bližnjo
okolico toliko, kolikor so nam dopuščali dejavniki. Znotraj učnega območja so
zgoraj omenjeni dejavniki ostali homogeni in so odražali dejavnike, ki so značilni
za samo točkasto lokacijo. Na podlagi učnih območij smo izdelali podpise ali
signature za sedem prepoznanih tipov prsti. Analiza dejavnikov znotraj signatur
je pokazala, da ima največji vpliv na razvoj in razporeditev prsti naklon pobočja,
ki mu sledi matična podlaga in nazadnje nadmorska višina. Pestrost nekaterih
naravnih dejavnikov, predvsem drobno, a hitro menjavanje naklona pobočij, je
pokazala, da so prsti še mnogo bolj pestre, kot smo pričakovali.
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skupine

Rezultat

razvrščanja
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v Slika 17: Rezultat uvrščanja v skupine
(generaliziran)

Vir: Gradivo terenskega dela …, 2003/04

Preglednica 3: Površine skupin prsti in njihovi deleži v krajinskem parku Lahinja
skupina prsti
obrečne prsti
koluvialne prsti
oglejene prsti
rjave pokarbonatne prsti
izprane prsti

površina [ha]

delež

45,90
17,2%
5,53
2,1%
14,78
5,6%
129,65
48,7%
70,31
26,4%
Vir: Gradivo terenskega dela …, 2003/04
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7. OBMOČJE PROUČEVANJA
Povsem iluzorno je pričakovati, da bomo z osredotočenjem na eno izmed
slovenskih

pokrajin

zaobjeli

celotno

paleto

pedogenetskih

dejavnikov

in

procesov, ki pogojujejo nastanek skupin in tipov prsti v Sloveniji. S primernim
območjem se bomo skušali temu vsaj delno približati. Za pokrajino, v kateri
bomo

podrobneje

razčlenili

naravne

dejavnike

z

namenom

ugotavljanja

razprostranjenosti prsti, je zaželena notranja nehomogenost matične podlage,
površja, voda, vegetacije in pokrovnosti (rabe tal). Zelo težko bo zagotoviti
podnebno pestrost, saj ima zaradi majhne razsežnosti naše države podnebje kot
pedogenetski dejavnik bolj obroben pomen (Stritar, 1991; Lovrenčak, 1994;
Repe, 2004).
Izbor Polhograjskega hribovja ni bil naključen. Hribovje je notranje dovolj
naravnogeografsko pestro, hkrati je po svojih značilnostih dovolj podobno tistim,
ki veljajo za Slovenijo kot celoto.
Slovenija je geološko silno pestra, kar moremo trditi tudi za Polhograjsko
hribovje. Še posebej prihaja do izraza dvojnost med nekarbonatno in karbonatno
matično podlago, ki se pogosto izmenjujeta na kratke razdalje z vmesnimi pasovi
mladih sedimentov. Posledično se prepletata tudi normalen fluvialni relief in
kraško površje z vsemi pojavi, ki mu pritičejo (vrtače, ravniki, suhe doline,
brezna itd.). Rečna mreža je gosta, kar kaže na sorazmerno dobro namočenost,
čeprav imajo vodotoki nizke pretoke in so pogosto hudourniškega značaja.
Slovenijo smemo označiti tudi kot reliefno izjemno razgibano, z malo ravnega
površja, kakršno je tudi Polhograjsko hribovje. Povprečna nadmorska višina
Slovenije znaša okoli 550 metrov, s povprečnim naklonom nekaj manj kot 15°.
Vrednosti za Polhograjsko hribovje so precej podobne, saj povprečna nadmorska
višina znaša 540 metrov, povprečen naklon je nekoliko višji (19°), kar do neke
mere

odtehta

odsotnost

visokogorskega

sveta

in

njegovih

potez

(razen

klimatskih). Tudi podnebno v našem proučevanem območju ne moremo govoriti
o ekstremih, poleg tega Polhograjsko hribovje pripada tipu podnebja, ki je v
Sloveniji najbolj razširjen. Povprečne količine padavin, ki so bile zabeležene, so
med 1400 mm do največ 1800 mm (Slovenija 1567 mm), povprečna letna
temperatura meteoroloških postaj znotraj ali v neposredni bližini hribovja se
giblje med 9, 5°C in 7, 5°C (Slovenija 8, 8°C). Povprečne januarske temperature
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so med -0, 5°C in -2, 0°C (Slovenija okoli 0 °C), julijske pa med 17°C in 19°C
(Slovenija med 18°C in 20°C). Prav tako je za doline Polhograjskega hribovja
značilna temperaturna inverzija ter zaradi razgibanega reliefa, drobne klimatske
razlike med prisojnimi in osojnimi pobočji. Delež gozda je v Polhograjskem
hribovju visok (s 70 % je višji kot v Sloveniji) in se je v zadnjih letih še povečal.
Zaradi pestre geološke podlage so zelo pestre tudi gozdne združbe, čeprav (tako
kot v Sloveniji) izrazito prevladujejo bukovi gozdovi (Ogrin, 1996; Gams in
Vrišer, 1998; Perko in Orožen Adamič, 1998).

7.1. OMEJITEV
HRIBOVJA)

PROUČEVANEGA

OBMOČJA

(POLHOGRAJSKEGA

Meje proučevanega območja se dokaj dobro ujemajo z mejami Polhograjskega
hribovja, kakor ga je opredelil Gabrovec (1989). Čeprav meje v glavnem
potekajo po vodotokih ali na prehodu iz ravnine v pobočje, je naše proučevano
območje malenkostno večje. Tako smo zajeli tudi del dna Ljubljanske kotline in
zagotovili večjo pestrost pedogenetskih dejavnikov.
Meja se začne pri Medvodah, s sotočjem Sore in Save. Vzhodno mejo
predstavljata robova Sorškega in Ljubljanskega polja. Do Mednega poteka meja
po Savi, nato gre preko Stanežič, Guncelj, Šentvida, Dravelj do Vrhovcev, kjer se
ločita Gradaščica in Mali graben. Južna meja se nadaljuje proti zahodu po
Horljulščici (Horjulki ali Šujici), mimo naselij Dobrova, Brezje (pri Dobrovi),
Podolnica, Horjul in Vrzdenec. Pri Šentjoštu (nad Horjulom) zavije meja proti
severu mimo Kurje vasi, Suhega dola in Lučin v dolino Brebovščice. Zahodno
mejo predstavlja Brebovščica, ki teče skozi Brebovnico in Dolenjo Dobravo, do
njenega sotočja s Poljansko Soro pri Gorenji vasi. Celotno severno mejo območja
predstavlja Poljanska Sora (Poljane, Visoko, Log, Zminec, Škofja Loka) do
sotočja s Selško Soro. Meja se zaključi s Soro med Škofjo Loko in Medvodami.
Območje je veliko 26270,5 hektarov oziroma 262,7 km2, meja je dolga nekaj
več kot 76 kilometrov.
Kljub mnogim imenom, kot so Polhograjsko pogorje, Polhograjski Dolomiti,
Polhograjci, Polhograjska pokrajina pa tudi Gradaška pokrajina in Gradaške
doline (Melik, 1959), se je za proučevano območje še najbolj uveljavilo
Polhograjsko hribovje, ki na severu meji na Škofjeloško hribovje, na zahodu
prehaja v Rovtarsko in delno Idrijsko-Cerkljansko hribovje, na jugu ga od
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Slika 18: Meje proučevanega območja oziroma Polhograjskega hribovja
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Ljubljanskega barja loči pas nizkih osamelcev, na zahodu pa se dokaj ostro dviga
nad Ljubljansko in Sorško polje. Glavni in osrednji del pripada porečju
Gradaščice, severni del se odmaka neposredno v Poljansko Soro.
Polhograjsko hribovje je redko poseljena pokrajina. Povprečna gostota
prebivalstva je kar za polovico manjša od slovenskega povprečja in znaša
55 prebivalcev/km2, na kar polovici območja pa jih na kvadratnem kilometru živi
manj kot 10 (EHIS, 2004). Najpomembnejše naselje je Polhov Gradec, po
katerem je hribovje tudi dobilo ime in leži v njenem osrčju. Pomembnejši središči
sta še Horjul in Dobrova, večina hribovja gravitira proti Ljubljani.

Slika 19: Gostota prebivalstva proučevanega območja

Preglednica 4: Gostota prebivalstva proučevanega območja po razredih
delež
gostota prebivalstva
[%]
[preb/km2]
do 5
34,8
5–50
42,8
50–100
9,3
nad 100
13,1
vir: EHIS, 2004

66

Pedogeografska karta in njena…

Blaž Repe

7.2. PEDOGENETSKI DEJAVNIKI NA PROUČEVANEM OBMOČJU
Vse, kar vpliva na nastanek, razvoj in lastnosti prsti ter istočasno na njihovo
razširjenost, lahko strnemo pod pojmom pedogenetski (tlotvorni) dejavniki. Z
vidika sistemske teorije so to dejavniki okolja oz. geografskega okolja, pokrajine,
ki delujejo na proučevani podsistem, to je na prst (Lovrenčak, 1994).
Do takšnih zaključkov se je dokopal že Dokučajev, temelje pa postavi Jenny
leta 1941, ko je vpliv pedogenetskih faktorjev na nastanek in razvoj prsti zapisal
v obliki matematične formule:
S = f (cl, o, r, p, t)
kjer je prst (Soil) funkcija (function) pedogenetskih dejavnikov: podnebja
(climate) živega sveta (organisms), reliefa (relief), matične podlage (parent
material) in časa (time).
Za slovenske razmere pa tako nabor kakor tudi razporeditev dejavnikov ni
ustrezna oziroma je premalo podrobna. Stritar je formulo priredil za slovenske
razmere in jo poznamo kot Stritarjevo formulo (Prus, 2000):
T = f (G, V, R, K, O, Č) t (Stritar, 1991)
Razvoj in lastnosti tal/prsti so odvisne od geolitološke osnove (matične
podlage), reliefa, klime, vodnih razmer, organizmov, človeka in časa (t).

Slika 20: Pedogenetski dejavniki
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Vsaka prst, njene lastnosti in procesi, ki potekajo v njej, so rezultat
vzajemnega delovanja vseh teh dejavnikov. Čeprav pogosto lokalno en dejavnik
prevlada nad ostalimi, vpliv nekaterih pa je komaj čutiti.
Ne Jenny ne Stritar kvantitativno nista opredelila funkcije in njenih faktorjev,
ker

so

te

povezave

izjemno

zapletene

in

jih

je

z

matematičnimi

in

geostatističnimi modeli mogoče opisati le deloma. Vendar je deloma to naš cilj.
Ugotavljanje prsti v pokrajini na podlagi pedogenetskih dejavnikov, torej
genetskih tipov oziroma skupin prsti in jih na tak način tudi prikazati. Ker bo
končen rezultat v mnogem odvisen prav od izbora faktorjev, bomo posebno
pozornost namenili prav naravnim dejavnikom na našem proučevanem območju.
Ker so naš cilj "naravne", od človeka malo preoblikovane skupine prsti, bomo
zavestno (čeprav ne povsem) pustili delovanje človeka ob strani. Prvi korak k
temu je tudi izbor območja, ki je v pretežni meri pokrit z gozdom in s prebivalci
dokaj redko poseljen.

7.2.1. Vzpostavitev geografskega
proučevano območje

informacijskega

sistema

za

V uvodnih besedah ter pri pregledu geografskega proučevanja prsti v
preteklosti smo prišli do ugotovitev, da geografija pri proučevanju prsti nekako
ne zmore še tistega zadnjega sinteznega koraka, ki bi nas pripeljal do karte
razprostranjenosti prsti v pokrajini. Upravičene in (pogosto) neupravičene
zadrege (poglavje 4) nam v mnogočem pomagajo premostiti prav z geografskim
pristopom proučevanja, uporabo dostopnih digitalnih podatkov in kartografskega
gradiva, enostavnega terenskega proučevanja v kombinaciji s sorazmerno
preprostimi GIS orodji ter kvantitativnimi metodami. S tem bomo preskočili
marsikatero finančno ali časovno oviro in pridobili dragocene informacije o prsteh
v pokrajini na način, ki je geografom blizu. Uporaba geografskih informacijskih
sistemov in kvantitativnih metod pri obravnavi pojavov in procesov v pokrajini,
njihova razlaga in interpretacija ter na koncu tudi kartografski prikaz se je v
slovenski geografiji začela uveljavljati sorazmerno zgodaj. Sledove uporabe
sodobnih, kvantitativnih metod je dandanes mogoče zaznati skorajda pri vsaki
geografski raziskavi. Prednosti, ki jih nudijo geografski informacijski sistemi in
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računalniško podprta kartografija, omogočajo tudi uspešno soočenje z ovirami in
težavami pri proučevanju prsti (Burrough in McDonnell, 1998, str. 7):
1. Hitra izdelava kart.
2. Cenejša izdelava kart.
3. Izdelava kart, ki ustrezajo povsem specifičnim potrebam.
4. Možnost izdelave kart tudi v primerih, ko ne razpolagamo s strokovno
usposobljenimi kadri.
5. Omogočajo grafično eksperimentiranje ter modeliranje na podlagi istih ali
sorodnih baz podatkov.
6. Omogočajo in pospešijo posodabljanje kart, na podlagi podatkov v digitalni
obliki.
7. Omogočajo analize podatkov, ki zahtevajo součinkovanje med statističnimi
analizami in kartografijo.
8. Zmanjšajo uporabo tiskanih kart kot obliko shranjevanja podatkov, s čimer
zreduciramo učinke klasifikacij in generalizacij in tako ohranjamo kvaliteto
podatkov.
9. Ustvarjanje kart, ki jih človek zelo težko izdela (npr. 3D kartografija).
10.Ustvarjanje kart, kjer so vsi postopki natančno opredeljeni in brez izjem
dosledno izpeljani.
11.Avtomatizacija procesov omogoča stalen nadzor, sprotno popravljanje
napak in poljubno število ponovitev.
Za konec naj še dodamo, da lahko s pomočjo geografskih informacijskih
sistemov

modeliramo

poljubno

število

dejavnikov,

faktorjev

in

vplivov,

upoštevamo vsako podrobnost in za vsak rezultat, ki ga dobimo, obstaja logična
in kvantitativno podprta razlaga.
Zaradi vseh prednosti, ki nam jih nudi računalniško podprto proučevanje prsti
v pokrajini, smo za proučevano območje Polhograjskega hribovja7 vzpostavili
geografski informacijski sistem različnih prostorskih in atributivnih baz podatkov.
Najprej smo pridobili tiste digitalne baze podatkov, ki so že bile na razpolago in
na voljo brez zahtevnejših pretvorb (npr. digitalni model nadmorskih višin) in

7

Iz povsem tehničnih razlogov smo zbrali podatke za širše pravokotno območje, ki v
celoti vsebuje naše proučevano območje. Vse analize smo izvajali na širšem območju, za
potrebe sinteze in kartografskih prikazov pa smo uporabili le proučevano območje.
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Slika 21: Robne koordinate proučevanega območja

transformacij. Osnovni geografski informacijski sistem smo vzpostavili znotraj
ESRI

ArcGIS/ArcINFO

9.1

okolja

za

Windows.

Podatke

smo

po

potrebi

transformirali v enotni državni koordinatni sistem, kot ga za svoje podatkovne
baze uporablja Geodetska uprava republike Slovenije8:
Horizontal coordinate system
Projected coordinate system name: Bessel 1841 Transverse Mercator
Geographic coordinate system name: GCS Bessel 1841
Map Projection Name: Transverse Mercator
Scale Factor at Central Meridian: 0.999900
Longitude of Central Meridian: 15.000000
Latitude of Projection Origin: 0.000000
False Easting: 5500000.000000
False Northing: 0.000000

8

Prostorski metapodatki državnega koordinatnega sistema nimajo vseh imen in
parametrov prevedenih v slovenski jezik, zato ohranjeni v izvirniku.

70

Pedogeografska karta in njena…

Blaž Repe

Planar Coordinate Information
Planar Distance Units: meters
Coordinate Encoding Method: coordinate pair
Coordinate Representation
Abscissa Resolution: 0.000064
Ordinate Resolution: 0.000064
Geodetic Model
Horizontal Datum Name: D_Bessel_1841
Ellipsoid Name: Bessel_1841
Semi-major Axis: 6377397.155000
Denominator of Flattening Ratio: 299.152813
Nato smo nadaljevali z zbiranjem vseh ostalih temeljnih, neizvedenih
podatkov, ki smo jih z več ali manj truda ter popravkov vnašali v postavljeno
okolje geografskega informacijskega sistema. Ob tem je bilo treba podatke:
−

skenirati (npr. osnovna geološka karta 1:100.000),

−

transformirati projekcijo, koordinatni sistem in datum (npr. osnovna
geološka karta 1:25.000),

−

digitalizirati (npr. rečna mreža),

−

posodobiti z realnim stanjem (karta gozdnih združb 1:50.000) ali

−

posodobiti podatke s terenskimi opazovanji in laboratorijskimi analizami
(podatki pedoloških profilov).

Iz osnovnih baz podatkov smo nato s pomočjo geoinformacijskih orodij
izračunali manjkajoče sloje podatkov pedogenetskih dejavnikov (naklon pobočij,
reliefni indeks vlažnosti itd.), ki so služili za nadaljnje analize in izdelavo karte
razprostranjenosti prsti v pokrajini. Pri tem smo za analize, sinteze in
kartografske prikaze uporabili naslednjo programsko opremo:
−

Atributivne podatkovne baze brez prostorske komponente smo obdelali s
statističnim programskim paketom SPSS 13.0.

−

Prikaze (grafikone) atributivnih baz podatkov smo izdelali večinoma s
paketom Microsoft Excel 2003.

−

Glavnina vseh prostorskih analiz, kot tudi sinteza in osnovno kartografsko
gradivo so bili izdelani s pomočjo v okolju geografskega informacijskega
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sistema ESRI ArcGIS/ArcINFO 9.1 za Windows. Poleg osnovnih orodij, ki jih
nudi ArcGIS smo uporabili tudi sledeče dodatke (ekstenzije in skripte):
−

ArcGIS Spatial Analyst,

−

ArcGIS Geostatistical Analyst,

−

ArcGIS 3D Analyst,

−

ArcGIS Scan,

−

XTools 3.2 za ArcGIS 9.x (2005),

−

ET Geowizards 94 za ArcGIS 9.x (2005),

−

ET Geotools 92 za ArcGIS 9.x (2005),

−

TauDEM

(Terrain

analysis

using

Digital

Elevation

Model)

(Tarboton, 2005),
−

DNR Garmin Extension for ArcGIS 9.x (2005) za povezavo med
GPS napravo in ArcGIS 9.1 programskim GIS okoljem.

−

Nekatere

prostorske

podatke

smo

analizirali

tudi

z

GIS

orodji

v

programskih paketih Idrisi 32 za Windows in Erdas Imagine 8.6 za
Windows.
−

Grafično smo nekatere slike dodatno obdelali v programskem paketu Corel
DRAW X3 in Corel PHOTO-PAINT X3.

−

Besedilo je bilo oblikovano s programom Word 2003 za Windows.

Vse uporabljene osnovne baze podatkov njihove pretvorbe in transformacije,
kot tudi izvedeni sloji podatkov, skupaj z metodami izračuna, so predstavljeni pri
vsakem posameznem pedogenetskem dejavniku.

72

Pedogeografska karta in njena…

Blaž Repe

7.2.2. Matična podlaga
Kamninska

oziroma

matična

podlaga

spada

med

najpomembnejše

pedogenetske dejavnike, kar še posebej velja za manjše pokrajinske enote
oziroma proučevana območja. Matična podlaga odločilno vpliva na ostale
pedogenetske dejavnike: relief, vodovje, rastlinski pokrov in (mikro)klimo. Še
večji pa je neposreden vpliv matične podlage na nastanek, razvoj in lastnosti
prsti, saj prispeva njeno mineralno komponento (Stritar, 1990; Lovrenčak, 1994;
Hočevar, Vidic, 1998). To še posebej velja tudi za Slovenijo, kar smo ugotovili in
ponovno potrdili s terenskim proučevanjem prsti na obravnavanem območju.
Izkazalo se je, da prav razporeditev geolitoloških tipov bistveno vpliva na
prostorsko razporeditev prsti. Zaradi tega bomo nekaj več besed namenili
geološkim razmeram.

Slika 22: Podatki osnovnih
proučevanem območju

geoloških
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Geolitološka zgradba obravnavanega območja je povzeta iz listov Brezovica,
Kranj, Lučine, Medvode, Novake, Polhov Gradec, Poljane, Šenčur, Tošč, Vrhnika
in Železniki – rokopisne osnovne geološke karte 1:25.000 (slika 22).

Preglednica 5: Enote matične podlage na proučevanem območju
kartografska enota na osnovni geološki karti 1:25.000

površina
[ha]

delež
[%]

C,P permokarbon
6951,2
26,46
glinasti skrilavec alevrolit, peščenjak in konglomerat
P22 srednji perm – sosijska stopnja
grödenski skladi – zelenkasto siv peščenjak, alevrolit, prehodi v 2861,1
10,89
skrilavec in konglomerat
P3 zgornji perm – žažarska stopnja
246,7
0,94
temno siv apnenec in dolomit
T1 spodnja triada – skitska stopnja
4440,1
16,90
laporni apnenec, dolomit, peščen skrilavec, oolitni apnenec
T2 – srednja triada
2152,2
8,19
neplastoviti dolomit
T21 srednja triada – anizična stopnja
1654,6
6,30
dolomit, ploščast apnenec
1
T22 srednja triada – spodnja ladinska stopnja
638,0
2,43
piroklastiti, apnenec
2
T22 srednja triada – zgornja ladinska stopnja
2820,1
6,92
svetlosiv kristalast dolomit, svetlosiv kristalast neplastovit apnenec
T2,3 ladin in karnik, škofjeloški apnenec
33,4
0,13
siv in rumenkast pretežno ploščast apnenec z rožencem
T3 zgornja trida – tuval, norik, ret
404,9
1,54
baški dolomit in apnenec z rožencem
T31 zgornja trida – jul, tuval in karnik
1118,9
4,26
pisan peščenjak, argilit, tufit, apnenec, ponekod z rožencem
T32+3 zgornja trida – norik in ret
181,4
0,69
plastovit in pasovit dolomit, redko apnenec – glavni dolomit
J, K jura in spodnja kreda
602,6
2,29
črn glinast skrilavec, lapor, ploščast apnenec, breča
1
Ol2 srednji oligocen
414,7
1,58
konglomerat, peščenjak
fgl pleistocen
48,5
0,18
konglomerat, slabo sprijet prod, glina – konglomeratni zasip
j holocen
595,1
2,27
jezerski in barski sedimenti
d holocen
57,9
0,22
deluvij
s holocen
6,6
0,02
melišča
al holocen
2009,6
7,65
nanosi rek in potokov
33,6
0,13
večji vodotoki
26271,1 100,00
vsota
vir: Osnovna geološka karta 1:25:000
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Slika 23: Podatki geoloških kart združeni po dobah (poenostavljeno)
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vir: Osnovna geološka karta 1:100.000
Kamninska zgradba proučevanega območja (Polhograjskega hribovja) je zelo
raznolika. Pogosto se v okviru iste stratigrafske enote pojavlja več različnih
kamnin, ki na osnovni geološki karti 1:25.000 med seboj niso ločene in se
pogosto menjavajo na zelo kratke razdalje (Gabrovec, 1986). Po starosti bi v
grobem lahko razdelili prevladujoče kamnine na dva dela: permokarbonske plasti
in triasne plasti. V osrednjem in najvišjem delu hribovja prevladujejo dolomiti, ki
so proučevanemu območju tudi posodili ime Polhograjski dolomiti. Zelo pogosti
so tudi triasni, skitski apnenci, ki se menjavajo s peščenimi skrilavci, dolomiti in
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laporji ter permokarbonskimi skrilavci in peščenjaki. Vse ostale geolitološke
enote so na obravnavanem območju površinsko slabše zastopane.
Najstarejše kamnine na proučevanem območju so permokarbonske (C,P), kjer
se kot prevladujoči pojavljajo temnosivi glinasti skrilavci, z vmesnimi pasovi
sljudnatega

kremenovega

alevrolita

in

peščenjaka

ter

drobnozrnatega

konglomerata (Osnovna geološka karta 1:25:000).
Največje,

skoraj

3000

ha

veliko

območje naštetih kamnin se nahaja med
rekama

Gradaščica

in

Horjulščica

ter

naseljema Dobrova na vzhodu in Praproče
na zahodu, kjer se klinasto zaključi. Od
vzhoda

proti

zahodu

obsega

vzpetine

Jazbina, Vrhe, Goli grič, Breznica, Ključ,
Kladnik, Zvonešca, Visoki hrib in Mali vrh,
ki so vsa med 500 in 600 metri nad morjem. Polovico manjše območje
premokarbonskih kamnin se nahaja na desnem bregu Poljanske Sore, med
Močilniškim grabnom na desni in Sopotniško grapo na levi strani Poljanske Sore.
Zajema zahodni del Svete Barbare ter vzpetine Drajner, Tomažkov vrh, Bukovški
grič, Krgano in se najvišje dvigne s Polhovcem (948 m). Zaključi se s krakom, ki
se proti jugu vleče vse do naselja Črni Vrh. Proti vzhodu je ta pas
permokarbonskih kamnin s svojo dolino prekinila Gradaščica, kamnine pa se nato
nadaljujejo v trikotniku med Gabrjami, Podutikom in Bokalcami ter obsega nizke
vzpetine Utika. Po geološki karti isti tip kamnin tvori tudi zahodno obrobje
Ljubljanskega polja med Medanskimi vrati in Šentvidom. Na zahod sega do
Golega brda oziroma do potokov Maveljščica in Grabnarica. Območje se začne z
Medanskim hribom in nadaljuje proti jugu s Staneškim in Dvorskih Hribom,
Trato, Veliko Trato (518 m) in zaključi z Gradiščem in Purkovcem, ki je le še
dobrih 50 metrov nad dnom kotline. Južno od Poljan nad Škofjo Loko sta dve po
velikosti (500 hektarov) enaki območji permokarbonskih kamnin. Prvo obsega
Suhi hrib na severu, kateremu proti jugu sledijo Jastrovec, Pešarjev hrib, Gače in
Jejdovo brdo, drugo se zajeda v Kremnik in zopet proti jugu nadaljuje v Sivko in
Ovčji grič. Zadnje večje območje se ob Ločnici razteza od Topola pri Medvodah
do Trnovca. Najstarejša podlaga pride na dan tudi v več manjših zaplatah, ki jih

76

Pedogeografska karta in njena…

Blaž Repe

predstavljajo Leša pri Gorenji vasi, na južnem pobočju Bukovega vrha, južno od
Poljan nad Škofjo Loko ter približno kilometer severno od Horjula.
Krepko preko 90 % vseh permskih kamnin predstavljajo klastični sedimenti, ki
pripadajo grödenskim skladom (P22). Sestavlja jih v glavnem pretežno rdeč,
drobno do srednje zrnat kremenov konglomerat, ki ponekod prehaja peščenjak,
alevrolit ali skrilavec. Manjši del pripada zgornjepermskemu temnosivemu
dolomitu ter redkeje apnencu žažarske stopnje (P3), ki v ozkih pasovih ponekod
obkroža starejše grödenske sklade ob prehodu v spodnje triasne plasti (Osnovna
geološka karta 1:25:000).
Območja

grödenskih

skladov

se

najseverneje pojavljajo pri Zmincu, ki
obsega hrib Sv. Petra in Sv. Andreja.
Vzhodno od tod se grödenski skladi
razprostirajo

severno

od

Osolnika,

v

povirnih delih Polinovega, Mrvečevega in
Suhega potoka ter na obeh straneh
spodnjega toka Ločnice, ki se vsi izlivajo
neposredno v Soro. Južno mejo povsod obroblja 40-70 metrov širok pas
žažarskih apnencev in dolomitov. Južneje se največje območje permskih kamnin
začenja s Sveto Barbaro in se nato razteza proti zahodu preko Ožbolta in Mlake,
se obrne na jug proti Črnemu vrhu in Smolniku ter v ozkem, srpastem pasu
nadaljuje vse do Korena nad Horjulom. Od Svete Barbare do Ožbolta se na južni
strani zopet pojavljajo žažarske plasti. Le-te se zopet pojavijo zahodno od
Smolinka. Ozkemu pasu žažarskih plasti sledijo grödenske tudi južno od Loga
nad Škofjo Loko med hriboma Golec in Polhovec. Manjše zaplate so na površju
tudi ob levih pritokih (Selanov potok, Javški graben in Kuzlovec) spodnjega toka
Male Božne. Prav na tem mestu je pas žažarskih plasti najširši na tem območju
in ponekod presega 300 metrov. Večja površina permskih kamnin se pojavlja pri
Topolu pri Medvodah. Južno od Topola jih ob Ločnici prekinja že omenjeni pas
starejših, hriba Rog in Sveti Jakob znotraj območja pa sta iz mlajših kamnin.
Slednje v sklenjenem kolobarju obkrožajo permski apnenci in dolomiti. Dve
manjši zaplati permskih kamnin sta še vzhodno od Topola, in sicer tvorita
Petelinc pri Golem brdu ter hriba Kucelj in Črni vrh severno od Toškega čela.
Grödeneski skladi tvorijo povezavo med starejšimi permokarbonskimi in mlajšimi
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triasnimi kamninami med Podutikom in Gabrjami, ki ga zopet prekinja dolina
Gradaščice, spet pa se pojavi vzhodneje pri Hruševem. Permske kamnine se
pojavijo tudi med Polhovim Gradcem in Prapročami.
Spodnjetriasni skladi (skitska stopnja –
T1) so precej razširjeni in se začnejo z
dolomitom,

ki

je

pogosto

nekoliko

peščenega izgleda in vsebuje muskovit.
Višje sledi menjavanje sljudnatih peščenih
skrilavih plasti in sivkastega lapornatega
ter deloma oolitnega apnenca (Osnovna
geološka

karta

1:25:000).

Glede

na

pojavljanje smemo izločiti dve večji območji. Prvo predstavlja več ločenih zaplat,
ki kot nekakšen obroč obkrožajo sam osrednji del okoli Tošča. Prva zaplata
obkroža Tošč na zahodu in se ob Mali Božni razprostira od Ožbolta nad Zmincem
do Setnice nad Polhovim Gradcem. Na severu pas spodnjega triasa obsega Sveto
Barbaro in Svetega Ožbolta, nato pa se v ozkem jeziku spusti na jug proti
Trnovcu in se približa Tošču z vzhoda. Vzporedno s tem jezikom skitska stopnja
sestavlja tudi Sveto Katarino in Svetega Jakoba. Na jugovzhodni strani pa se pas
istih kamnin vzpenja nad dolino Gradaščice in obsega porečja Velikega in Malega
grabna ter Črnega potoka med naseljema Dvor (pri Polhovem Gradcu) in
Hrastenicami.
Drugo, večje in sklenjeno območje se prične na jugu proučevanega območja
pri naselju Podolnica, poteka nad Horjulom, pri Vrzdencu doseže največjo širino
(2, 6 km) ter se v smeri vzhod-zahod zaključi pri Lučinah. Območje se
sorazmerno hitro dvigne v zakrasele, z vrtačami, uvalami in suhimi dolinami
prepredene planote Korena, Samotorice in Butajnove. Severno od 705 m
visokega Prevalca se ozek pas spodnjetriasnih kamnin odcepi proti severu in seka
celotno proučevano območje v smeri jug-sever. Pas sestavljajo vzpetine Klešč,
Devnik, Lokavjek, nato prečka Veliko Božno in nadaljuje pot preko Breznega
griča, Svetega Lenarta, vzhodno od Pasje Ravni in se konča z Breznim vrhom in
Golcem, v povirnih delih Sovpata ter Hribovške in Krniške grape, nad Visokim pri
Poljanah.
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Spodnjetriasne plasti se v manjših površinah pojavljajo tudi na Toškem čelu
(110 hektarov) in jugovzhodno od Zminca (35 hektarov).
Srednjetriasni dolomit (T2) obsega sam
osrednji

del

(Osnovna

obravnavanega

geološka

karta

območja
1:25:000).

Največje območje zajema vrh Tošča, ki
proti zahodu obsega še Špikl, na sever se
razteza preko Kosmatega hriba, Velikega
Babnika in Gontarske planote, na jugu pa
zaobjame še Goljek. Ob desnem bregu
Male Božne dolomit obsega vzpetine Sušnik, Strmec, Veliki Hrib in Goro s Svetim
Lovrencem nad Polhovim Gradcem. Tretje območje srednjetriasnih kamnin se
pojavlja pri Golem Brdu nad Medvodami in zajema povirne dele Vašanskega
grabna, Prešnice, Malešnice, Potočnice in Čakovega Studenca.
Dolomit

(neplastovit,

anizične

stopnje

pojavlja

na

proučevanega

(T21)
v

velika

dolomita

zajema

se

jedrnat)

v

glavnem

zahodnem

območja.

hektarov

siv,

Največja,

površina
hkrati

delu
650

anizičnega

tudi

najvišje

predele proučevanega območja (Osnovna
geološka karta 1:25:000). Na severu se
začne na jugovzhodnem pobočju Bukovega vrha, takoj nato pa se dvigne na
1029 m visoko Pasjo ravan, ki je najvišja vzpetina proučevanega območja in tudi
Polhograjskega hribovja. Pas se nadaljuje proti jugu in se zniža v Črnem vrhu,
prečka Potrebuježev graben, ki predstavlja začetek Velike Božne, naprej preko
Srednjega vrha in Jernejčkovega grabna do Pustega vrha pri Butajnovi in zaključi
na Setniku, kjer je Klešč visok le še 511 metrov. Vzporedno s prejšnjim poteka
vzhodneje še en pas, ki je enako dolg in se začne na Kremeniku. Kmalu njegovo
pot preseka Todraščica v Golobovi dolini, pas pa gre naprej preko Zadobja, kjer
sta najvišja vrhova Kovk in Špik, prečka naselji Lučine in Suhi, se še enkrat
povzpne na 805 m visok Hrib in zaključi z Malo vodo pri Šentjoštu nad Horjulom.
Med obema opisanima pasovoma se pojavi še ena zaplata v zgornjem delu
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Jernejčkovega grabna, ki se proti jugu razširi še na Kresni grič. Ostali deli, kjer
pride anizični dolomit na površje, so precej manjši. Pojavi se ob Krniški grapi
južno od Visokega (pri Poljanah) ter se s presledkom nadaljuje ob Kamnicu in
zaključi na osojni strani Bukovega vrha s Sveto Soboto. Manjše zaplate so
znotraj območja po toku Šujice od Vrzdenca navzgor. V osrednjem delu pride
dolomit na plan v srednjem toku Ločnice, severno od Trnovca in obsega Kosov
hrib na desnem ter zahodno pobočje Osovnika na levem bregu. Zadnja zaplata
izdanja na severnem pobočju nad Gradaščico. Začne se ob izlivu Žerovnikovega
grabna v Gradaščico pri Hrastenicah, sklene obroč okoli 527 metrov visokega
Praprotnega in se preko kara Za plazom nadaljuje proti zahodu do Malega
grabna.
Spodnjeladinjska stopnja, ki jo tvorijo
piroklastiti in apnenci (tuf, tufit, tufski
peščenjak, skrilavec in apnenec - 1T22), je
raztresena
celotnem

v

majhnih
proučevanem

zaplatah

po

območju

(Osnovna geološka karta 1:25:000). Še
največ ga je nad Planino (nad Horjulom)
in

Butajnovo,

kjer

ob

Jernejčkovem

grabnu sestavlja vzpetine Tičji in Mrzel grič ter Seč, kot si sledijo od zahoda proti
vzhodu. Malce daljši pas se vleče severno od Horjula od Velikega vrha proti
jugovzhodu. Iste kamnine pridejo na dan v dolini Horjulščice med Vrzdencem in
Horjulom ter med Šujico in Horjulščico. Vse ostale površine spodnje ladinijske
stopnje so manjše od 30 hektarov in sestavljajo Tabor na desnem in Praprotno
na levem bregu Gradaščice med naseljema Dvor in Hrastenice. Dva kilometra po
Gradaščici navzdol se ista stopnja spusti prav do reke na desni strani jarčjega
potoka. Majhna površina se pojavi tu v vzhodnem delu, med Mavelščico in
Grabnarico (Ostrožnik), na vzhodnem pobočju Perce, južno od Golega Brda.
Ponekod v zelo ozkih pasovih, širokih komaj 50 metrov, spodnjeladinijska
stopnja predstavlja prehod med anizično stopnjo in zgornjeladinjsko, kot je
primer na Zadobjem, vzhodno od Brebovščice; južno od Pasje ravni; ponekod pri
Poljanah nad Škofjo Loko; ob Osolniku, v porečju Ločnice.
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Zgornji ladin nastopa (2T22) kot bel in svetlo siv neskladovit dolomit ter svetlo
siv, masiven apnenec (Osnovna geološka karta 1:25:000). Na proučevanem
območju je precej več dolomita, saj apnenec nastopa le severno (Perca in
Bercetov hrib) in zahodno od Toškega čela (Ravnik z Velikim vrhom). Površje je
močno zakraselo in prepredeno z vrtačami. Zgornjeladinski dolomit se pojavlja v
osrednjem in zahodnem delu proučevanega območja. Največji pas se prične
južno od Poljanske Sore, med Hotovljo in Visokim (nad Poljanami), ki se vzpne
na

Planinco

in

Kamnic,

nato

pa

pri

Bukovem hribu razcepi v dva kraka.
Zahodni

del

poteka

ob

Hotoveljščici,

preko Kuclja, prečka Zadobje in v dolini
Mrzlega potoka, mimo Lučin pri Suhem
dolu izstopi iz proučevanega območja.
Vzhodni

del

pa

se

nadaljuje

preko

Bukovega hriba, zahodno od Pasje ravni,
preko Gole ravnine in Črnega vrha, prečka Potrebuježev graben, dvigne v 872
metrov visokem Špilju in zaključi v Srednjem vrhu ob potoku Kolarica. Večja
zaplata svetlosivega in kristalastega dolomita se pojavlja tudi med Polhovim
Gradcem in Dvorom, kjer tvori Kucelj, Grmado, Malo Grmado in Kregovnik.
Manjše zaplate pridejo na površje še med Poljanami in Gorenjo vasjo v Poljanski
dolini; na Malem vrhu med Setnikom in Brišami; vzhodno od Polhovega Gradca
na Praproškem griču; južno pobočje Goljeka severno in hrib Stražo južno od
Loga pri Polhovem Gradcu; na desnem bregu Ločnice ob njenem izhodu iz
Polhograjskega hribovja, med Soro in Rakovnikom.
Kamnin keratofirsko-spilitne asociacije
(peščenjak,

črni

lapornatega
tufite

in

glinasti,

skrilavca,
tufe,

temnosivega

z

ki

redkeje

prehajajo

vmesnimi

apnenca)

v

plastmi
je

na

proučevanem območju zelo malo (33 ha).
Zastopani so le s psevdoziljskimi skladi
(T2,3) pri Škofji Loki in sestavljajo Puštal
(Osnovna geološka karta 1:25:000).
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pripadajo

zgornji triadi, so baški dolomiti in apnenci
(T3) z roženci (Osnovna geološka karta
1:25:000). Kamnine se povsod dvigajo
neposredno iz ravninsko kotlinskega, s
holcenskimi sedimenti zapolnjenega dna.
Na skrajnem severnem delu območja se
pasu baškega dolomita in apnencev začne
ob desnem bregu potoka Hrastenice in se nato razteza proti vzhodu, ko prečka
srednje tokove Velikega potoka, Malega grabna, Polinovega potoka, Vadimovca,
Mrvečevega in Suhega potoka ter Homa, kjer se zaključi z istoimensko, 718
metrov visoko vzpetino.
Naslednjo stopnjo zgornjetriasnih plasti
predstavlja karnijska stopnja (T31), ki jo
sestavljajo klastiti in apneneci (Osnovna
geološka

karta

1:25:000).

Kamnine

prevladujejo na skrajnem zahodnem delu
proučevanega območja. Pojavijo se ob
Brebovščici in sestavljajo Špilj. Površje se
nato polagoma spušča v Todraž ter preko
Črne gore v Mrzlek, kjer ga nato skoraj prekine Todraščica. Kamnine se kot
rogovje razcepijo v dva kraka, ki z zahodne in vzhodne strani objamejo stare
permokarbonske kamnine. Ozka, ponekod manj kot 100 metrov široka pasova
potekata v smeri jug-sever in se zaključita ob Poljanski Sori; levi pri Srednji vasi
– Poljane, desni pri Hotovlji. Vzhodneje se pojavi še en pas, ki se začne kot
Kremen grič na desnem bregu Hotoveljščice. Za kratko ga prekine Čenčiški
graben, nato pa se nadaljuje preko Kremenika ob Široki dolini, zahodno od
Bukovnika in Pasje Ravni. Ozek pas, brez izrazitih vzpetin se vleče proti jugu
zahodno od Črnega vrha in Črteža ter zaključi s Pustotnikovim gričem v Rovtah.
Več teh kamnin se pojavlja tudi na vzhodnem delu območja med Golim Brdom in
Toškim Čelom ter jugovzhodno od njega. Ob potoku Strajnik se površje dvigne v
Ilov vrh zahodno od zakraselega Ravnika. Druga zaplata kamnin karnijske
stopnje tvori razvodni del med Glinščico in Gradaščico, v območju med Toškim
Čelom in Podutikom. Nižji del predstavlja močno zakraselo ter z brezni in
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vrtačami prepredeno Kucjo dolino, ki se nato zaključi s Prevalom in Podutiškim
kamnolomom. Manjši zaplati se pojavljata še pri Prapročah, na Praproškem griču
ter južno od Šentjošta (nad Horjulom) na Kunsteljnovi gmajni.
Glavnega, plastovitega in pasovitega
dolomita

noriške

in

retijske

stopnje

(T32+3) je na proučevanem območju malo
(vsega

skupaj

površine)

2/3

(Osnovna

odstotka
geološka

skupne
karta

1:25:000). Na desnem bregu Brebovščice
med Todražem in Dolenjimi Dobravami.
Ob Todraščici se nad dolino dviguje 570
m visok dolomitni Sv. Urban. Zahodno od Golega Brda se glavni dolomit pojavlja
v Babnem dolu in na Jetrbenku ter ponekod v porečju Glinščice (Kamna Gorica,
nad Glincami in na Prevalu), kjer so prav tako nastali kamnolomi.
Na proučevanem območju kamnine zgornje triade in liade (T3, J) ter spodnje
(J1) in srednje jure (J1,2?) manjkajo. Pojavijo se šele črni glinasti skrilavci, laporji,
ploščasti apnenci ter breče jurskih in spodnjekrednih plast (J, K) v južnem
zaledju Škofje Loke, ki se vzpenjajo nad baškim dolomitom in apnencem z
rožencem (T3) (Osnovna geološka karta 1:25:000).
Zahod-vzhod

usmerjen

masiv

se

začenja z Dešno in Planino, prečka potok
Hrastnico, se zopet dvigne v Pustoti z
Vrhom rebra in zaključi s Homom nad
Soro ob Ločnici.
Kredni sedimenti so malo razširjeni tudi v
širši okolici, na proučevanem območju pa
jih sploh ni.

83

Pedogeografska karta in njena…

Terciarne

kamnine

so

Blaž Repe

zastopane

z

oligocenskimi plastmi (2Ol) peščenjaka in
konglomerata (Osnovna geološka karta
1:25:000).

Pojavljajo

se

v

zaledju

Mednega, Medvod, Goričan in Rakovnika,
v porečjih Rakovniškega grabna, Prešnice,
Zakonjščice, Potočnice, do levega brega
Mavelščice, ki nosi ime Dobrave. Območje
ima značaj gričevja in izrazitih vzpetin tukaj ni.
Kvartarne (Q1) sedimente na našem
območju

predstavljajo

konglomeratni

zasipi (fgl), ki se pojavljajo le tam, kjer
meja območja zaide na Ljubljansko polje,
in

sicer

v

Medanskih

Stanežičah,

Guncljah

vratih,
in

pri

Šetnvidu

(Osnovna geološka karta 1:25:000).

Holocenski

sedimenti

obravnavanem
jezerskimi

območju

sedimenti,

so
zastopani
melišči

v
z
ter

deluvialnimi in aluvialnimi naplavinami
rek in potokov. Jezerski sedimenti (j) se
pojavljajo ob Glinščici, ko le-ta izstopi iz
vzpetega sveta pri Glincah. Pas se vleče
čez Podutik, naprej proti jugu čez Brdo in
Vrhovce. Isti sedimenti se pojavljajo tudi v dolini Horjulščice, južno od Horjula.
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Melišča (s) so na osnovni geološki karti
1:25.000

zabeležena

pobočju

Tošča

le

na

severnem

(Žirovnik)

(Osnovna

geološka karta 1:25:000).

Deluvialne naplavine (d) so stisnjene
med

Utik

in

prej

omenjene

jezerske

sedimente (med Podutikom in Brdom)
(Osnovna geološka karta 1:25:000).

Največ pa je aluvialnih naplavin rek in
potokov,
vodotokih

ki

se

pojavljajo

(Osnovna

ob

večjih

geološka

karta

1:25:000). Sklenjeno aluvialne naplavine
ležijo ob Poljanski Sori in njenih desnih
pritokih (Žabenska grapa, Hotoveljščica,
Bodoljska

grapa,

Hrastnica),

Sori

in

Ločnici, ob Savi (Prešnica, Mavelščica), ob
Gradaščici, Horjulščici in Šujici ter ponekod na nekaterih mestih ob Veliki Božni,
Mali Vodi, Brebovščici in Todraščici.
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7.2.3. Relief
Vključevanje reliefa pri proučevanju razprostranjenosti prsti v pokrajini je
pogosto ključnega pomena, čeprav je njegov vpliv na prsti pretežno posreden.
Relief preko naklona, lege (ekspozicije) in nadmorske višine vpliva predvsem na
položaj (skupin) prsti v pokrajini in z izpiranjem ter erozijo na njeno relativno
starost. Komponente reliefa neposredno vplivajo na (mikro)klimatske (količina
sončnega obsevanje, vertikalna razporeditev temperatur, orografsko pogojene
padavine …) in vodne (odtekanje/zadrževanje padavinske vode, gladina talne
vode, pogostost poplav) razmere (Natek, 1983) ter s tem na ostale lastnosti
prsti.
Reliefni elementi (nadmorska višina, naklon in ukrivljenost površja) izrazito
vplivajo na premikanje vode, ki je glavni element prerazporejanja prstene mase
v pokrajini. Vsa telesa (tudi voda in delci prsti) imajo potencialno energijo, ki jo
imajo zaradi svoje lege v Zemljinem težnostnem polju (poenostavljeno):

Wp = m ⋅ g ⋅ h
Wp - potencialna energija [J],
m - masa telesa/delca/vode [kg],
g - težnostni pospešek [9,81 m/s2],
h - relativna višina [m] (Kladnik, 1994).
Potencialna energija je tem večja, čim višje leži telo; v naravi pa telesa ves
čas težijo k njenemu zmanjševanju. Delcu prsti je mogoče zmanjšati potencialno
energijo le z zmanjšanjem relativne višine oziroma z znižanjem njegovega
položaja. Proces zmanjševanja potencialne energije se vrši pod vplivom
gravitacijske sile, ki deluje ves čas navzdol, proti središču Zemlje. Sam proces
izrazito pospešuje delovanje vode, ki sama teži k zniževanju potencialne energije
in ob tem s seboj nosi tudi delce prsti. Končni cilj premikanja delcev je lokalna
erozijska baza. V večini primerov pa se prsteni delci ustavijo že ob drobnejših
reliefnih uravnavah, ki jih najlažje opišemo s pomočjo naklona in ukrivljenostjo
pobočij ter na ta način razložimo akumulacijo oziroma tanjšanje odeje prsti.
Obravnavno območje predstavlja najnižji del slovenskega predalpskega sveta,
saj se šele v osrednjem delu, s Toščem in Pasjo Ravnjo, komaj dvigne nad 1000
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metrov. Glede na ravninsko vznožje Ljubljanske kotline, ki se po podatkih
digitalnega modela nadmorskih višin razprostira na približno 300 metrih
nadmorske višine, so relativne nadmorske višine Polhograjskega hribovja največ
600 do 700 metrov nad lokalno erozijsko bazo proučevanega območja, v
povprečju pa malenkost nad 240 metrov. Ti podatki upravičeno uvrščajo
proučevano območje in s tem tudi Polhograjsko hribovje med hribovja, medtem
ko je za sredogorje prenizko.
Gabrovec (1989) je razdelil Polhograjsko hribovje in s tem tudi naše
proučevano območje na 8 reliefnih enot (slika 24). Najvišje in najbolj tipični del
je osrednje Polhograjsko hribovje (1 na sliki 24). Tu se pojavljajo največji nakloni
in najvišje nadmorske višine, v matični podlagi prevladuje dolomit, ki je celotni
regiji dal priljubljeno ime – Polhograjski dolomiti. Druga večja enota je zahodno
Polhograjsko hribovje (2 na sliki 24), kjer v glavnem prevladujejo triasne
kamnine, v katerih pa se niso razvili površinski kraški pojavi. V reliefnih oblikah
prevladujejo zaobljeni vrhovi in široka slemena, ki so razrezani s številnimi
grapami. Severno Polhograjsko hribovje (3 na sliki 24) je reliefno zahodnemu
dokaj podobno, čeprav v matični podlagi prevladujejo peščenjaki in skrilavci.
Poleg tega so tudi dolga slemena manj razčlenjena, vmesne grape pa potekajo
pretežno v smeri sever–jug. Za kraške planote na jugu (4 na sliki 24) je značilno
menjavanje fluviodenudacijskih procesov in slabše izraženih kraških značilnosti
površja (vrtače, uvale in suhe doline). Prevladujejo lapornati apnenci in dolomiti.
Prav nasprotno je na sorazmerno majhnem kraškem ravniku pri Toškem Čelu (5
na

sliki

24),

neplastovitega

kjer

je

apnenca

območje
zelo

na

triasnega
gosto

zgornjeladinskega
prepredeno

z

svetlosivega

vrtačami.

Nizko

permokarbonsko hribovje (6 na sliki 24) je zaobljeno in močno razrezano, kajti v
podlagi prevladujejo slabo odporni glinasti skrilavci in peščenjaki. Reliefno
žlebsko oligocensko gričevje (7 na sliki 24) sicer ne sodi v Polhograjsko hribovje,
vendar je površinsko njegov sestavni del.
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Slika 24: Reliefne enote Polhograjskega hribovja

Nizko gričevje je zgrajeno iz peščenih in lapornatih glin, peščenjakov, breč in
konglomeratov in je močno prepredeno z grapami, ki so usmerjene proti
severovzhodu oziroma proti Sori in Savi. Zadnjo reliefno enoto sestavljajo
razširjeni deli dolin Gradaščice in Horjulščice (Šujice oziroma Horjulke) ter
podnožni deli Ljubljanske kotline pri Goričanah in med Podutikom in Vrhovci. Dna
so zasuta fluvialnim, glaciofluvialnim in jezerskim gradivom, kjer imajo reke
nizek strmec in so v preteklosti, pred regulacijami močno poplavljale.
Celotno površje se znižuje proti Ljubljanski kotlini. Zniževanje poteka
prvenstveno proti vzhodu (slika 25, linearni trend površja), kamor se stekajo vse
vode proučevanega območja, sekundarno pa proti jugu (slika 25, kvadratni trend
površja). Znotraj območja pa severno od Toškega grebena površje gravitira proti
Poljanski dolini in Sorškemu polju, južno od njega proti dolini Gradaščice in
Horjulščice, ki obe zbirata vode na svoji poti proti Ljubljanici.
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Slika 25: Trendi zniževanja površja proučevanega območja

Vse morfometrične lastnosti proučevanega območja so bile izračunane na
podlagi digitalnega modela nadmorskih višin z velikostjo celice 25x25 metrov
(DMNV 25x25, GURS, 2002). Na podlagi digitalnega modela nadmorskih višin sta
bila v prvem koraku izračunana še površje naklonov in ekspozicij. Oba
izračunana sloja v ravninskih območjih izkazujeta zelo malo povsem ravnega
površja, kar je bolj posledica interpolacijskih postopkov, kot pa dejanskega
stanja. Zato smo na dnu dolin in kotline reklasificirali naklone in vse celice z
naklonom manjšim od 2° smo spremenili v ravne (0°). Iste celice so tudi na sloju
ekspozicij dobile vrednost -1, ki označuje ravne celice oziroma celice brez
ekspozicije. Tako smo dobili precej realnejšo podobo ravninskega sveta.

Slika 26: Digitalni model nadmorskih višin 25x25m s površjema naklonov in
ekspozicij
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Preglednica 6: Morfometrične značilnosti reliefnih enot proučevanega območja
nadmorske višine (nm.v.)
reliefna
enota
1
2
3
4
5
6
7
8

površina
enote [ha]
5013,44
6118,12
5159,75
1992,5
1097,81
4611,44
475,75
1802,19

minimalna
nm.v.
324,8
366,5
322,2
341,1
317,0
300,8
318,5
295,8

maksimalna
nm.v.
1016,0
1029,6
947,8
801,2
707,2
662,2
474,9
384,5

razpon
nm.v.
691
653
626
460
390
361
156
89

povprečna
nm.v.
598,3
642,9
564,2
563,7
463,4
413,9
373,2
323,0

minimalni
nak.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

maksimalni
nak.
54,8
54,1
53,1
54,9
51,0
45,7
41,8
41,3

razpon
nak.
55
54
53
55
51
46
42
41

povprečen
nak.
23,7
20,6
21,3
21,7
17,2
15,5
12,0
2,3

nakloni (nak.)
reliefna
enota
1
2
3
4
5
6
7
8

površina
enote [ha]
5013,44
6118,12
5159,75
1992,5
1097,81
4611,44
475,75
1802,19

1 - osrednje Polhograjsko hribovje, 2 - zahodno Polhograjsko hribovje, 3 - severno
Polhograjsko hribovje, 4 - kraške planote na jugu, 5 - kraški ravnik pri Toškem Čelu,
6 - nizko permokarbonsko hribovje 7 - žlebsko oligocensko gričevje, 8 - kotlinsko
dno in razširjeni deli dolin

Vir: DMNV 25x25, GURS, 2002; Gabrovec, 1989

S pomočjo digitalnega modela nadmorskih višin 25x25 metrov in njegovih
dveh osnovnih izpeljav smo v nadaljnjih postopkih izračunali še druge rastrske
sloje, ki bodo predstavljeni na drugih mestih.
Absolutno se proučevano območje razteza od 295 metrov ob izhodu
Gradaščice iz meje proučevanega območja pri Vrhovcih pri Ljubljani, do največ
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1029 metrov nad morjem, kot je visoka Pasja Ravan. Tudi povprečna nadmorska
višina je le 538, 4 metra, kar pa ne pove kaj dosti. Veliko bolj zanimiv je podatek
o razporeditvi nadmorskih višin po pasovih. Pod 300 in nad 800 metrov je le
malo površja, skupaj ga je komaj nekaj nad 5 %. Skoraj četrtina vsega površja
je do 400 metrov, do 600 metrov (le 300 metrov nad ravninskim dnom) pa ga je
že kar dve tretjini. Slaba tretjina proučevanega območja se razteza med 600 in
800 metri nad morjem. Relativno nizkim nadmorskim višinam navkljub je
območje Polhograjskega hribovja znano po svoji gozdnatosti, čemur izdatno
pripomorejo velike strmine. Le-te ne zaostajajo za ostalimi predalpskimi
pokrajinskimi

enotami

in

zato

ne

omogočajo

intenzivne

kmetijske

rabe.

Povprečen naklon je znotraj meja proučevanega območja je visok, 19, 0°, vsi
ostali nakloni pa so razporejeni med 0, 0 in 54, 9°.

Preglednica 7: Površine in kumulativni deleži 100-metrskih višinskih pasov na
proučevanem območju
višinski pas [m]
do 300,1
300,1 - 400
400,1 - 500
500,1 - 600
600,1 - 700
700,1 - 800
800,1 - 900
900,1 - 1000
1000,1 in več

kumulativni delež [%]
površina [ha]
36.4
0.14
6155.1
23.57
5515.5
44.56
5336.1
64.87
4887.3
83.48
2877.1
94.43
1245.5
99.17
213.4
99.98
4.9
100.00
Vir: DMNV 25x25, GURS, 2002

91

Pedogeografska karta in njena…

Blaž Repe

Slika 27: 100-metrski višinski pasovi in njihovi deleži na proučevanem območju
0,8%
4,7%

11,0%

0,0%
0,1%
23,4%

18,6%
21,0%
20,3%

do 300,1

300,1 - 400

400,1 - 500

500,1 - 600

600,1 - 700

700,1 - 800

800,1 - 900

900,1 - 1000

1000,1 in več

Vir: DMNV 25x25, GURS, 2002

Vzroke za visoke naklone pobočij smemo iskati v zelo pestri kamninski sestavi,
katere odpornost proti delovanju zunanjih sil se spreminja na relativno kratke
razdalje in je zato celotno območje močno razrezano. Značilna je drobna
razčlenjenost površja, a ne le z manjšimi dolinicami, temveč še veliko bolj s
številnimi pobočnimi grapami, ki so hudourniškega značaja. Ravnega površja je
zelo malo in predstavlja razširjene dele doli ob Poljanski Sori, Gradaščici in
Horjulščici ter na delih, kjer proučevano območje zajame dele Ljubljanske
kotline, kjer je skoncentrirano večina prebivalstva, kmetijske proizvodnje,
gospodarskih dejavnosti in infrastrukture. Naklonski razred do 1° obsega le 4 %
območja in prav toliko tudi naslednji razred do 3°. K sorazmerno ravnemu
površju smemo šteti še naslednjega do 4, 5°, ki skupaj s prejšnjima dvema
razredoma obsega 2700 hektarov ali komaj desetino celotne površine. Absolutno
prevladujejo veliki nakloni, ki ne omogočajo uporabe kmetijske mehanizacije
(Stritar, 1990). Med 8, 5 in 17° je 6500 hektarov, daleč največji razred (17–31°)
obsega preko 12000 hektarov, na največje naklone pa odpade kar 13 % (3300
hektarov). Vsi trije največji naklonski razredi skupaj predstavljajo 83 % vse
površine.

Preglednica 8: Površine in kumulativni deleži naklonskih razredov (SOTER) na
proučevanem območju
naklonski razred
[%]
[°]
0,0 – 2,0
0,00 - 1,00
2,1 – 5,0
1,01 - 3,00
5,1 – 8,0
3,01 - 4,50

površina [ha]

kumulativni delež [%]

942,9
1136,4
598,6

100,00
96,41
92,09
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15,1 – 30,0
30,1 – 60,0
60,1 – 100,0

4,50 - 8,50
8,50 - 17,00
17,01 - 31,00
31,01 - 90,00

Blaž Repe
1705,8
89,81
6554,8
83,31
12014,3
58,36
3318,4
12,63
Vir: DMNV 25x25, GURS, 2002, SOTER, 1995

Slika 28: Naklonski razredi (SOTER) in njihovi deleži na proučevanem območju

13%

4%

4% 2%

6%

25%
46%

0,00 - 1,00°

1,01 - 3,00°

3,01 - 4,50°

4,50 - 8,50°

8,50 - 17,00°

17,01 - 31,00°

31,01 - 90,00°

Vir: DMNV 25x25, GURS, 2002,
SOTER, 1995

Orografsko ogrodje pokrajine sestavlja razvodni hrbet, povečini pravzaprav že
greben, ki v pretežno vzporedniški, alpski smeri pregrajuje celotno pokrajino v
dolžini okoli 30 km. Greben se prične na vzhodnem robu, takoj nad Šentvidom,
začne z Gradiščem (439 m) in nadaljuje preko Toškega čela (590 m), Ilovega
vrha (721 m), Goljeka (898 m), Tošča (1021 m), Presečnikovega vrha (m) ter
Pasje ravni (1029 m), odkoder zavija v JZ smer preko Sivke (934 m), Špika (851
m) in Golega vrha (961 m). Toški greben kot glavni razvodni hrbet ni le najdaljši,
najvišji in najširši, temveč je tudi izrazito asimetričen. Dviga se namreč tik nad
dolino Gradaščice, ki je z njim vzporedna in je na južni strani domala brez
stranskih hrbtov ali s prav kratkimi, medtem ko je nasprotna, severna stran
veliko širša, saj se od nje odcepljajo nekajkrat daljši stranski hrbti ob globokih
dolinicah potokov Ločnice, Hrastnice, Bodoljske grape itd. (Radinja, 1996).
Greben v pretežni meri sestavljajo trši triasni dolomiti. Južno od omenjenega
grebena, med Gradaško in Horjulsko dolino poteka naslednji hrbet, ki prav tako
poteka pretežno v alpski smeri. Ta hrbet je precej nižji in tudi ožji, predvsem na
tistih mestih, ki jih sestavljajo mehkejše permokarbonske kamnine. V vzhodnem
delu ga sestavljajo vzpetine Jazbina 604 m, Ključ 623 m in Kladnik 588 m.
Zaradi karbonatnih kamnin se nato vzpne približno 100 metrov višje (Kožljek 788
m, Črni vrh 712 m).
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Vzporedniška smer ni izražena le v severnem delu. Stranski hrbti so v smeri
sever–jug pravokotno navezani na osrednji Toški hrbet. Potoki, ki so razrezali
površje,

tečejo

(Hotoveljščica,

neposredno
Sovpat,

v

Poljansko

Bodoljska

grapa,

dolino

ali

Hrastnica,

pa

na

Sorško

Ločnica,

polje

Malešnica,

Mavelščica).
Glede na to, da v večjem delu hribovja prevladuje vzhodno–zahodna alpska
smer, bi pričakovali neenakomerno razporeditev ekspozicij glede na glavne smeri
neba oziroma prevlado proti severu in jugu usmerjenih pobočij. Pa vendar temu
ni

povsem

tako.

Izrazita

drobna

razčlenjenost

površja

dodobra

izenači

ekspozicije, saj so vse dokaj enakomerno razporejene z izjemo zahodnih in
jugozahodnih. To dejstvo še dodatno zmanjšuje vpliv (mikro)podnebja na
lastnosti prsti, saj so razlike med prisojnimi in osojnimi pobočji precej neizrazite.
Izjema so sušna in topla južna pobočja Toškega grebena, ki so z dolino
Gradaščice bolj odprta proti jugu. Tu na dolomitu prevladujejo plitve in skeletne
rendzine, na njih pa uspeva termo- in kserofilni bukov gozd z gabrovcem.

Slika 29: Delež pobočij z ekspozicijami po osmih glavnih straneh neba in po
posameznih azimutnih stopinjah
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Slika 30: Ekspozicije po osmih glavnih Preglednica 9: Skupne površine pobočij
straneh neba na proučevanem območju po osmih glavnih straneh neba
površina [ha]
ravnina
severna 337.5-0-22.5°
severovzhodna 22.5-67.5°
vzhodna 67.5-112.5°
jugovzhodna 112.5-157.5°
južna 157.5-202.5°
jugozahodna 202.5-247.5°
zahodna 247.5-292.5°
severozahodna 292.5-337.5°

1615,4
3432,1
3354,4
3153,8
3080,6
3295,2
2649,1
2705,4
2985,1

Vir: DMNV 25x25, GURS, 2002

Zelo pomemben element površja, ki izrazito vpliva predvsem na razporeditev
prstene mase ter vode v prsti v pokrajini, je tudi ukrivljenost pobočij (curvature).
Poznamo dve vrsti ukrivljenosti pobočij:
−

Ukrivljenost profila ali vertikalna ukrivljenost pobočij (profile curvature). Z
njo opišemo konveksnost in konkavnost pobočij, pri katerih prihaja do
pospešenega (erozija) ali upočasnjenega (akumulacija) površinskega in
podpovršinskega vodnega toka in s tem prenosa prstenih delcev.

−

Ukrivljenost plastnic ali horizontalna ukrivljenost pobočij (plan curvature).
Z

njo

opišemo

horizontalno

stekanje

(konvergenca)

ali

raztekanje

(divergenca) vode na pobočjih in s tem transport prstenih delcev.
Za celotno proučevano območje smo iz digitalnega modela reliefa 25x25
izračunali površje obeh ukrivljenosti, plastnic in profila. Vrednosti, ki se gibljejo
okoli 0, pri obeh površjih ukrivljenosti pomenijo neukrivljenost pobočja, ki je
lahko še vedno nagnjeno in s tem se transport še vedno vrši. Negativne
vrednosti ukrivljenosti profila pomenijo vertikalno konveksno pobočje, pozitivne
pa konkavno. Pri ukrivljenosti plastnic negativne vrednosti kažejo na stekanje
vode in s tem tudi delcev prsti, pozitivne pa na raztekanje.
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Slika 31: Poenostavljen grafični prikaz ukrivljenosti profila in plastnic

Slika 32: Ukrivljenost
proučevanem območju

plastnic

na Slika 33: Ukrivljenost
proučevanem območju
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7.2.4. Podnebje
Podnebje spada med pomembnejše pedogenetske dejavnike; neposredno
vpliva

na

hitrost

pedogenetske

in

intenzivnost

procese

(Stritar,

preperevanja

1991).

ter

Vzajemna

zavira
zveza

ali
med

pospešuje
klimo

in

pokrajinskimi sistemi je bila relativno zgodaj ugotovljena in velja predvsem za
večje prostorske segmente, kjer klima po svoji funkciji prednjači pred ostalimi
parametri okolja (Stritar, 1990). Z ozirom na podnebne razmere, odločilne za
pedogenezo, Slovenija s svojimi 20 tisoč km2 vsekakor ni večji prostorski
segment. V Sloveniji je vpliv podnebja na pedogenezo manjši in ga smemo
znotraj nje označiti za dokaj konstantnega, kar še toliko bolj velja za naše
proučevano območje (262 km2). V prsti se še najbolj odraža vlažnost klime
(Lovrenčak, 1994), na tako majhnem območju pa humidnost mikroklime, ki je v
glavnem pogojena s sončnim obsevanjem oziroma reliefom. Pri terenskem
proučevanju izkopanih profilov in njihovih lokacij, bistvenih ali očitnih razlik, ki
bile posledice različnih klimatskih dejavnikov, ni bilo opaziti.
Podnebje se tako zrcali predvsem v splošnih pedogenetskih procesih, ki so
značilni za celotno Slovenijo (preperevanje matične podlage, argilogeneza in
braunizacija, humifikacija, izpiranje baz (hranil) in glinastih delcev, oglejevanje in
psevdoglejevanje) (Škorić, 1986; Lovrenčak, 1994; Repe, 2004).
Slovenija ima, z izjemo gorskega sveta, tako kot večina Evrope, zmerno toplo
vlažno podnebje, kamor smemo uvrstiti tudi podnebje proučevanega območja,
Polhograjskega hribovja. Za zmerno toplo vlažno podnebje je značilno, da se
povprečna temperatura najhladnejšega meseca ne spusti pod –3°C in da ima
vsaj en mesec povprečno temperaturo nad 10°C. Pri padavinah pa, da so vsi
letni časi približno enakomerno namočeni, brez izrazitih sušnih in deževnih
obdobij. Pri podrobnejši klimatski členitvi pride do izraza razen lege v zmernih
geografskih širinah in precejšnje višinske razčlenjenosti površja tudi prehodnost
slovenskega ozemlja med Alpami in Dinaridi ter Sredozemljem in Panonsko
kotlino. Tako prihaja prav na našem proučevanem območju do stika in
prepletanja

treh

tipov

podnebja:

gorskega

(alpskega),

sredozemskega

(mediteranskega) in celinskega (kontinentalnega). Za vse tri je značilna
netipičnost, če jih primerjamo s pravim gorskim, sredozemskim ali celinskim
podnebjem, s prepletanjem njihovih glavnih značilnosti, zato jim pogosto

97

Pedogeografska karta in njena…

dodajamo

predpono

"sub"

Blaž Repe

(submediteransko,

subkontinentalno,

subalpsko

podnebje) (Ogrin, 1996).

Slika
34:
Povprečna
januarska Slika
35:
temperatura v Sloveniji v obdobju 1971– temperatura v
2000
1971–2000

Povprečna
Sloveniji v

julijska
obdobju

Celotno proučevano območje se razprostira znotraj zmernokontinentalnega
podnebja, ki je značilno za večji del Slovenije. Celinskost podnebja se stopnjuje
proti severovzhodu z oddaljevanjem od morja, kar je malenkostno zaznati tudi v
Polhograjskem hribovju. Povprečne januarske temperature so med 0 in –3°C,
julijske med 15 in 20°C. Bolj natančno meja Polhograjskega hribovja seka dva
podtipa

zmernokontinentalnega

podnebja,
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Slika 36: Povprečna letna temperatura Slika 37: Povprečna letna količina
v Sloveniji v obdobju 1971–2000
padavin v Sloveniji v obdobju 1971–
2000

padavinski režim, količino padavin ter razmerje med aprilskimi in oktobrskimi
temperaturami.

Dejansko

zmernokontinentalnega

pripada

podnebja

proučevano
zahodne

in

območje
južne

le

podtipu

Slovenije,

saj

zmernokontinentalnemu podnebju osrednje Slovenije pripada manj kot en
odstotek površja (slika 37). Teh borih 250 hektarov dna Ljubljanske kotline na
skrajnem vzhodu proučevanega območja se podnebno ne razlikuje bistveno od
ostalih 99 %.
Zmernokontinentalno podnebje zahodne in južne Slovenije ima med drugim
celotno zahodno Predalpsko hribovje in ker gre za večinoma hribovit svet, bi ga
lahko imenovali tudi predgorsko ali predalpsko podnebje. Zaradi lege v območju
Alpsko-Dinarske pregrade je zanj značilna velika namočenost (1300–2500 mm
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padavin letno) s submediteranskim padavinskim režimom. Povprečne oktobrske
temperature so višje od aprilskih.
Zmerno celinsko podnebje osrednje Slovenije ima tudi spodnja Ljubljanska
kotlina. Zaradi lege v padavinski senci za Alpsko-Dinarsko pregrado je padavin je
manj, 1000–1300 mm letno, padavinski režim že kaže kontinentalne značilnosti z
viškom poleti. Prehod med submediteranskim in subkontinentalnim padavinskim
režimom je neizrazit in neustaljen (Ogrin, 1996)

Slika 38: Lega proučevanega območja glede na podnebne tipe v Sloveniji

Za slovenske razmere je proučevano območje nadpovprečno namočeno in zato
dokaj humidno. V povprečju pade na leto 1600–1700 mm padavin, drobne
razlike pa se kažejo znotraj proučevanega območja. Več padavin so v obdobju
med 1978 in 1981 zaznale postaje, ki ležijo severno in zahodno od proučevanega
območja (Rovte 1864 mm, Nova vas pri Žireh 1895 mm, Javorje nad Poljanami
1800 mm). Tiste, ki ležijo južno in vzhodno, pa imajo nižja letna povprečja
padavin (Vrhnika 1622 mm, Ljubljana 1394 mm, Šmarna gora 1423 mm, Brnik
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1396 mm). Podobno razporeditev količine padavin kažejo tudi postaje znotraj

Slika 39: Letna količina padavin na postajah znotraj in neposredno ob
proučevanem območju v letih 1978 in 1981

1-Rovte
6-Šentjošt
11-Pasja ravan
16-Setnica

2-Nova vas pri Žir.
7-Pusti Vrh
12-Črni Vrh nad P.G.
17-Briše pri P. G.

3-Lučine
8-Brezovica pri Top.
13-Horjul
18-Šmarna gora

4-Javorje nad Polj.
9-Poljane nad Šk.L.
14-Vrhnika
19-Ljubljana-Bež.

5-Kopačev vrh
10-Binkelj nad Šk.L.
15-Gaberje

vir: Klimatografija Slovenije, 1995b

območja, čeprav je prevladujoči trend kaže na upadanje padavin proti vzhodu. V
samem proučevanem območju, je pri razporeditvi količine padavin zaznati tudi
vpliv reliefa. Več padavin prejmejo višji in bolj odprti predeli hribovja (Šentjošt
1682 mm, Pusti Vrh 1691 mm, Kopačev vrh 1750 mm), doline in zaprti deli pa
manj (Briše 1531 mm, Gabrje 1569 mm, Horjul 1629 mm).
Razporeditev padavin preko leta je po mesecih dokaj enakomerna. Najbolj so
namočeni jesenski meseci, kar precej padavin pade tudi spomladi in poleti. Zima
predstavlja najmanj namočen del leta, čeprav je izrazita suša redka.

Slika 40: Razporeditev padavin
po letnih časih na postajah
znotraj proučevanega območja v
letih 1978 in 1981

21%

23%
pomlad
poletje
jesen
zima

29%

27%

vir: Klimatografija Slovenije, 1995b
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Slika 41: Mesečne količine padavin na postajah znotraj (Z) in neposredno ob (O)
proučevanem območju v letih 1978 in 1981
210,0

Rovte (O)
Nova vas pri Žireh (O)
Lučine (Z)

190,0

Javorje nad Poljanami (O)
Šentjošt (Z)

količina padavin [m]

170,0

Pusti Vrh (Z)
Brezovica pri Topolu (Z)

150,0

Poljane nad Škofjo Loko (O)
Binkelj nad Škofjo Loko (O)

130,0

Črni Vrh nad Polhovim Gradcem (Z)
Horjul (Z)

110,0

Vrhnika (O)
Setnic a (Z)

90,0

Briše pri Polhovem Gradc u (Z)
Šmarna gora (O)
70,0
JAN

FEB

MAR

APR

MAJ

JUN

JUL

AVG

SEP

OKT

NOV

DEC

Ljubljana - Bežigrad (O)

mesec

vir: Klimatografija Slovenije, 1995b

Meteoroloških postaj, ki beležijo temperature, je precej manj, zato je splošne
temperaturne poteze težje prenesti na celotno območje. Znotraj proučevanega
območja deluje le Brezovica pri Topolu, ostale so v neposredni bližini, čeprav vse
ne ravno najbolj primerljive (Ljubljana Bežigrad kaže najvišje temperature, ki so
posledica toplejše mestne klime in naravnih dejavnikov).
Med nižjimi in višjimi deli hribovja so temperaturne razlike sicer zaznavne, so
pa manjše, kakor bi pričakovali glede na normalni temperaturni gradient
(0,5°/100 m). Okoli 400 m nad vznožjem so namreč povprečne letne
temperature le za stopinjo nižje, namesto dveh, kakršne so kvečjemu poleti.
Pozimi pa imajo sosednje vznožne postaje (Škofja Loka, Lipe-Barje, Vrhnika)
zaradi temperaturne inverzije celo nekoliko nižje temperature od prav tako
sosednjih, a višjih (Javorje, Šmarna gora, Rovte). Podobno kakor na vznožju je
tudi v dolinskem svetu sredi hribovja, kakor kaže megla, ki se iz sosednjega
kotlinskega sveta, kjer je na leto okoli 150 meglenih dni, raztegne tudi v dolino
Gradaščice in Horjulščice, medtem ko so zgornji deli Polhograjskega hribovja v
soncu (Radinja, 1996).
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povprečna letna temperatura [°C]

Slika 42: Povprečna letna temperatura na postajah znotraj (Brezovica pri Top.)
in neposredno ob proučevanem območju v letih 1971–2000

10,0

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0
Javorje nad Nova vas pri
Poljanami
Žireh

Rovte

Brezovica pri Šmarna gora
Topolu

Ljubljana Bežigrad

Vrhnika

temperaturna postaja

vir: Klimatografija Slovenije, 1995a

Slika 43: Povprečna januarska in julijska temperatura na postajah znotraj
(Brezovica pri Top.) in neposredno ob proučevanem območju v letih 1971–2000
21,0
20,0
19,0
18,0
17,0
16,0
15,0
14,0

temperatura [°C]

13,0
12,0
11,0
10,0
9,0
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
JAN

-1,0

JUL

-2,0
-3,0
Ljubljana - Bežigrad

Vrhnika

Brezovic a pri Topolu

Šmarna gora

Javorje nad Poljanami

Rovte

Nova vas pri Žireh

vir: Klimatografija Slovenije, 1995a

Ker primanjkuje meteoroloških podatkov znotraj proučevanega območja, smo
uporabili posredne kazalce. V Polhograjskem hribovju se je bolj kot nadmorska
višina, za pomembnejšo izkazala ekspozicija, še posebej prisojna in osojna lega.
Meteorološke postaje beležijo različne povprečne letne temperature kljub temu,
da so približno na istih nadmorskih višinah, vendar so njih lege različne. Tako
beleži postaja Javorje nad Poljanami (695 m), ki leži na prisojnem pobočju,
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povprečno letno temperaturo 8, 3°C, postaja Rovte (705 m) na zahodni strani
Polhograjskega hribovja s povprečno letno temperaturo 7, 7°C pa leži na
slemenu.

Slika 44: Energija prejetega sončnega obsevanja na proučevanem območju

Lega pobočij je najlepše izražena v gozdnih združbah pobočij vseh treh glavnih
dolin Gradaščice, Horjulščice in tudi Poljanske Sore, ki potekajo pretežno v smeri
zahod–vzhod. Pobočja na severni strani dolin, ki so obrnjena proti jugu poraščajo
toploljubne bukove združbe s črnim gabrom, na južnih, proti severu usmerjenih
pobočjih pa uspeva bukev skupaj s prevladujočim tevjem, ki je sicer značilnejša
za približno 100 m višje nadmorske višine. Najvišje temperature pričakujemo
sredi hribovja, v višinah okoli 500 m, tik nad inverzno mejo in seveda na južnih
pobočjih.
Vpliv ekspozicije (slika 30) na razporeditev temperatur je dejansko odraz
količine prejete sončne energije. Za slovenske razmere jo je s 100–metrsko
natančnostjo izračunal Gabrovec (1996). Največ sončne energije, preko 4500
MJ/m2, prejmejo južna pobočja, predvsem že omenjena severna obrobja dolin
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Gradaščice in Horjulščice ter južno pobočje Pasje ravni. Močno so obsijana tudi
dna dolin, še posebej v najširših delih. Med 3000 in 4000 MJ/m2 prejmejo
vzhodna in zahodna pobočja, medtem ko severna pobočja dobijo polovico manj
sončne energije na m2.
Z ekspozicijo površja smo posredno nakazali na razporeditev temperatur in
vlage v prsti ter na nekatere pedogenetske procese (sliki 29 in 30). S pomočjo
količine prejete sončne energije te povezave veliko lažje razložimo in potrdimo
mikroklimatski vpliv; predvsem razlike med izpostavljenimi in prisojnimi pobočji
ter reliefno bolj zaprtimi in osojnimi pobočji.
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7.2.5. Voda
Voda

je

izjemno

pomemben

pedogenetski

faktor,

ki

ima

v

slovenski

klasifikaciji prsti še posebno težo, saj na prvem nivoju delimo prsti avtomorfne in
hidromorfne (tudi na subakvalne in halomorfne) prav na podlagi vpliva vode.
Vodne razmere so zelo pomemben tlotvorni dejavnik, kljub temu pa jih številni
pedologi ne obravnavajo samostojno, pač pa v sklopu drugih dejavnikov
predvsem klime in reliefa. Če je tak pristop na globalnem nivoju tudi ustrezen,
pa moramo v regionalnem merilu vodo vsekakor posebej izločiti (Prus, 2000).

Slika 45: Prilivi in odlivi vode v prst s poenostavljeno razporeditvijo vode prsti v
pokrajini

Premikanje vode v prsti povzročajo sile. Kristalna, kemična vezana voda
miruje, vodni hlapi in higroskopska voda migrirata na podlagi termodinamičnih
zakonov, kapilarno vodo adsorpcijske sile vlečejo v vse smeri, gravitacijska voda
teži k zmanjšanju potencialne energije in se zato premika v glavnem navzdol v
relativno nižje dele profila in absolutno v nižje ležeče dele pokrajine (glej str.
86). Ob dokaj enotnih klimatskih pogojih, je za razlago razporeditve vode v
prsteh, treba poleg splošnih hidroloških poznati predvsem reliefne razmere.
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Preglednica 10: Vpliv vode na nastanek in razvoj prsti
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Relief v dobršni meri odloča, kako in kam se bosta premikali padavinska voda po
površju in gravitacijska voda v prsti oziroma kje se bodo razvile avtomorfne in
kje hidromorfne razmere.
Proučevano območje je v pretežni meri opredeljeno prav z rekami; Poljanska
Sora na severu, Brebovščica na zahodu, na jugu je Horjulščica, le na vzhodu
meja poteka na prehodu v dno Ljubljanske kotline. Gradaščica, kot osrednja reka
Polhograjskega hribovja in proučevanega območja, zbira večino padavinske vode
(vanjo se izliva tudi Horjulščica), le manjši vodotoki se izlivajo v Poljansko Soro,
še manj pa neposredno iz Žlebskega gričevja v Savo. Rečna mreža je zaradi
prevladujoče nepropustne matične podlage in dobre namočenosti precej gosta
(2, 1 km/km2; slika 47) in je precej nad slovenskim povprečjem (1, 5 km/km2;
Radinja 1996).

Slika 46: Rečna mreža proučevanega Slika
47:
Večja
porečja
na
območja
proučevanem
območju
(minimalna
velikost 15 km2)

Gradaščica

je

ne

le

osrednji,

ampak

tudi

največji

vodotok

znotraj

proučevanega območja in meri 14 km, skupaj z Malo vodo pa 26 km v dolžino.
Po slovenskih kriterijih jo uvrščamo med manjše reke. Povprečni pretok ima 4, 8
m3/s (Kolbezen, 1998), z vsemi svojimi pritoki pa ima 158, 8 km2 veliko porečje.
To pomeni, da z vsakega kvadratnega kilometra hribovitega zaledja vsako
sekundo odteče 31 litrov (33, 6 l/s/km2; Kolbezen, 1998) vode. Rahlo nad
slovenskim povprečjem je tudi odtočnost padavin, kajti dobri dve tretjini
odtečeta, slaba tretjina pa izhlapi, neposredno ali preko vegetacije, zlasti iz
gozda, tolikšna je namreč evapotranspiracija (Radinja, 1996). Drugi najdaljši
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vodni tok je Horjulščica (22 km), kateri od celotnega porečja Gradaščice pripada
več kot četrtina. Je pa precej manj vodnata (0, 8 m3/s) in jo zato smemo uvrstiti
med potoke. Nadpovprečni vodni pretoki se pojavljajo v hladni polovici leta, prav
največji so zgodaj pomladi, ko je padavin sorazmerno veliko, največ pa prispeva
seveda topljenje snega. Dokaj izdatnim padavinam navkljub imajo vodotoki

mesečni pretok [m3/s]

Slika 48: Srednji mesečni in letni pretoki Gradaščice in Horjulščice leta 2002
5
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srednji pretok - Gradaščica
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srednji pretok - Horjulščica

Vir: Hidrološki letopis Slovenije, 2002

Slika 49: Gostota rečne mreže na proučevanem območju
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podpovprečne vodotoke vse do konca jeseni, ko padavine ne morejo izenačiti
evapotranspiracije. Odtočni rečni režim je netipičen snežno-dežni, ker v
nekaterih letih nad snežnim prevlada jesenski padavinski višek, kar nakazuje na
klimatsko prehodnost ozemlja in neenakomerno količino snega od leta do leta.
Reliefne poteze proučevanega območja kažejo na izrazito dvojnost. Obsežno
območje strmih naklonov in posledično velikih strmcev vodotokov. Na drugi
strani so sicer ne velika dolinska dna, kjer pa so nakloni minimalni. Padavinska
voda se hitro zbira v grapah in manjših dolinah ter s precejšnjo hitrostjo teče
proti dolinskim dnom, kar daje vodotokom hudourniške poteze. Ko vode dosežejo
uravnano dno doline, se jim hitrost vidno upočasni in voda začne zastajati, kar
kaže tudi na lokalno grezanje površja. Vode so predvsem v preteklosti zato
pogosto poplavljale dolinska območja vse do Ljubljane in naselja so posledično
locirana na malenkostno vzpetem obrobju ali na vršajih stranskih potokov. Danes
so vodotoki v večji meri regulirani, pa tudi gozd, katerega delež se je izrazito
povečal, dobro zadržuje vodo v povirnih delih.
Omenjene vodne, v povezavi s klimatskimi potezami proučevanega območja,
odločilno vplivajo na razporeditev vode v prsteh in s tem na pojavljanje in
razporeditev skupin prsti. Na proučevano območje pade letno v povprečju okoli
1650 mm padavin, ob tem pa izhlapi slabih 700 mm (Kolbezen, 1998). To
pomeni, da je pokrajina dovolj namočena in se tudi redko sooča s sušami (slika
48). Temu v prid govori tudi klimogram (razmerje med temperaturami in
padavinami) meteorološke postaje Brezovica pri Topolu in nekaterih bližnjih
okoliških postaj. Na dejansko razporeditev vode, tudi tiste v prsti, pa kažejo
vodne oziroma vzročno reliefne poteze in njihova že omenjena dvojnost. Odtočna
količnika obeh najpomembnejših vodotokov Gradaščice in Horjulščice sta dokaj
visoka (nad 60%), ne glede na dejstvo, da sta obe vodomerni postaji Dvor in
Razori v dolinskem dnu in zato ravninski. To pomeni, da praktično vsa
padavinska voda zaradi strmih pobočij odteče v dolino in se nato zbira v glavnih
vodotokih. Strmca obeh rek sta ob vodomerni postaji majhna, voda odteka
počasi in se zato pogosto zadržuje tudi v prsti. V dneh dolin smo tudi s terenskim
proučevanjem potrdili in ugotovili pojavljanje hidromorfnih razmer.
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Slika 50: Izbrani klimogrami nekaterih meteoroloških postaj
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Za merilo razporeditve vode v prsti v pokrajini smo uporabili reliefni indeks
vlažnosti (topographic wetness index – TWI) (Kirkby, 1978; Moore s sod., 1993;
Western s sod. 1999). Reliefni indeks vlažnosti kaže na stopnjo akumulacije vode
v prsti na določeni izbrani lokaciji, ki je funkcija naklona na tej lokacijo in
specifične površine porečja gorvodno od te točke (specific catchment area).
Specifična površina porečja je merilo količine dotoka, naklon pa odtoka vode iz
izbrane lokacije. Reliefni indeks vlažnosti (TWI) v določeni točki izračunamo kot
naravni logaritem količnika med specifično površino porečja (As) in tangensom
naklona (β) pobočja v isti točki:

⎛ As
TWI = ln ⎜⎜
⎝ tan β

⎞
⎟⎟
⎠
2

As – specifična površina porečja [m /m],

gorvodna
površina A

ß – naklon pobočja [radiani].
ln – naravni logaritem

l
Specifično površino (As) pa dobimo prav tako kot količnik med površino
lokalnega porečja za izbrano točko (A) in dolžino enote plastnice (l) v isti točki:

As =

A
l

A - površina lokalnega porečja (glej akumulacijo vodnega toka) [m2],
l – dolžina enote plastnice [m].
Metodologija izračunavanja reliefnega indeksa vlažnosti in vrednosti, ki jih
dobimo, je odvisna od načina izračuna specifične površine porečja; torej kako je
opredeljen tok vode po pobočju navzdol oziroma na kakšen način se razporeja
voda iz izbrane v sosednje celice. Obstaja več postopkov izračuna, v osnovi pa
jih smemo razdeliti v dve veliki skupini:
−

Algoritmi enosmernega toka, kjer je tok mogoč v osmih diskretnih smereh,
v eno, najnižje ležečo sosednjo celico. Mednje uvrščamo najpogosteje
uporabljen D8 algoritem (O’Callaghan in Mark, 1984).
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Slika 51: Princip delovanja enosmernega D8 algoritma
SZ

S

SV

Z

V

VZ

J

JV

D8 algoritem

−

67 53 74 60 46

1

11

1

2

14

60 74 81 67 60

7

1

1

2

9

67 81 81 74 81

5

1

1

7

1

74 95 102 88 81

3

1

1

2

3

81 102 95 95 102

1

1

1

1

1

nadmorske
višine

smer
toka

število gorvodnih celic,
ki prispevajo tok

Algoritmi večsmernega toka, kjer je tok mogoč v katerikoli smeri, obenem
se tok proporcionalno razporedi med vse nižje ležeče sosednje celice.
Mednje uvrščamo izboljšani D8 algoritem FD8 (Quinn s sod., 1995) in tudi
uporabljeni D-infinity (D-inf ali D∞) algoritem (Tarboton, 1997).

Sam postopek izračuna reliefnega indeksa vlažnosti poteka na podlagi
digitalnega modela nadmorskih višin in je sestavljen iz več korakov:
1. Zapolnitev "lukenj" (fill pits). Iz osnovnega modela nadmorskih višin
odstranimo luknje. To so tiste celice, ki so nižje od vseh okoliških osmih
celic in predstavljajo lokalne ponore vodnega toka. Nastanejo kot
posledica interpolacijskih postopkov pri izdelavi digitalnega modela
nadmorskih višin. Na takšnih lokalnih ponorih se algoritem računanja
vodnega toka ustavi, zato jih je treba previšati.
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Slika 52: Princip delovanja večsmernega D∞ algoritma (Tarboton, 1997)
najbolj strma smer po pobočju navzdol
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6
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8

7

α1
α1 + α 2
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v celico 3 je

α2
α1 + α 2

Slika 53: Primerjava in lokacija profilov preko originalnega modela nadmorskih
višin in tistega, ki smo mu odstranili lokalne ponore
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345

340

335
330

325
35

70

105

140

176

211

246

281

316

351

386

421

457

492

527

562

razdalja
DMNV
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vir: DMNV 25x25, GURS 2002
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2. Izračun površja smeri vodnega toka. Za izračun površja smo namesto
enosmernega (npr. D-8) uporabili realnejšega, večsmernega D-∞
algoritem (Tarboton, 1997).

Slika 54: Primerjava površij smeri vodnega toka na podlagi enosmernega D-8 in
večsmernega D-∞ algoritma

3. Izračun površja akumulacije vodnega toka. Gre izračun števila celic, ki
prispevajo vodni tok gorvodno od izbrane lokacije. Osnovni algoritem je
prispeval Mark (1988) in je temeljil na D8 enosmernem toku (slika 50).
Vsaka celica dobi vrednost, ki je enaka seštevku svojega lastnega toka
in toka vseh gorvodnih celic, ki steče vanjo. V našem primeru smo
uporabili D-∞ večsmerni algoritem.
4. Izračun površine lokalnega porečja. Površino lokalnega porečja dobimo
kot produkt akumulacije vodnega toka in površino ene celice. V našem
primeru je celica velika 25x25 m, kar pomeni množenje s 625 m2.
5. Izračun površja specifične površine porečja (slika 54). Specifično
površino porečja končno dobimo z deljenjem z enoto platnice s, ki je v
našem primeru ponovno 25 (kot je velikost celice).
6. Površje naklonov (slika 26), ki smo ga prvotno izračunali v stopinjah,
spremenimo v radianske stopinje in izračunamo njihov tangens.
7. Končni

reliefni

indeks

vlažnosti

(TWI)

dobimo

z

logaritmiranjem

količnika med specifično površino porečja in tangensom naklona pobočij
(slika 55).
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Slika 55: Površje akumulacije vodnega Slika 56: Specifična površina porečja
toka

Slika 57: Reliefni indeks vlažnosti TWI
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Slika 58: 3D pogled na prostorsko razporeditev reliefnega indeksa vlažnosti

Vrednosti reliefnega indeksa vlažnosti imajo na splošno razpon od manj kot 5
za strme, zgornje dele pobočij. Tu pričakujemo sušnejše razmere v prsti,
odnašanje prstenega materiala in posledično plitvejšo odejo prsti. Na ravninskih
območjih, blizu lokalne erozijske baze in vodotokov so vrednosti med 15 in 20.
Značilni so nizki strmci, zastajanje vode in akumulacija prstene mase, zato so
prsti debelejše in pogosto podvržene oglejevanju. Če podrobno pogledamo
vrednosti reliefnega indeksa vlažnosti, opazimo, da se visoke vrednosti pojavljajo
tudi v grapah, na uravnavah in konkavnih delih sredi pobočji ter tudi ponekod na
grebenih, kjer so nakloni blažji (slika 56).
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7.2.6. Rastlinstvo
Rastlinstvo je neposredno življenjsko odvisno od prstene odeje. Prav zato se v
rastlinah, še mnogo bolj pa v rastlinskih združbah, zrcalijo lastnosti prsti. Njihovo
poznavanje, pri čemer imamo v mislih rastiščne zahteve posamezne združbe in
njihovo najbolj tipično floristično sestavo, bistveno pripomore k poznavanju in
razlagi prsti v pokrajini.
Po pokrajinski, zlasti panoramski podobi je Polhograjsko hribovje izrazita
gozdna pokrajina. Gozd je prevladujoča zemljiška kategorija, ki pokriva več kot
dve tretjini vsega ozemlja. Zelo skromen, le nekaj odstotni delež ravninskega in
velika prevlada strmega sveta ne dovoljujeta obsežnejše in intenzivne kmetijske
pridelave. Če k temu dodamo še prevlado silikatnih kamnin s (pre)kislo in
siromašno prstjo na eni strani ter plitvimi prstmi na karbonatni matični podlagi
ne preseneča dejstvo, da je gozd dejansko dominantna pokrajinska poteza
(Radinja, 1996). Vse to velja tudi za proučevano območje, ki ga prav tako v
celoti zaznamujejo gozdne površine, v katerih dominira bukev (Fagus sylvatica).
Na podlagi digitalnih ortofoto posnetkov (DOF, 2005) je bilo ugotovljenih preko
70% gozdnih površin od katerih skoraj 90% predstavljajo bukove združbe.

Slika 59: Razmerje med bukovji in Slike
60:
Prikaz
poenostavljenih
ostalimi
gozdnimi
združbami
na gozdnih združb proučevanega območja
proučevanem območju
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Preglednica 11: Razmerja med negozdnimi in gozdnimi površinami ter bukovimi
in ostalimi združbami
skupna
negozdne
gozdne površine [ha]
vsota
površine [ha]
18531,6
26270,5
7738,9
vsota [ha]
70,5%
100,00%
29,5%
odstotek
ostale gozdne
skupna
bukove
združbe [ha]
vsota
združbe [ha]
2350,9
18531,6
16180,7
vsota [ha]
12,7%
100,00%
87,3%
odstotek
gabrovje gabrovje
skupna
borovje
jelovje
vsota
(belo)
(črno)
1587,1
2,3
200,1
561,4
vsota [ha]
2350,9
100,00% 67,51%
0,10%
8,51%
23,88%
odstotek

vir: Zupančič s sod., 1972; Zupančič s sod., 1973; Legenda za list Ljubljana -3 in -4.

Prevlada gozda in znotraj njega bukve ni presenetljiva, saj ji ustreza
gričevnato-hribovit relief in humidne celinske podnebne razmere, kjer so
padavine enakomerno razporejene preko celotnega vegetacijskega obdobja.
Zaradi svojih bioloških lastnosti: velike sencovzdržnosti, ekološke prilagodljivosti,
obilne rodovitnosti in izrazite sociabilnosti je bukev konkurenčno najmočnejša
drevesna vrsta. Bukev namreč uspeva na pestrem spektru matičnih podlag, na
vseh ekspozicijskih legah in uspeva od ravnin do same zgornje gozdne meje
(1600/1700 metrov nadmorske višine). V Sloveniji manjka le na premokrotnih
ravninskih in izrazito toplih rastiščih Primorske. Bukev prav tako uspeva
praktično na vseh tipih prsti, z izjemo tistih, ki so nastale pod vplivom
prekomernih količin vode (oglejene in psevdooglejene prsti) (Marinček, 1987).
Proučevano območje se v celoti nahaja znotraj meja razširjenosti bukve v
Sloveniji.
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Slika 61: Območje proučevanja in razširjenost bukve v Sloveniji

Proučevano

območje

v

celoti

pripada

največjemu,

predalpskemu

fitogeografskemu območju, ki se razteza preko celotne Slovenije in je zato
ekološko precej neenotno. Kljub temu da je zaradi prehodnega značaja
predalpsko fitogeografsko območje težko razmejiti, pa je proučevano območje v
samem njegovem osrčju in tudi osrednjem delu. Predalpsko fitogeografsko
območje predstavlja pregrado alpskim vplivom proti jugu. Zato ga označuje
humidno podnebje s svežimi poletji in hladnimi zimami. Količina padavin upada
od zahoda proti vzhodu, v isti smeri pa se spreminja tudi razporeditev. Na
zahodnem delu pade najmanj padavin februarja in marca, največ pa oktobra in
novembra, kar je precej podobno razmeram v dinarskem svetu. Proti vzhodu
postaja zimski minimum izrazitejši, jesenski višek pa se seli v zgodnje poletnega.
Zimsko obdobje mrzlo in dolgo, kar še posebej velja za višje nadmorske višine.
Za nižinska in dolinska območja je značilen temperaturni obrat. Relativna vlaga
je visoka, med 80 in 90 %, še posebej na osojnih straneh (Ogrin, 1996;
Marinček, 1987).
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Slika 62: Prevladujoče gozdne združbe predalpskega sveta na karbonatni (A) in
nekarbonatni (B) matični podlagi

Po vegetacijski karti gozdnih združb 1:50.000 (Zupančič s sod., 1972;
Zupančič s sod., 1973) je na proučevanem območju zabeleženih 14 gozdnih
združb. Zabeležene površine so korigirane z razprostranjenostjo gozdnih površin,
kot jih odražajo digitalni ortofoto posnetki. Kot je bilo omenjeno na začetku,
prikazane gozdne združbe zelo dobro odražajo fizičnogeografske dejavnike, med
katerimi moramo izpostaviti matično podlago in z njo neposredno povezane prsti.
Površine, ki jih pokrivajo posamezne gozdne združbe, odražajo izrazito dvojnost.
Na eni strani prevladujejo aconalne, kisloljubne združbe, med katerimi je najbolj
razširjeno bukovje z rebrenjačo; na drugi strani pa so zelo razširjene tudi
conalne združbe, ki uspevajo na karbonatni matični podlagi.
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Slika 63: Rastlinsko-zemljepisna (fitogeografska) območja Slovenije z območjem
proučevanja
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Slika 64: Gozdne združbe na proučevanem območju
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Preglednica 12: Gozdne združbe in njihove površine na proučevanem območju
id
0
2
3
4
6
7
9
10
14
15
16
17
18
19

gozdna združba
vsota [ha]
odstotek
negozdne površine
7738,9
29,5%
Lamio orvalae-Fagetum
489,2
1,9%
Ostryo carpinifoliae-Fagetum
3166,6
12,1%
Hacquetio-Fagetum
3265,7
12,5%
Stellario glochidiospermae-Fagetum
364,8
1,4%
Asperulo-Carpinetum
2,3
0,0%
Genisto januensis-Pinetum
257,7
1,0%
Querco-Ostryetum carpinifoliae
200,1
0,8%
Luzulo albidae-Fagetum
29,9
0,1%
Vaccinio myrtilli-Pinetum v.geo. Castanea sativa
1329,3
5,1%
Blechno-Fagetum
8830,4
33,6%
Galio rotundifolii-Abietetum
20,2
0,1%
Bazzanio trilobatae-Abietetum
541,2
2,1%
Castaneo sativae-Fagetum
34,0
0,1%
vsota
26270,5
100,0
vir: Zupančič s sod., 1972; Zupančič s sod., 1973; Legenda za list Ljubljana -3 in -4.

Vpliv rastlinstva na prsti je velik, zato predstavljajo zelo pomemben
pedogenetski faktor. Rastline vplivajo na delež in količino organskih snovi in s
tem na obliko humusa. Organska snov igra pomembno vlogo pri vodnih
razmerah v prsteh in ustvarja značilno mikroklimo, sodeluje pri tvorjenju
strukturnih agregatov in odloča o sorptivnih sposobnostih. Vse skupaj pa vpliva
na pedogenetske procese, predvsem pa na založenost s hranili in s tem na
rodovitnost.
Podatek o rastlinski odeji, bolj kot o vplivu vegetacije na samo prst,
predstavlja

pomembno

informacijo

o

razprostranjenosti

prsti

v

pokrajini.

Neposredna soodvisnost rastlinske in prstene odeje, jasno odraža enak prostorski
vzorec razporeditve. S podatkom o vegetacijskih gozdnih združbah smo si
odločilno pomagali pri prepoznavanju skupin prsti na terenu, kot tudi na podlagi
kombinacije pedogenetskih dejavnikov.
Prikazi gozdnih združb so narejeni na podlagi posodobljene vegetacijske karte
gozdnih združb 1:50.000 (Zupančič s sod., 1972; Zupančič s sod., 1973).
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NEGOZDNE POVRŠINE
Z

redkimi

izjemami

razprostranjenost
pokriva

gozd,

površin,
v

je

današnja
ki

jih

glavnem

ne

rezultat

delovanja človeka. Površine, ki jih je
izkrčil za potrebe kmetijstva, zasedajo
predvsem travniške površine (18, 5 %
vseh

površin),

ki

sklenjeno

pokrivajo

aluvialne naplavine na dnu dolin, kjer so
nakloni majhni. Otočkasto so travniške površine razsejane tudi v hribovitem delu
proučevanega območja, in sicer v okolici in bližini zaselkov ter samotnih kmetij.
Zanimivo je, da je teh površin precej več v vzhodnem delu. Proučevano območje
je zaradi pomanjkanja večjih in sklenjenih ravninskih delov slabo zastopano z
njivskimi površinami, ki jih je le 3, 5 % od vseh površin. Pozidanih površin
(naselja in infrastruktura) pa je komaj nekaj nad 5 % vseh površin.
Skupna površina z gozdom ne pokritih območij znaša skoraj 1/3 vsega
območja ali nekaj nad 7.700 hektarov.

ZDRUŽBA BUKVE IN VELECVETNE MRTVE KOPRIVE
Lamio orvalae-Fagetum (Marinček, 1981; Marinček, 1987; Trpin in Vreš, 1995;
Seliškar s sod., 2000; Čarni in Marinček, 2001; Accetto, 2001)
Gozdovi bukve in velecvetne mrtve
koprive spadajo med conalne gozdove.
Uspevajo v spodnji gorski stopnji na
nadmorskih višinah od 500/600 do 900
m. Na spodnji meji prehajajo v bukovje s
tevjem, na zgornji pa v bukovje s trilistno
vetrnico.

V

Sloveniji

pokrivajo

velike

površine v zahodnem in osrednjem delu
predalpskega in tudi preddinarskega območja. Strmina je zmerna, mestoma se
pojavljajo zakraseli platoji. Navadno je zelo izražena površinska kamnitost;
prevladujejo osojne lege. Ta rastišča so pod vplivom vlažnega gorskega
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podnebja, saj je povprečna letna temperatura še vedno relativno visoka,
vegetacijsko obdobje pa relativno dolgo. Povprečna letna temperatura je od 6 do
7°C in ni izrazitih nihanj. Geološka podlaga so predvsem apnenci, redkeje
dolomitni apnenci in dolomiti. Najpogostejše so plitve do srednje globoke, zelo
skeletne, a humozne rjave pokarbonatne prsti, ki se prepletajo s srednje
globokimi rendzinami. Za združbo je značilna obilica mezofilnih rastlin, ki
uspevajo predvsem na opisanih prsteh: velecvetna mrtva kopriva (Lamium
orvala), dišeča lakota (Galium odoratum), gozdni šaš (Carex sylvatica), brstična
konopnica

(Cardamine

bulbifera),

deveterolistna

konopnica

(Dentaria

enneaphyllos), mnogocvetni salomonov pečat (Polygonatum multiflorum) in
druge.
Tipična diagnostična kombinacija rastlinskih vrst:
drevesna plast

grmovna plast

beli javor (Acer pseudoplatanus)

črni bezeg (Sambucus nigra)

bukev (Fagus sylvatica)
goli brest (Ulmus glabra)

kimastoplodni šipek (Rosa pendulina)
navadni volčin (Daphne mezereum)
planinsko kosteničevje (Lonicera
alpigena)
srhkostebelna robida (Rubus hirtus)
širokolistna trdoleska (Euonymus
latifolia)

ostrolistni javor (Acer platanoides)

zeliščna plast
bodeča podlesnica (Polystrichum
aculeatum)
brstična konopnica (Dentaria bulbifera)
ciklama (Cyclamen purpurascens)
deveterolistna konopnica (Dentaria
enneaphyllos)
dišeča lakota (Galium odoratum)
dvolistni vimenjak (Platanthera bifolia)
gorska rumenka (Galeobdolon
montanum)
gozdna vijolica (Viola reichenbachiana)
gozdni šaš (Carex sylvatica)
mnogocvetni salomonov pečat
(Polygonatum multiflorum)
navadna črnoga (Actaea spicata)
navadna glistovnica (Dryopteris filixmas)
navadna podborka (Athyrium filixfemina)
navadna zajčja detelja (Oxalis
acetosella)
navadni pljučnik (Pulmonaria officinalis)
navadni zajčji lapuh (Mycelis muralis)
navadni ženikelj (Sanicula europaea)
podlesna vetrnica (Anemone nemorosa)
širokolistna lobodika (Ruscus
hypoglossum)
velika mrtva kopriva (Lamium orvala)
volčja jagoda (Paris quadrifolia)

Združba se členi na več geografskih variant. V predalpskem fitogeografskem
območju je razvita geografska varianta Lamio orvalae-Fagetum (Ht. 1938)
Borhidi 1963 var. geogr. Dentaria pentaphyllos (Marinček 1981, Marinček 1995),
ki se pojavlja tudi na proučevanem območju. Med razlikovalnice te geografske
variante prištevamo peterolistno konopnico (Dentaria pentaphyllos), navadno
smreko (Picea abies) in navadni jetrnik (Hepatica nobilis).
Združba bukve in velecvetne mrtve koprive se razprostira na vsega 490
hektarih (1, 9 %) in sklenjeno prekriva Pasjo raven, pobočja med Grmado in
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Goljekom, južno od Lučin pri Dolgih Njivah in vzpetino Hom, ki se dviga nad
naseljem Sora.

ZDRUŽBA BUKVE IN ČRNEGA GABRA
Ostryo-Fagetum (Marinček, 1996; Trpin in Vreš, 1995; Seliškar s sod., 2000;
Čarni in Marinček, 2001; Accetto, 2001)
Potencialno

naravni,

toploljubni

aconalni gozdovi bukve in črnega gabra
pokrivajo

v

predalpskem

in

preddinarskem območju velike strnjene
površine. Poraščajo kopaste grebene in
strma,

predvsem

prisojna,

gladka

pobočja, v katera so vrezani globoki jarki.
Uspevajo od nižin do približno 1000 m
nadmorske višine. Na dolomitni matični podlagi prevladujejo srednje globoke,
zelo skeletne rendzine, na grebenih prehajajo v inicialne rendzine, v jarkih pa so
rjave rendzine, mestoma tudi plitve rjave prsti. Razvoj prsti je omejen zaradi
strmejših nagibov. Toploljubni bukovi gozdovi uspevajo v navadno humidnih
razmerah Slovenije le na izrazito prisojnih legah, kjer so posebne ekološke
razmere. Vendar črni gaber kljub svoji toploljubni naravi uspeva le v krajih, kjer
letno pade vsaj 1100 do 1200 mm padavin in poletja niso presuha, v nasprotnem
primeru se umika izrazitejšim toploljubnim vrstam, kot sta na primer puhasti
hrast in cer. Najpomembnejše razlikovalnice asociacije so termofilne rastlinske
vrste:

črni

gaber

(Ostrya

carpinifolia),

mali

jesen

(Fraxinus

ornus)

in

bradavičasta trdoleska (Euonymus verrucosa).
Tipična diagnostična kombinacija rastlinskih vrst:
drevesna plast
bukev (Fagus sylvatica)

grmovna plast
bradavičasta trdoleska (Euonymus
verrucosa)
dobrovita (Viburnum lantana)

črni gaber (Ostrya carpinifolia)

enovrati glog (Crataegus monogyna)

graden (Quercus petraea)
maklen (Acer campestre)

leska (Corylus avellana)
navadna kalina (Ligustrum vulgare)

mali jesen (Fraxinus ornus)

navadni češmin (Berberis vulgaris)

mokovec (Sorbus aria)

navadni srobot (Clematis vitalba)
navadni volčin (Daphne mezereum)
njivski šipek (Rosa arvensis)
puhastolistno kosteničevje (Loniecera
xylosteum)

beli javor (Acer pseudoplatanus)
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zeliščna plast
beli šaš (Carex alba)
ciklama (Cyclamen purpurascens)
črni teloh (Helleborus niger subsp
niger)
gladka lakota (Galium laevigatum)
gorski slij (Peucedanum oreoselinum)
gozdna škržolica (Hieracium
sylvaticum)
gozdna vijolica (Viola reichenbachiana)
lepki osat (Cirsium erisithales)
lepljiva kadulja (Salvia glutinosa)
mandljevolistni mleček (Euphorbia
amygdaloides)
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rdeči dren (Cornus sanguinea)
rumeni dren (Cornus mas)

navadna medenka (Melittis
melissophyllum)
navadna smrdljivka (Aposeris foetida)
navadna zlata rozga (Solidago
virgaurea)
navadni jagodnjak (Fragaria vesca)
navadni jetrnik (Hepatica nobilis)
navadni kokoševec (Vincetoxicum
hirundinaria)
navadni strček (Aremonia
agrimonoides)
navadni ženikelj (Sanicula europaea)
navadno tevje (Hacquetia epipactis)
orlova praprot (Pteridium aquilinum)
pisana šašuljica (Calamagrostis varia)
prstasti šaš (Carex digitata)
sinjezeleni šaš (Carex flacca)
trobentica (Primula vulgaris)
trpežni golšec (Mercurialis perennis)
velecvetni naprstec (Digitalis
grandiflora)
vrbovolistni primožek (Buphthalmum
salicifolium)
žanjevec (Polygala chamaebuxus)

Bukova združba s črnim gabrom spada med bolj razširjene, saj pokriva 3.150
hektarov (12, 1 %) in je tako tretja po površini. Pas toploljubnih rastlin pokriva
skorajda vsa prisojna pobočja, ki se na severni strani dvigujejo nad dolino
Gradaščice. Podobno je v Horjulski dolini, kjer se topla rastišča pričnejo nad
Horjulom in se razprostirajo najprej proti vzhodu mimo Vrzdenca, Šentjošta in
Planine nad Horjulom; nato se pas obrne proti severu in nadaljuje pot mimo
Lučin, Zadobja, Bukovega Vrha in se zaključi pri Hotovljah. Večji območji rastišč
bukve in črnega gabra se nahajajo še med Topolom in Golim Brdom ter na
pobočjih Tošča, od koder na sever segajo še do Govejka.
ZDRUŽBA BUKVE IN NAVADNEGA TEVJA
Hacquetio-Fagetum (Marinček, 1987; Trpin in Vreš, 1995; Seliškar s sod., 2000;
Čarni in Marinček, 2001; Accetto, 2001)
Gozd bukve in navadnega tevja je
conalna

gozdna

združba

(submontanskega)

podgorskega

vegetacijskega

pasu

predalpskega in preddinarskega območja
Slovenije. Pogosto gre za čiste bukove
gozdove.

V

praksi

se

uporablja

ime

podgorski bukov gozd. Združba porašča
gričevje

in

hribovje

od

nižin

do

nadmorske višine okoli 600 metrov. Na osojnih legah je njena zgornja meja
nekaj nižja, na prisojnih pa se povzpne tudi do nadmorske višine 800 metrov.
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Prevladuje blažji relief: blago nagnjena do srednje strma, ponekod zakrasela
pobočja. Površinska kamnitost doseže na apnenčasti matični podlagi tudi do 30
odstotkov. Podgorski bukovi gozdovi rastejo na karbonatni matični podlagi, na
dolomitih in apnencih različne starosti. V predalpskem in delno srednjem delu
Slovenije prevladujejo predvsem dolomiti. Prsti pod podgorskimi bukovimi
gozdovi so mozaične: od izpranih prsti do rendzin na grebenih. Na splošno
prevladujejo srednje globoke rjave pokarbonatne prsti. Mezoklimatske razmere
označuje zmerno toplo podnebje s srednjimi letnimi temperaturami od 6, 5 do
8°C in padavinami od 1000 do 1600 mm letno, ki imajo maksimum v zgodnjem
poletju. Za združbo so razlikovalne sledeče rastline: maklen (Acer campestre),
češnja (Prunus avium), graden (Quercus petraea), navadno tevje (Hacquetia
epipactis), navadna smrdljivka (Aposeris foetida), navadni jeglič, trobentica
(Primula vulgaris) ter zmerno termofilne grmovnice.
Tipična diagnostična kombinacija rastlinskih vrst:
drevesna plast
brek (Sorbus torminalis)

grmovna plast
bradavičasta trdoleska (Euonymus
verrucosa)
brogovita (Viburnum opulus)

bukev (Fagus sylvatica)

dobrovita (Viburnum lantana)

beli javor (Acer pseudoplatanus)

češnja (Prunus avium)

enovrati glog (Crataegus monogyna)

graden (Quercus petraea)

mali jesen (Fraxinus ornus)

maklen (Acer campestre)

navadna kalina (Ligustrum vulgare)

navadna smreka (Picea abies)

navadni bršljan (Hedera helix)

navadni gaber (Carpinus betulus)

navadni češmin (Berberis vulgaris)
navadni volčin (Daphne mezereum)
njivski šipek (Rosa arvensis)
rdeči dren (Cornus sanguinea)
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zeliščna plast
brstična konopnica (Dentaria bulbifera)
ciklama (Cyclamen purpurascens)
črni teloh (Helleborus niger subsp
niger)
deveterolistna konopnica (Dentaria
enneaphyllos)
dvolistni vimenjak (Platanthera bifolia)
gomoljasti gabez (Symphytum
tuberosum)
gorska rumenka (Galeobdolon
montanum)
gozdna lakota (Galium sylvaticum)
gozdna vijolica (Viola reichenbachiana)
gozdni šaš (Carex sylvatica)
kimasta kraslika (Melica nutans)
lepljiva kadulja (Salvia glutinosa)
mandljevolistni mleček (Euphorbia
amygdaloides)
mnogocvetni salomonov pečat
(Polygonatum multiflorum)
navadna glistovnica (Dryopteris filixmas)
navadna smrdljivka (Aposeris foetida)
navadna zlata rozga (Solidago
virgaurea)
navadni bljušč (Tamus communis)
navadni jetrnik (Hepatica nobilis)
navadni kopitnik (Asarum europaeum)
navadni pljučnik (Pulmonaria officinalis)
navadni strček (Aremonia
agrimonoides)
navadni ženikelj (Sanicula europaea)
navadno tevje (Hacquetia epipactis)
orlova praprot (Pteridium aquilinum)
podlesna vetrnica (Anemone nemorosa)
prstasti šaš (Carex digitata)
sinjezeleni šaš (Carex flacca)
sladki mleček (Euphorbia dulcis)
svilničasti svišč (Gentiana asclepiadea)
trobentica (Primula vulgaris)
trpežni golšec (Mercurialis perennis)
turška lilija (Lilium martagon)
velika mrtva kopriva (Lamium orvala)
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Združba se členi na več geografskih variant. V predalpskem območju je
geografska varianta Hacquetio-Fagetum var. geogr. Anemone trifolia Košir 1962
z razlikovalnicami: navadna smreka (Picea abies), trilistna vetrnica (Anemone
trifolia), skalna robida (Rubus saxatilis), alpski nagnoj (Laburnum alpinum) in
navadni jetrnik (Hepatica nobilis).
Združba je druga po površini in le malenkostno prekaša toploljubno bukovo
združbo z gabrovcem. Obsega 12, 5 % celotnega proučevanega območja, kar
predstavlja nekaj nad 3.250 hektarov. Gozdovi, kjer je za podrast značilno
navadno tevje, prevladujejo na vzhodnem in zahodnem delu. Na vzhodnem delu
se pas začne nad Goričanami in se preko Golega Brda nadaljuje do Toškega Čela.
Na zahodu se bukovje s tevjem začne nad Visokim pri Poljanah in se nato
nadaljuje proti jugu preko Bukovega in Srednjega vrha ter se zaključi nad
Šentjoštom in Vrzdencom v Horjulski dolini. V osrednjem delu se ta združba
pojavlja v dolini Gradaščice med Polhovim Gradcem in Gabrjem.

ZDRUŽBA BUKVE S KLJUKASTOSEMENSKO ZVEZDICO
Stellario glochidiospermae-Fagetum (Marinček, 1987; Trpin in Vreš, 1995;
Accetto, 2001)
Gozdovi

bukve

in

gorskega

javorja

(Aceri-Fagetum dinaricum), kakor so se v
preteklosti

imenovali,

so

razširjeni

raztreseno po majhnih površinah, v širšem
okolju visokogorskih bukovih gozdov do
nadmorske

višine

1100

do

1250

m.

Združba naseljuje dvoje ekološko precej
različnih rastišč. V prvo skupino spadajo
rastišča v širokih kraških jarkih in velikih vrtačah, pretežno na krednih in jurskih
apnencih, na globokih rjavih delno koluvialnih prsteh, kjer je zelo malo skeleta.
Ta rastišča prehajajo v najboljša rastišča visokogorskih bukovih gozdov v obliko z
gozdno zvezdico (Stellaria nemorum). Pogostejša je druga skupina, ki jo
sestavljalo rastišča na vrhovih hribov in gora v nadmorskih višinah od 1100 do
1200

metrov.

Na

razdrapanem

površju

krednih

apnencev

so

predvsem

sprsteninaste in zelo skeletne rendzine, ki ob spodnjih delih areala združbe
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prehajajo v rjave pokarbonatne prsti. Ti gozdovi se ekološko in rastlinsko zelo
jasno ločijo od visokogorskih bukovih gozdov, ki jih obkrožajo, in jih štejemo za
klasična nahajališča dinarskih gozdov bukve in gorskega javorja. V združbi se
pogosto pojavljajo rastline, ki nakazujejo večjo vlažnost: jelenov jezik (Phylittis
scolopendrium), močvirski dimek (Crepis paludosa), trpežna srebrenka (Lunaria
rediviva) in navadno kresničevje (Aruncus dioicus).
Tipična diagnostična kombinacija rastlinskih vrst:
drevesna plast
bela jelka (Abies alba)
bukev (Fagus sylvatica)
gorski javor (Acer pseudoplatanus)
smreka (Picea abies)

grmovna plast
alpsko grozdičje (Ribes alpina)
črno kosteničevje (Lonicera nigra)
jerebika (Sorbus aucuparia)
kimastoplodni šipek (Rosa pendulina)
malinovje (Rubus idaeus)
navadni volčin (Daphne mezereum)
planinski srobot (Clematis alpina)
puhastolistno kosteničevje (Lonicera
xylosteum)
rdeči bezeg (Sambucus racemosa)

zeliščna plast
bele čmerika (Veratrum album)
čemaž (Allium ursinum)
čvrsti petelinček (Corydalis solida)
deveterolistna
konopnica
(Dentaria
enneaphyllos)
dlakavi lepen (Adenostyles alliariae)
fuchsov grint (Senecio fuchsii)
goli lepen (Adenostyles glabra)
latasta
preobjeda
(Aconitum
paniculatum)
mali zvonček (Galanthus nivalis)
mnogolistna
konopnica
(Dentaria
polyphylla)
navadna glistovnica (Dryopteris filixmas)
navadna planinska ločika (Cicerbita
alpina)
navadna podborka (Athyrium filixfemina)
platanolistna
zlatica
(Ranunculus
platanifolius)
pomladanski veliki zvonček (Leucojum
vernum)
votli petelinček (Corydalis cava)

Po površini (364, 8 ha – 1, 4 %) spada med manj razširjene združbe na
proučevanem območju. Na desnem Poljanske Sore, ob Sovpatu in Krniški grapi
uspeva na zahodnih pobočjih. V osrednjem delu se pojavlja ob Mali Božni na
pobočjih Strmca. Manjša zaplata je tudi zahodno od Polhovega Gradca, na
desnem bregu Male vode.
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DRUGOTNA ZDRUŽBA NAVADNEGA GABRA IN DIŠEČE LAKOTE
Asperulo odoratae-Carpinetum betuli (Trpin in Vreš, 1995; Seliškar s sod., 2000;
Čarni in Marinček, 2001; Accetto, 2001)
Združba navadnega gabra in dišeče
lakote uspeva na rastiščih podgorskih
bukovih gozdov in je večinoma drugotna.
Prevladujejo nadmorske višine od 300 do
500 metrov. Zaradi apnenčaste matične
podlage

je

relief

razgiban.

kraški

in

zmerno

Prevladujejo

pokarbonatne,

srednje

globoke

rjave
do

globoke prsti. Podnebje je humidno celinsko z dobro namočenimi poletji in
hladnimi zimami.
Tipična diagnostična kombinacija rastlinskih vrst:
drevesna plast
cer (Quercus cerris)
češnja (Prunus avium)

grmovna plast
bradavičasta trdoleska (Euonymus
verrucosa)
brogovita (Viburnum opulus)
drobnica (Pyrus pyraster)

graden (Quercus petraea)

enovrati glog (Crataegus monogyna)

lipovec (Tilla cordata)

leska (Corylus avellana)

maklen (Acer campestre)
navadna smreka (Picea abies)

mali jesen (Fraxinus ornus)
navadna kalina (Ligustrum vulgare)
navadna trdoleska (Euonymus
europaea)

bukev (Fagus sylvatica)

navadni gaber (Carpinus betulus)

navadni bršljan (Hedera helix)
navadni češmin (Berberis vulgaris)
navadni srobot (Clematis vitalba)
navadni volčin (Daphne mezereum)
njivski šipek (Rosa arvensis)
rdeči dren (Cornus sanguinea)
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zeliščna plast
bršljanasta grenkuljica (Glechoma
hederacea)
dišeča lakota (Galium odoratum)
dlakava bekica (Luzula pilosa)
gorska rumenka (Galeobdolon
montanum)
gozdna glota (Brachypodium
sylvaticum)
gozdna vijolica (Viola reichenbachiana)
gozdni šaš (Carex sylvatica)
kljunastosemenska zvezdica (Stellaria
montana)
koprivasta zvnočnica (Campanula
trachelium)
lepljiva kadulja (Salvia glutinosa)
mnogocvetni salomonov pečat
(Polygonatum multiflorum)
muškatni jagodnjak (Fragaria
moschata)
navadna dremota (Cruciata glabra)
navadna glistovnica (Dryopteris filix
mas)
navadna medenka (Melittis
melissophyllum)
navadna podborka (Athyrium filixfemina)
navadna smrdljivka (Aposeris foetida)
navadna zajčja detelja (Oxalis
acetosella)
navadni kopitnik (Asarum europaeum)
navadni pljučnik (Pulmonaria officinalis)
navadni strček (Aremonia
agrimonoides)
navadni zajčji lapuh (Mycelis muralis)
navadni zimzelen (Vinca minor)
navadni ženikelj (Sanicula europaea)
navadno tevje (Hacquetia epipactis)
plazeči skrečnik (Ajuga reptans)
prstasti šaš (Carex digitata)
raznolistna bilnica (Festuca
heterophylla)
svilničasti svišč (Gentiana asclepiadea)

Pedogeografska karta in njena…

Blaž Repe
trpežni golšec (Mercurialis perennis)
velecvetna zvezdica (Stellaria holostea)
velika mrtva kopriva (Lamium orvala)

Gozd navadnega gabra in dišeče lakote je večinoma drugoten gozd, nastal na
opuščenih kmetijskih površinah na območju podgorskih bukovih gozdov. Le
manjši del, na meji mod ravninskim in gričevnatim svetom, je primaren gozd
navadnega gabra.
Gabrovje spremlja Savo od Medvod po reki navzdol, v Medanskih vratih pa
malenkostno zaide tudi na proučevano območje (2, 3 ha).

ZDRUŽBA RDEČEGA BORA IN TRIROBE KOŠENIČICE
Genisto januensis-Pinetum sylvestris (Tomažič, 1940; Trpin in Vreš, 1995;
Seliškar s sod., 2000; Čarni in Marinček, 2001; Acceto, 2002)
Bazifilno borovje spada med naše prve
opisane
otočkaste

združbe

in

površine.

porašča
V

to

majhne,
združbo

uvrščamo gozdne sestoje, ki poraščajo
izrazito

prisojne,

strme

dolomitne

grebene v nadmorskih višinah od 400 do
800 m. Matično podlago gradijo apnenci
in dolomiti, kjer so rastišča plitva in
skalnata. Uspevajo tako na skalovju in grušču kot tudi na suhem rečnem produ
na nadmorskih višinah med 300 in 800 m. Prsti so plitve in skeletne (litosol,
rendzina) in podvržene eroziji.
Združba rdečega bona in trirobe košeničice je trajna reliktna gozdna združba,
ostanek obširnih gozdov rdečega bora, ki so v hladnejših obdobjih po zadnji
ledeni dobi pri nas pokrivali velike površine. Na karbonatni matični podlagi so se
ohranili le na ekološko ekstremnih rastiščih, kjer skiofilne drevesne vrste, ki bi ga
s svojo senco uničile, ne morejo uspevati.
Tipična diagnostična kombinacija rastlinskih vrst:
drevesna plast
rdeči bor (Pinus sylvestris)

grmovna plast
črni gaber (Ostrya carpinifolia)
mali jesen (Fraxinus ornus)
navadni brin (Juniperus communis)
navadni češmin (Berberis vulgaris)
razkrečena kozja češnja (Rhamnus
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zeliščna plast
blagajev volčin (Daphne blagayana)
bleščeča lakota (Galium lucidum)
ciklama (Cyclamen purpurascens)
cipresasti mleček (Euphorbia
cyparissias)
dlakava relika (Chamaecytisus hirsutus)
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saxatilis)

gorski slij (Peucedanum oreoselinum)
jačasto sončece (Helianthemum
ovatum)
kranjski petoprstnik (Potentilla
carniolica)
malocvetna španska detelja (Dorycnium
germanicum)
mesnordeči dimek (Crepis incarnatum)
navadna kokota (Lotus corniculatus)
navadni kosmuljek (Anthericum
ramosum)
navadni vrednik (Teucrium
chamaedrys)
nizka relika (Chamaecytisus supinus)
nizki šaš (Carex humilis)
pisana šašuljica (Calamagrostis varia)
rdeča relika (Chamaecytisus purpureus)
sinjezeleni šaš (Carex flacca)
sivi otavčič (Leontodon incanus)
spomladanska resa (Erica carnea)
triroba košeničica (Genista januensis)
velecvetna črnoglavka (Prunella
grandiflora)
vrbovolistni primožek (Buphthalmum
salicifolium)
žanjevec (Polygala chamaebuxus)

Združba rdečega bora s trirobo košeničico se pojavlja le v osrednjem delu, na
širšem območju Tošča in sicer na pobočjih Špiklja, Malega Tošča, Kosmatega
hriba in Goljka. 250 hektarov predstavlja komaj 1 % proučevanega območja.

ZDRUŽBA ČRNEGA GABRA IN PUHASTEGA HRASTA
Querco-Ostryetum carpinifoliae (Petauer, 1977; Trpin in Vreš, 1995; Seliškar s
sod., 2000; Čarni in Marinček, 2001; Accetto, 2001)
Združba črnega gabra in puhastega
hrasta je celinska termofilno-kserofilna
združba, ki je ekstraconalno razširjena v
osrednjem delu Slovenije. Porašča strma,
skalnata južna pobočja in grebene od
nižine

do

karbonatni

1000

m.

podlagi.

Uspeva
To

so

le

na

rastišča

številnih termofilnih rastlinskih vrst, ki
imajo sklenjen areal v submediteranskem območju, v notranjosti pa uspevajo na
posamičnih rastiščih kot relikti iz toplejših obdobij holocena. Uspevajo na
prisojnih pobočjih in plitvih rendzinah, koder vlada sušna mikroklima z zelo
izrazitimi temperaturnimi ekstremi, kar otežuje ali celo onemogoča uspevanje
mezofilnih rastlinskih vrst.
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Med najbolj značilne vrste prištevamo: puhasti hrast (Quercus pubescens),
črni gaber (Ostrya carpinifolia), mali jesen (Fraxinus ornus), šmarna hrušica
(Amelanchier ovalis), navadni ruj (Cotinus coggygria), krvavordeča krvomočnica
(Geranium sanguineum), dišeči salomonov pečat (Polygonatum odoratum),
jajčastolistni golšec (Mercurialis ovata), škrlatnomodro ptičje seme (Buglossoides
purpurocaerulea), škrlatnordeča kukavica (Orchis purpurea) itd.
Združba po svoji fiziognomiji precej spominja na kraške gozdiče in grmišča,
saj ima značaj visokega grmišča, kajti drevesne vrste dosegajo le 4 do 6 m
višine, so tankih debel in pretežno panjaste razrasti. Grmovni in zeliščni sloj sta
bujno razvita in bogata z vrstami.
Tipična diagnostična kombinacija rastlinskih vrst:
drevesna plast
črni gaber (Ostrya carpinifolia)

grmovna plast
čistilna kozja češnja (Rhamnus
catharcticus)
črni trn (Prunus spinosa)

drobnica (Pyrus pyraster)

dlakava relika (Chamaecytisus hirsutus)

graden (Quercus petraea)
maklen (Acer campestre)
mali jesen (Fraxinus ornus)

navadna kalina (Ligustrum vulgare)
navadni brin (Juniperus communis)
rdeči dren (Cornus sanguinea)

navadni mokovec (Sorbus aria)

rumeni dren (Cornus mas)

cer (Quercus cerris)

puhasti hrast (Quercus pubescens)

zeliščna plast
češuljasti vratič (Tanacetum
corymbosum)
črni grahor (Lathyrus niger)
dišeči salomonov pečat (Polygonatum
odoratum)
gladka lakota (Galium laevigatum)
gorski slij (Peucedanum oreoselinum)
jelenov slij (Peucedanum cervaria)
krvavordeča krvomočnica (Geranium
sanguineum)
laška lepnica (Silene italica)
malocvetna španska detelja (Dorycnium
germanicum)
navadna mačina (Serratula tinctoria)
navadna mačja zel (Clinopodium
vulgare)
navadna medenka (Melittis
melissophyllum)
navadna pasja trava (Dactylis
glomerata)
navadni bljušč (Tamus communis)
navadni kokoševec (Vincetoxicum
hirundinaria)
navadni kosmuljek (Anthericum
ramosum)
navadni vrednik (Teucrium
chamaedrys)
pokončni čišljak (Stachys recta)
raznolistna bilnica (Festuca
heterophylla)
sinjezeleni šaš (Carex flacca)
srhkodlakava vijolica (Viola hirta)
škrlatnomodro ptičje seme
(Buglossoides purpurocaerulata)
škrlatnordeča detelja (Trifolium rubens)
šmarnica (Convallaria majalis)
trobentica (Primula vulgaris)
vrbovolistni primožek (Buphthalmum
salicifolium)
zdravilna homulica – hermelika (Sedum
maximum)

Tudi ta združba je manj razširjena, saj pokriva manj kot 1 % celotne površine
(200 ha). Pojavlja se na pobočju polhograjske Grmade ter na Svetem Lovrencu
pri Polhovem Gradcu.
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ZDRUŽBA BUKVE IN BELKASTE BEKICE
Luzulo albidae-Fagetum (Marinček, 1987; Marinček in Drakskobler, 1988; Trpin
in Vreš, 1995; Seliškar s sod., 2000; Čarni in Marinček, 2001; Accetto, 2001)
Združba bukve in belkaste bekice je
aconalna gozdna združba, razširjena na
večjih ali manjših površinah predalpskega
sveta

Slovenije,

hribovja

do

od

Pohorja.

Škofjeloškega
V

glavnem

se

pojavlja na nadmorskih višinah od 900 do
1300 metrov. Porašča gladka, zmerno
strma

do

zelo

strma

pobočja.

Višje

prehaja v zaobljene grebene in mestoma ravnice. Na skrajnih vzhodnih obronkih
Julijskih Alp, ki so zelo dobro namočeni, se pojavlja združba v vseh legah; v
notranjosti Slovenije izbira izrazito prisojne lege, osojne naseljujejo acidofilni
jelovi gozdovi. Geološko podlago gradijo zmerno kisle do kisle nekarbonatne
kamnine: peščenjaki in glinasti skrilavci, tufi, blestniki itd. Na njih prevladujejo
srednje globoke do globoke distrične rjave prsti, ki so mestoma zelo skeletne. Na
splošno so zelo občutljive na kvarne vplive. Na širšem območju bukovih gozdov
zgornjega gorskega pasu je podnebje gorsko, dovolj bogato s padavinami in
zmerno hladno.
Tipična diagnostična kombinacija rastlinskih vrst:
drevesna plast
bela jelka (Abies alba)
beli javor (Acer pseudoplatanus)
bukev (Fagus sylvatica)

grmovna plast
malinjak (Rubus idaeus)
srhkostebelna robida (Rubus hirtus)

evropski macesen (Larix decidua)
navadna smreka (Picea abies)
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zeliščna plast
belkasta bekica (Luzula luzuloides)
borovnica (Vaccinium myrtillus)
fuchsov grint (Senecio fuchsii)
gomoljasti gabez (Symphytum
tuberosum)
gozdna bekica (Luzula sylvatica)
gozdna šašuljica (Calamagrostis
arundinacea)
gozdna škržolica (Hieracium
sylvaticum)
hrastovka (Gymnocarpinum dryopteris)
dlakavi lepen (Adenostyles alliariae)
navadna črnobina (Scrophularia
nodosa)
navadna glistovnica (Dryopteris filixmas)
navadna podborka (Athyrium filixfemina)
navadna smrdljivka (Aposeris foetida)
navadna zajčja detelja (Oxalis
acetosella)
navadni zajčji lapuh (Mycelis muralis)
platanolistna zlatica (Ranunculus
platanifolius)
slična glistovnica (Dryopteris expansa)
svilničasti svišč (Gentiana asclepiadea)
škrlatnordeča zajčica (Prenanthes
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purpurea)
trilistna penuša (Cardamine trifolia)
vretenčasti salomonov pečat
(Polygonatum verticillatum)

S komaj nekaj manj od 30 hektarov (0, 1 %) se združba pojavlja le južno od
Črnega Vrha.

ZDRUŽBA RDEČEGA BORA IN BOROVNICE
Vaccinio myrtilli-Pinetum sylvestris (Tomažič, 1942; Trpin in Vreš, 1995; Seliškar
s sod., 2000; Čarni in Marinček, 2001; Accetto, 2001)
Gozd rdečega bora in borovnice je
aconalna gozdna združba, ki je edafsko
pogojena. Ti gozdovi uspevajo tam, kjer
so

za

uspevanje

vegetacije

skrajno

neugodne razmere. Na permo-karbonskih
skrilavih
brečah

glinavcih
in

siromašne

in

peščenjakih

pleistocenskih
prsti:

ilovicah

rankerji

in

ter
so

plitve

distrične rjave prsti. Prsti so siromašne s hranili, še posebej z dušikovimi
spojinami. Združba naseljuje kopaste grebene, položna pobočja in ravninski svet
na nadmorskih višinah od 300 do 500 metrov. To so geološko, geomorfološko in
pedološko najekstremnejša rastišča. Rdeči bor uspeva kot pionirska vegetacija,
saj druge vrste sploh ne morejo uspevati.
Tipična diagnostična kombinacija rastlinskih vrst:
drevesna plast
graden (Quercus petraea)
navadna breza (Benda pendula)
navadna smreka (Picea abies)
pravi kostanj (Castanea sativa)

grmovna plast
jerebika (Sorbus aucuparia)
navadna krhlika (Frangula alnus)

rdeči bor (Pinus sylvestris)
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zeliščna plast
borovnica (Vaccinium myrtillus)
brusnica (Vaccinium vitis-idaea)
dlakava bekica (Luzula pilosa)
dlakava košeničica (Genista pilosa)
gozdna škržolica (Hieracium
sylvaticum)
jesenska vresa (Calluna vulgaris)
lisičjak (Lycopodium complanatum)
navadna arnika (Arnica montana)
navadni črnilec (Melampyrum pratense
subsp vulgatum)
obloplodni šaš (Carex pilulifera)
orlova praprot (Pteridium aquilinum)
pasji zob (Erythronium dens-canis)
rebrenjača (Blechnum spicant)
spomladanska resa (Erica carnea)
srčna moč (Potentilla erecta)
svilničasti svišč (Gentiana asclepiadea)
trizoba oklasnica (Danthonia
decumbens)
trstikasta stožka (Molinia arundinacea)
vijugasta masnica (Avenella flexuosa)
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žanjevec (Polygala chamaebuxus)
Mahovna plast je razvita: Bazzania trilobata, Dicranum spurium, Dicranum undulatum, Hylocomium splendens, Hypnum
cupressiforme, Leucobryum glaucum, Pleurozium schreberi, Polytrichum formosum, Pseudoscleropodium purum.

Združbo, ki uspeva v Sloveniji, uvrščamo v posebno geografsko varianto s
pravim kostanjem. Prevladujejo acidofilne in zmerno acidofilne vrste kot
borovnica (Vaccinium myrtillus), brusnica (Vaccinium vitis-idaea), jesensko
vresje (Calluna vulgaris), nekaj vrst mahov. Dominantna drevesna vrsta je rdeči
bor (Pinus sylvestris), ki tvori enotne sestoje na izčrpanih prsteh. Posamično so
prisotni še dob (Quercus robur), graden (Quercus petraea), pravi kostanj
(Castanea sativa), beli gaber (Carpinus betulus), bukev (Fagus sylvatica) ali
smreka (Picea abies) in ponekod jelka (Abies alba).
Združba z nekaj nad 5 % celotne površine (1330 ha) spada med bolj
razširjene, saj se uvršča na četrto mesto po razširjenosti. Sklenjeno porašča
permokarbonski hrbet med Savo in Maveljščico od Medanskih vrat do Podutika.
Prav tako kot prevladujoča združba porašča Utik. Pojavi se še zahodno od
Dobrove in južno od Puštala pri Škofji Loki.

ZDRUŽBA BUKVE IN REBRENJAČE
Blechno-Fagetum (Marinček, 1970; Marinček, 1973; Marinček, 1987; Trpin in
Vreš, 1995; Seliškar s sod., 2000; Čarni in Marinček, 2001; Accetto, 2001)
Gozd bukve in rebrenjače je aconalna
na

gozdna

združba,

v

glavnem

je

razširjena v osrednjem delu Slovenije.
Pojavlja se na nadmorskih višinah od 300
do

900

metrov,

predvsem

na

blago

nagnjenih pobočjih in položnih hrbtih, ki
le

ponekod

Gozdna

dosežejo

združba

nagib

uspeva

do
na

40°.
vseh

ekspozicijah. Matično podlago gradijo zelo kisle paleozojske kamnine, pretežno
skrilavi glinavci, peščenjaki in breče. Na njih so pretežno srednje globoke do
globoke distrične rjave prsti. Matična podlaga hitro prepereva, zato so prsti
globlje in so rankerji podrejeni. Floristično revna združba ima indikatorsko vrsto,
praprot rebrenjačo (Blechnum spicant) in številne mahove.
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Tipična diagnostična kombinacija rastlinskih vrst:
drevesna plast
bela jelka (Abies alba)
bukev (Fagus sylvatica)
graden (Quercus petraea)

grmovna plast
bukev (Fagus sylvatica)
graden (Quercus petraea)
jerebika (Sorbus aucuparia)

zeliščna plast
belkasta bekica (Luzula luzuloides)
borovnica (Vaccinium myrtillus)
dlakava bekica (Luzula pilosa)
gorska krpača (Thelypteris
navadna breza (Betula pendula)
navadna krhlika (Frangula alnus)
limbosperma)
gozdna škržolica (Hieracium
navadna smreka (Picea abies)
robidovje (Rubus sp)
sylvaticum)
navadni črnilec (Melampyrum pratense
pravi kostanj (Castanea sativa)
subsp vulgatum)
rdeči bor (Pinus sylvestris)
orlova praprot (Pteridium aquilinum)
rebrenjača (Blechnum spicant)
svilničasti svišč (Gentiana asclepiadea)
škrlatnordeča zajčica (Prenanthes
purpurea)
vijugasta masnica (Avenella flexuosa)
Mahovna plast je razvita Bazzania trilobata, Dicranella heteromalla, Dicranum scoparium, Hypnum cupressiforme, Isothecium
myurum, Leucobryum glaucum, Plagiothecium denticulatum, Polytrichum formosum, Thuidium tamariscinum.

Zaradi ekstenzivnega izkoriščanja gozdov so mnogi spremenjeni v drugotne
gozdove tipa Leucobryo-Quercetum petraeae, Calluno-Quercetum petraeae in
drugotne gozdove rdečega bore (Vaccinio-Pinetum).
Daleč najbolj razširjena združba na proučevanem območju so prav zelo
kisloljubni bukovi gozdovi, ki so najpogostejši prav v predalpski Sloveniji okolice
Ljubljane. Poraščajo natančno tretjino proučevane površine oziroma preko 8800
hektarov.

Njihova

razprostranjenost

se

skoraj

povsem

ujema

s

permokarbonskimi skrilavimi glinavci in peščenjaki, najstarejšimi kamninami na
proučevanem območju. Skoraj sklenjeno na skrajnem zahodu proučevanega
območja, med Hotovljami in Brebovnico. Proti vzhodu sledi naslednje večje
območje od severa proti jugu, med Vinharjami in Šentjoštom. Največje območje
porašča bukova združba z rebrenjačo celoten desni breg Poljanske Sore, od Loga
pri Škofji Loki pa vse do vzhodne meje območja, kjer zavije proti jugovzhodu vse
do Goričan. Tu se nadaljuje še naprej proti jugu, ob potoku Ločnica vse do
Topola pri Medvodah. Prav tako je desni breg Gradaščice povsem porasel s to
kisloljubno bukovo združbo. Začenja se na vzhodu pri Dobrovi, nato mimo
Polhovega Gradca do Setnika, kjer se obrne proti severu in se preko Črnega vrha
praktično sklene s prej opisanim območjem. Povsem na vzhodu se združba
razrašča tudi v zaledju Preske pri Medvodah in levem bregu Gradaščice pri
Gabrjah.
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ZDRUŽBA BELE JELKE IN OKROGLOLISTNE LAKOTE
Galio rotundifolii-Abietetum albae (Wraber, 1959; Trpin in Vreš, 1995; Seliškar s
sod., 2000; Čarni in Marinček, 2001; Accetto, 2001)
Gozd bele jelke in okroglolistne lakote
je aconalna lokalno klimatsko in edafsko
pogojena gozdna združba. Na glavnem
območju svoje razširjenosti se razprostira
od dolin, ki leže na nadmorski višini od
350 (400) metrov do nadmorske višine
900

(1000)

metrov.

Skoraj

povsem

prevladujejo osojna pobočja, ki so zmerno
strma do zelo strma. Geološka matična podlaga so nekarbonatne kamnine, od
tonalita, gnajsa, blestnikov in podobnih, do permokarbonskih glinastih skrilavcev
in peščenjakov. Mestoma je mešana karbonatno-nekarbonatna matična podlaga,
predvsem nanosi nekarbonatnega porekla preko apnencev. Osnovne značilnosti
prsti so koluvialnost, neustaljenost in različne globine s slabo diferenciranim
profilom. Združba se pojavlja v predalpskem svetu Slovenije, kjer so splošne
podnebne razmere zaradi izrazito hladnih leg modificirane v smislu večje zračne
vlažnosti.
Tipična diagnostična kombinacija rastlinskih vrst:
drevesna plast
bela jelka (Abies alba)
beli javor (Acer pseudoplatanus)
bukev (Fagus sylvatica)

grmovna plast
jerebika (Sorbus aucuparia)
malinjak (Rubus idaeus)
srhkostebelna robida (Rubus hirtus)

navadna smreka (Picea abies)
navadni gaber (Carpinus betulus)
pravi kostanj (Castanea sativa)
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zeliščna plast
belkasta bekica (Luzula luzuloides)
borovnica (Vaccinium myrtillus)
dlakava bekica (Luzula pilosa)
dvolistna senčnica (Maianthemum
bifolium)
fuchsov grint (Senecio fuchsii)
gorska krpača (Thelypteris
limbosperma)
gorski vrbovec (Epilobium montanum)
gozdna škržolica (Hieracium
sylvaticum)
gozdna vijolica (Viola reichenbachiana)
gozdni črnilec (Melampyrum
sylvaticum)
lepljiva kadulja (Salvia glutinosa)
navadna podborka (Athyrium filixfemina)
navadna zajčja detelja (Oxalis
acetosella)
navadni zajčji lapuh (Mycelis muralis)
navadni ženikelj (Sanicula europaea)
okroglolistna lakota (Galium
rotundifolium)
orlova praprot (Pteridium aquilinum)
prstasti šaš (Carex digitata)
slična glistovnica (Dryopteris expansa)
svilničasti svišč (Gentiana asclepiadea)
škrlatnordeča zajčica (Prenanthes
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purpurea)
tavelova glistovnica (Dryopteris x
tavelii)
transilvanska škržolica (Hieracium
transsilvanicum)
vijugasta masnica (Avenella flexuosa)
Mahovna plast je razvita Bazzania trilobata, Dicranum scoparium, Eurhynchium striatum subsp. zetterstedii, Hypnum
cupressiforme, Plagiochila asplenioides, Polytrichum formosum, Thuidium tamariscinum.

Ta senco in vlagoljubna združba prav tako spada med prostorsko manj
pomembne (20 hektarov, 0, 1 %) in se pojavlja le zahodno od naselja Babna
Gora pri Polhovem Gradcu.

ZDRUŽBA BELE JELKE IN TROKRPEGA MAHU
Bazzanio trilobatae-Abietetum albae (Wraber, 1958; Trpin in Vreš, 1995;
Seliškar s sod., 2000; Čarni in Marinček, 2001; Accetto, 2001)
Združba bele jelke in trokrpega mahu
uspeva na hladnih in vlažnih rastiščih z
močno

zakisanim

profilom

prsti

na

nadmorskih višinah med 380 in 1200 m.
Letna količina padavin je med 1300 in
1700 mm. Prsti so zelo kisle, srednje
globoke do globoke, peščeno glinaste
ilovice,

precej

zgoščene

in

slabo

prepustne, delno izprane in zakisane, nezadostno prezračena ter biološko manj
aktivne. Ponekod so razviti celo podzoli. V drevesni plasti prevladuje bela jelka
(Abies alba), primešana ji je predvsem smreka (Picea abies), ki zaradi načina
gospodarjenja

ponekod

prevladuje.

Listavci

gradijo

predvsem

podstojno

drevesno plast, ki je slabo razvita. Grmovni in zeliščni sloj sta dobro razvita,
medtem ko je posebej bujna mahovna plast.
Tipična diagnostična kombinacija rastlinskih vrst:
drevesna plast
bela jelka (Abies alba)
bukev (Fagus sylvatica)
navadna smreka (Picea abies)

grmovna plast
bela jelka (Abies alba)
bukev (Fagus sylvatica)
jerebika (Sorbus aucuparia)
navadna smreka (Picea abies)
srhkostebelna robida (Rubus hirtus)
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zeliščna plast
bela jelka (Abies alba)
navadna smreka (Picea abies)
borovnica (Vaccinium myrtillus)
dlakava bekica (Luzula pilosa)
dvolistna senčnica (Maianthemum
bifolium)
gozdna škržolica (Hieracium
sylvaticum)
navadna glistovnica (Dryopteris filixmas)
navadna podborka (Athyrium filixfemina)
navadna zajčja detelja (Oxalis
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acetosella)
orlova praprot (Pteridium aquilinum)
rebrenjača (Blechnum spicant)
svilničasti svišč (Gentiana asclepiadea)
širokolistna glistovnica (Dryopteris
dilatata)
vijugasta masnica (Avenella flexuosa)
Mahovna plast je razvita Bazzania trilobata, Hylocomium splendens, Hypnum cupressiforme, Plagiochila asplenioides,
Pleurozium schreberi, Polytrichum formosum, Rhytidiadelphus triquetrus, Thuidium tamariscinum.

Ta izrazito vlagoljubna, hladoljubna in kisloljubna združba se zelo raztreseno
pojavlja v manjših otokih. Ugodna kombinacija rastiščnih pogojev za razvoj te
združbe se pojavlja na 2, 1 % proučevanega območja oziroma na 540 hektarih.
Največja površina tega jelovja je med Selom pri Polhovim Gradcem ter Črnim
vrhom. Večji otočki se pojavijo še južno od Puštala ob Hrastnici; pri Ožboltu nad
Zmincem; na zahodu pri Rovtah; pri Šentjoštu in Vrzdencu.

ZDRUŽBA BUKVE IN PRAVEGA KOSTANJA
Castaneo sativae-Fagetum (Marinček, 1987; Trpin in Vreš, 1995; Seliškar s sod.,
2000; Čarni in Marinček, 2001; Accetto, 2001)
Združba bukve in pravega kostanja je
znana

tudi

pod

imenom

zmerno

kisloljubni bukov gozd in je aconalna
gozdna združba, vezana na nekarbonatno
matično

podlago.

Porašča

prisojna,

srednje strma do strma pobočja, v katera
so

mestoma

vrezani

globoki

jarki.

Pojavlja se pretežno v podgorskem pasu
na nadmorskih višinah od 100 do 700 (900) metrov. Uspeva na zelo različnih
kamninah; prevladujejo peščenjaki, laporji in skrilavci različnih starosti. Med
oblikami prsti so pretežno srednje globoke do globoke zelo skeletne distrične
rjave prsti.
Dobro ohranjeni čisti bukovi gozdovi so redki. Večina jih je spremenjena bodisi
v smrekove monokulture ali degradirane oblike z obilno primesjo pravega
kostanja (Castanea sativa), rdečega bora (Pinus sylvestris) in gradna (Quercus
petraea). Večinoma je združba spremenjena v sekundarne smrekove gozdove:
gozd smreke in vijugaste masnice – Avenello flexuosae-Piceetum M. Wraber ex
Hadač 1980 ter gozd rdečega bora in okroglolistne lakote – Galio rotundifoliiPinetum sylvestris Zupančič et Čarni 1988.
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Tipična diagnostična kombinacija rastlinskih vrst:
drevesna plast
bukev (Fagus sylvatica),
graden (Quercus petraea),
pravi kostanj (Castanea sativa).

grmovna plast
češnja (Prunus avium),
mali jesen (Fraxinus ornus),
navadna krhlika (Frangula alnus),
srhkostebelna robida (Rubus hirtus).

zeliščna plast
belkasta bekica (Luzula luzuloides),
borovnica (Vaccinium myrtillus).
dlakava bekica (Luzula pilosa),
gozdna šašuljica (Calamagrostis
arundinacea),
gozdna škržolica (Hieracium
sylvaticum),
grozdasta škržolica (Hieracium
racemosum),
jesenska vresa (Calluna vulgaris),
navadna podborka (Athyrium filixfemina),
navadna sladka koreninica (Polypodium
vulgare),
navadna smrdljivka (Aposeris foetida),
navadna škržolica (Hieracium
lachenalii),
navadna zlata rozga (Solidago
virgaurea),
navadni črnilec (Melampyrum pratense
subsp. vulgatum),
nizka relika (Chamaecytisus supinus),
orlova praprot (Pteridium aquilinum),
svilničasti svišč (Gentiana asclepiadea),
škrlatnordeča zajčica (Prenanthes
purpurea),
trobentica (Primula vulgaris),
Mahovna plast je razvita Atrichum undulatum, Cladonia pyxidata, Dicranella heteromalla, Dicranum scoparium, Hypnum
cupressiforme, Polytrichum formosum, Thuidium delicatulum.

Zmerno kisloljubna združba se pojavlja le v bližnji okolici Vrzdenca in Horjula,
na površini 34 hektarov, kar predstavlja vsega 0, 1 % proučevanega območja.
Proučevano območje (Polhograjsko hribovje) je bila vedno izrazita gozdna
pokrajina. Zaradi deagrarizacije in opuščanja za kmetijstvo manj primernih
površin se delež gozda v zadnjih desetletjih še izraziteje povečuje, kar je bilo na
terenu lepo vidno. Zato je gozd še vedno izrazito prevladujoča zemljiška
kategorija, saj mu pripada preko 70 % celotne površine (MKGP, 2002), čeprav
ga je bilo v prejšnjem stoletju za polovico manj (Radinja, 1996). Tolikšna
gozdnatost se je ohranila predvsem zaradi hribovitega značaja pokrajine, vendar
ne toliko zaradi nadmorskih višin, pač pa velike strmine onemogočajo drugačno
rabo tal. Tudi prsti so v večji meri kisle in za kmetijstvo manj primerne.
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7.2.7. Pokrovnost in raba tal
Pri proučevanju razprostranjenosti prsti v pokrajini predstavlja raba tal ozirom
pokrovnost zelo koristen vir informacij. Raba tal je sintezni podatek, ki hkrati
združuje tako rezultate človekovega delovanja v pokrajini kot tudi odraža
naravne dejavnike, katerim se je moral človek pogosto prilagajati, kot je še
posebej očitno na proučevanem območju.

Slika 65: Poenostavljena raba tal in njeni posamezni deleži
0,25% 0,09%
5,17%

0,00%

3,59%

0,84%

18,69%
njive
vinogradi
sadovnjaki
travniki
0,82% zaraščanje
gozd
pozidano
ostalo
vode

70,54%

Proučevano območje (26270, 5 ha) kot tudi Polhograjsko hribovje je izrazito
gozdna pokrajina. Delež površin, ki jih prekriva gozd, je po podatkih rabe tal in
pokrovnosti (2002) nekaj manjši od treh četrtin (18532 ha ali 70, 45 %). Po
velikosti so naslednja kategorija travniki, na katere odpade manj kot petina
vsega površja (4909 ha ali 18, 7 %). Že kar na tretjem mestu se pojavijo
pozidane površine (1358 ha ali 5, 17 %), ki obsegajo večje površine od njivskih
(944 ha ali 3, 59 %). Vse ostale kategorije (sadovnjaki, površine v zaraščanju,
vode,

ostalo,

vinogradi)

obsegajo

precej

manj

kot

odstotek

celotnega

proučevanega območja. Razloge za tako veliko gozdnatost navaja Radinja
(1996). Gozd se je ohranil predvsem zaradi hribovitosti pokrajine, kar pa naj bi
bil posledica velikih strmin in ne toliko nadmorske višine ali ekspozicije površja.
Pomembno vlogo je odigrala tudi matična podlaga oziroma silikatne kamnine in
kisle prsti na njih, ki kmetijstvu niso nikoli ustrezale. Gozd se je namreč v mnogo
večji meri obdržal na silikatnih permokarbonskih glinencih in peščenjakih ter
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tufih, kakršni so na severovzhodnem delu hribovja (Ožboltski in Straniški hrbet).
Tam je preperina sicer debela, prst pa za kmetijstvo preveč kisla in težka, čeprav
so ti deli hribovja nižji in položnejši.

Slika 66: Primerjava deležev rabe tal proučevanega območja med leti 1993 in
1997

Vir: Statistični GIS rabe tal in pokrovnosti, 1993 in 1997

Podoba kulturne pokrajine je zato v marsičem odvisna prav od prsti, saj se je
agrarno krčenje gozda najbolj razširilo na rendzinah in pokarbonatnih ter
evtričnih rjavih prsteh. Poleg tega so v podobi kulturne pokrajine lepo vidne tudi
strukturne stopnje površja zaradi pogostega menjavanja kamnin, različno
odpornih proti preperevanju. Na te stopnje se je v naslonila poselitev v obliki
samotnih kmetij, ki na proučevanem območju prevladujejo. S tem je mogoče
razložiti dokaj visok delež travniških in pašnikih površin, ki so raztreseno
posejane kot krčevine znotraj sklenjenih gozdnih sestojev. Teh krčevin je mnogo
manj, samotnih kmetij pa skorajda nič na silikatnih kamninah in so zato
jugovzhodni deli Polhograjskega hribovja, čeprav nižji in položnejši in tudi v
prometno ugodnejši legi, najmanj poseljeni in zato v celoti pod gozdom. To ne
velja le za širše obrobje Toškega ravnika, temveč povsod, kjer so razširjene
distrične rjave prsti in rankerji. Za agrarno poselitev je bila očitno bolj vabljiva
karbonatna matična podlaga, reliefno višja, mnogo bolj razgibana in ponekod
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tudi zakrasela, vendar z boljšo, manj kislo, čeprav pogosto plitvejšo prstjo
(Meze, 1986).

Slika 67: Območje primerjave rabe tal med franciscejskim katastrom (1823) in
letom 1988 po Gabrovcu (1989)

Gozd je bil že od nekdaj prevladujoča zemljiška kategorija in Radinja (1996)
navaja približno polovični delež že v 19. stoletju in dve tretjini gozdnih površin
sredi devetdesetih let prejšnjega stoletja. Podobne, a nekaj višje vrednosti je
mogoče ugotoviti tudi pri primerjavi rabe tal in pokrovnosti statističnega urada
republike Slovenije (slika 64). V obdobju med leti 1993 in 1997 je delež gozda
povečal za odstotek in sicer iz 68 % na 69 % (Statistični GIS rabe tal in
pokrovnosti, 1993 in 1997). Do leta 2002 se je delež nato še povečal. Gabrovec
(1989) se je podrobneje loti primerjave sprememb zemljiških kategorij med leti
1823 in 1988. Testno je proučil 400 hektarov veliko območje na območju
Smolnika in Srednjega vrha, ki po njegovem vsebuje vse pomembnejše litološke
in reliefne enote osrednjega Polhograjskega hribovja. Raba tal leta 1823 je bila
prerisana s franciscejskega katastra, raba tal 1988 pa je nastala kot plod
podrobnega terenskega kartiranja. Omenjeno časovno razdobje ni bilo izbrano
naključno, saj je bila raba tal v 19. stoletju prilagojena tradicionalnemu,
samooskrbnemu kmetijstvu z ročno obdelavo, obdelava leta 1988 pa je bila že v
veliki meri prilagojena tržnemu in strojnemu kmetijstvu.
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Preglednica 13: Raba tal leta 1823, 1988 in 20029 na osrednjem območju
Polhograjskega hribovja
raba tal
njive
travniki
pašniki
gozd
površine v zaraščanju

delež površja [%]
1823
1988
2001
11
2
0,7
9
28
30
41
0
0
34
55
62
0
14
0,5
Vir: Gabrovec, 1989 in Raba tal in pokrovnost MKGP, 2002

Spremembe v rabi tal so zelo velike in preko vseh let kažejo iste tendence.
Opaziti je mogoče izrazito upadanje njivskih površin in skokovito povečanje
gozdnih površin. Zaradi metodologije pridobivanja podatkov delež površin v
zaraščanju med leti ni primerljiv. V celotnem obdobju smemo govoriti o procesih
deagrarizacije

in

posledično

ozelenjevanja

njiv

in

ogozdovanja

travniško

pašniških površin, ki so značilni za celoten slovenski hribovit in gorski svet. Visok
delež travnikov in pašnikov leta 1823 kaže na usmerjenost v živinorejo, saj veliki
nakloni niso dopuščali večjih in sklenjenih njivskih površin. Poljedelske površine
so v približno 150 letih večinoma pustili, da se zarastejo s travo, še posebej tiste
kjer so naravni pogoji manj neugodni. Leta 1823 so bili pašniki prevladujoča
kmetijska kategorija, danes pa jih praktično ni več in so v fazi zaraščanja ali pa
jih je že popolnoma prekril gozd. Površine travnikov so se v dobršni meri
ohranile, predvsem na račun opuščanja njiv in pašnikov.

9

Za leta 1823 in 1988 je Gabrovec upošteval prevladujočo rabo v hektarski celici, za leto
2001 smo upoštevali prevladujočo rabo v celici velikosti 625 m2.
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Slika 68: Raba tal na proučevanem območju

Preglednica 14: Legenda k rabi tal na proučevanem območju (slika 67) ter
površina in deleži posameznih kategorij:
koda
1100
1211
1221
1222
1310
1321
1322
1410
1420
1500
2000
3000
5000
6000
7000
∑

opis rabe tal
njive in vrtovi
vinogradi
intenzivni sadovnjaki
ekstenzivni sadovnjaki
intenzivni travniki
barjanski travniki
ekstenzivni travniki
zemljišča v zaraščanju
plantaže gozdnega drevja
mešana raba zemljišč – kmetijska zemljišča in gozd
gozd in ostale poraščene površine
pozidana in sorodna zemljišča
suha odprta zemljišča s posebnim rastlinskim pokrovom
odprta zemljišča brez rastlinskega pokrova
vode

površina
%
944,4
3,59
0,9
0,00
0,8
0,00
219,8
0,84
3429,1
13,05
32,6
0,12
1447,3
5,51
44,5
0,17
0,6
0,00
171,5
0,65
18531,7
70,54
1357,6
5,17
0,5
0,00
22,2
0,08
66,9
0,25
26270,5
100,00
vir: Raba tal in pokrovnost MKGP, 2002
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na Slika 70: Zatravljena njiva pri Seču na
Butajnovi

Slika 71: Zaraščanje pašnika na Gačah Slika 72: Širjenje gozdnega roba proti
pri Vinharjah
obdelovalnim površinam pri Hotovljah

foto: Blaž Repe, 2005

Pomemben kriterij za izbor proučevanega območja je bila vsekakor tudi raba
tal. Eden poglavitnih namenov proučevanja prsti v Polhograjskem hribovju je
ugotoviti povezave med razprostranjenostjo tipov prsti v pokrajini in naravnimi
dejavniki. Kot je razvidno iz dinamike spreminjanja kategorij, je bila pokrajina v
zadnjih 160. letih pod manjšim vplivom človeka, predvsem kmetijstva in zato
dokaj "naravna". S tem so povezave, ki jih iščemo, manj zabrisane. Na to nas
opozarja stalno rastoč delež površin pod gozdom, ki je danes močno nad
slovenskim povprečjem in se še naprej povečuje (slika 68–71).
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Podobno kot pri testnem območju (krajinski park Lahinja v Beli krajini) smo v
raziskavo skušali vključiti tudi orthorectificirane multispektralne in pankromatske
satelitske posnetke LANDSAT ETM+. Pri testnem območju so se ti posnetki
izkazali kot neuporabni zaradi njihove premajhne resolucije pri tako majhnem
območju. Proučevano območje (Polhograjsko hribovje) je dovolj veliko, da bi bilo
posnetke mogoče učinkovito uporabiti, saj je resolucija identična ostalim
rastrskim

podatkom

in

znaša

25x25

metrov,

toliko

kot

digitalni

model

nadmorskih višin. Pa vendar so se satelitski posnetki izkazali za neuporabne iz
dveh povsem drugačnih razlogov:
−

LANDSAT ETM+ sprejema odbito valovanje zgolj s površja, ki je na našem
območju v več kot 70 odstotkih prekrito z gozdom. Odbito valovanje
dejansko ne prihaja s tal, ki jih prekriva prst. To pa pomeni, da satelitski
posnetki ne nosijo neposrednih informacij o prsteh, ampak zgolj posredne o
vegetacijskem pokrovu in rabi tal. Splošni satelitski posnetki so za
proučevanje prsti uporabni le tam, kjer prevladuje travnata vegetacija ali
pa vegetacijskega pokrova sploh ni oziroma kjer uspevajo kulturne rastline
na večjih površinah (Lillesand in Kiefer, 1994).

−

Kljub močni poraslosti z gozdom satelitski posnetki vseeno posredno preko
rabe tal in vegetacijskih tipov nakazujejo na prsti pod njimi. Vendar pa
imamo o teh dveh slojih na voljo veliko boljše in natančnejše podatke. Sloj
gozdnih združb je bil izdelan sicer v merilu 1:50.000, a je plod terenskega
dela in korigiran z digitalnimi ortofoto posnetki. Raba tal ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je narejena v visoki natančnosti
1:5.000, prav tako na podlagi digitalnih ortofoto posnetkov, katerih
resolucija je 5x večja kot pa pri satelitskih posnetkih.
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Slika 73: Posnetki LANDSAT ETM+ (7 multispektralnih in pankromatski) za
proučevano območje

Vir: Satelitski posnetek LANDSAT ETM+ MS in PAN, 2000

Slika 74: Primerjava natančnosti LANDSAT ETM+ satelitskega posnetka (Band 2)
in digitalnega ortofoto posnetka
LANDSAT ETM+ sloj (Band 2)
digitalni ortofoto posnetek

Vir: Satelitski posnetek LANDSAT ETM+
MS, 2000
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8. PRIDOBIVANJE PODATKOV O PRSTEH PROUČEVANEGA
OBMOČJA
Geostatistično modeliranje podatkov nikakor ne more v celoti zajeti pestrosti
skupin prsti, ki se pojavljajo v pokrajini. Interakcije med pedogenetskimi
dejavniki so veliko prezapletene, da bi jih v celoti opisali z matematičnimi
funkcijami. Kot smo opozorili že na nekaj mestih, je nujno rezultate analiz z
geografskimi informacijskimi sistemi preveriti, dopolniti, obogatiti in osmisliti z
opazovanji neposredno na terenu. Na ta način bomo s terenskimi izkušnjami
veliko lažje poiskali povezave med naravnimi dejavniki, prstjo in položajem v
pokrajini.

8.1. NAČRT VZORČENJA IN NENADZOROVANE KLASIFIKACIJE
PEDOGENETSKIH DEJAVNIKOV
Če želimo proučevati prsti na terenu, se moramo zavedati, da bo naše delo
časovno zahtevno in fizično naporno. Poleg korektno opravljenega terenskega
dela predstavlja najpomembnejši korak izbor števila in lokacij vzorčnih mest
oziroma izdelati najprimernejši načrt vzorčenja.
V grobem imamo na voljo sistematično ali ekspertno vzorčenje, vsako s
svojimi prednostmi in slabostmi (poglavje 5). Glede na stroko in namen
proučevanja se nam ekspertno vzorčenje ponuja kar samo od sebe in se zdi
privlačnejše. Zato potrebujemo vnaprej razmejene enote, kjer pričakujemo
sorazmerno

homogene

pedogenetske

dejavnike.

Ker

je

naše

območje

sorazmerno veliko, da bi ga mogli zaobjeti z enim samim pogledom, je časovno
povsem nespremenljivo, da bi se razmejevanja lotili na terenu, kot smo to storili
na testnem območju v Beli krajini (slika 74). Najpogosteje se homogena območja
izloča na podlagi satelitskih ali letalskih posnetkov, ko na površju iščemo vidne
podobnosti in razlike. V našem primeru nam gost gozdni pokrov to povsem
onemogoča.
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Slika 75: Razmejevanje na podlagi letalskega, digitalnega ortofoto posnetka v
krajinskem parku Lahinja

Sorazmerno

homogene

regije,

kjer

prevladujejo

enotni

pedogenetski

dejavniki, bomo skušali dobiti z geostatističnim postopkom nenadzorovanega
razvrščanja v skupine (ISOcluster analiza). Metoda se uporablja pri klasifikaciji
satelitskih posnetkov oziroma ugotavljanje pokrovnosti (rabe tal) na podlagi
daljinskega zaznavanja. Princip metode je v sami osnovi dokaj preprost in lahko
razumljiv. Enake ali podobne kategorije pokrovnosti bodo odbijale enake ali
podobne valovne dolžine elektromagnetnega valovanja, ki pade na njihovo
površino. Ta princip je nekoliko idealiziran, saj vedno pride do določenega
prekrivanja

razredov

in

je

ločevanje

zato

pogosto

težavno.

Prednost

nenadzorovane klasifikacije je, da pred samim postopkom ne potrebujemo
nikakršnega vedenja o pokrajini, ki jo proučujemo. To je obenem tudi slabost,
saj je končni rezultat zahteven za interpretacijo. Postopek je sestavljen iz same
klasifikacije in končnega prepoznavanja razredov (Oštir, 2005).
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Prenos metodologije daljinskega zaznavanja v proučevanje razporeditev
pedogenetskih dejavnikov v pokrajini in s tem razprostranjenosti prsti pomeni:
Podobna kombinacija pedogenetskih dejavnikov na določeni točki vodi
v nastanek podobnih skupin/tipov prsti.
Pri nenadzorovanih klasifikacijah postopek išče "naravne" skupine (clustre), ki
se pojavljajo v populaciji glede na izbrane spremenljivke. Klasifikacija je
nenadzorovana, ker razen z izborom števila skupin ne moremo vplivati na
razvrščanje. Klasifikacija je prostorsko neodvisna in sosednje enote ne vplivajo
druga na drugo (Campbell, 2002). Pri razvrščanju enot v skupine (tipe prsti)
glede na pedogenetske dejavnike simuliramo izkustveni postopek, ki ga sicer
miselno opravimo, ko razmejujemo skupine prsti na kartografski podlagi.
Prednosti digitalnega razvrščanja so hitrost, nepristranskost, natančnost (kolikor
so natančni vhodni podatki) in sposobnost iskanja podobnosti med skoraj
poljubnim številom dejavnikov. Interpretacija dobljenih skupin poteka na podlagi
statistične analize posameznih spremenljivk znotraj skupine in/ali v kombinaciji s
terenskimi opazovanji. Pri tem postopku predpostavljamo dejstvo, da so na
podobne

skupine

prsti

vplivali

isti

dejavniki

podobno

ali

enako

močno.

Klasifikacija bi morala izločiti naravna območja, kjer bi morali biti glede na
vhodne podatke tudi skupine prsti sorazmerno homogeni.
Za lažje razumevanje postopka bi v primeru le dveh parametrov (razvrščanje
sicer poteka na podlagi izbranega n-števila dejavnikov, v pripadajočem n
razsežnem vektorskem prostoru) klasifikacija vsebovala naslednje korake:
−

V ravninskem koordinatnem sistemu vsak parameter predstavlja eno izmed
koordinat.

−

Simetralo kvadrantov razdelimo na izbrano število končnih razredov in
sredina razdelka je začetna sredina razreda.

−

Na podlagi obeh parametrov nanesemo vse enote v koordinatni sistem in
jih pripišemo tisti sredini (skupini), od katere so evklidsko najmanj
oddaljene.

−

Nove vrednosti znotraj posamezne skupine so osnova za izračun nove
sredine razreda.

−

Postopek ponovimo na podlagi novih sredin, ki ga nato ponavljamo toliko
časa, dokler v neki ponovitvi vsaj 98 % enot ne spremeni več pripadnosti
skupini (slika 75) (ArcGIS, 2005).
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Končen rezultat je na začetku določeno število skupin, znotraj katerih so si
enote glede na izbrane parametre kar najbolj podobne, skupine pa med
seboj kar najbolj različne.

Slika 76: Postopek razvrščanja v skupine

Z metodo razvrščanja v skupine ISOcluster smo modelirali naslednje sloje
podatkov za proučevano območje:
−

matična podlaga,

−

digitalni model nadmorskih višin,

−

naklon pobočij,

−

ekspozicija pobočij,

−

ukrivljenost plastnic,

−

ukrivljenost profila,

−

povprečna januarska temperatura,

−

povprečna julijska temperatura,

−

povprečna letna temperatura,

−

povprečna letna količina padavin,

−

energija prejetega sončnega obsevanja,

−

gostota rečne mreže,

−

oddaljenost od rek,

−

reliefni indeks vlažnosti (TWI),

−

gozdne združbe,
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raba tal.

Metoda zahteva rastrske sloje podatkov. Vektorske (matična podlaga, gozdne
združbe in raba tal) smo zato pretvorili v rastrske, z velikostjo celice 25x25
metrov, kolikor znaša resolucija osnovnega sloja digitalnega modela nadmorskih
višin. Poleg izbora števila končnih skupin, v katere razvrstimo celice, ISO cluster
metoda omogoča tudi izbor minimalne velikosti končne skupine. S tem vplivamo
na merilo oziroma posplošenost (generalizacijo) končnega rezultata. Najmanjšo
velikost končne skupine smo nastavili na 1 hektar.
Teoretično pričakujemo rezultat med dvema skrajnostma. Prva, spodnja
skrajnost je, da vsaka celica pripada svoji skupini (končno število skupin je
enako številu vseh elementov – celic, ki jih razvrščamo). Druga, zgornja
skrajnost je, da vse celice pripadajo isti skupini. Glede na to, da želimo med
našimi podatki vzpostaviti nekakšen red, sta obe skrajnosti nesmisel. Idealna
rešitev leži nekje vmes in ki jo je treba poiskati.
Slika 77 – 86: Rezultati razvrščanja pedogenetskih dejavnikov z ISO cluster
metodo glede na izbrano število končnih skupin (2–10)
Slika 77: 2 skupini

Slika 78: 3 skupine
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Slika 79: 4 skupine

Slika 80: 5 skupin

Slika 81: 6 skupin

Slika 82: 7 skupin

Slika 83: 8 skupin

Slika 84: 9 skupin
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Slika 85: 10 skupin

Slika 86: Poenostavljena
karta 1:25.000

pedološka

V prvem koraku (2 skupini) se je izločila skupina celic, ki se najbolj razlikuje
od ostalih. V našem primeru gre za celice, ki ležijo v glavnem na majhnih
naklonih, na mladih aluvialnih rečnih nanosih, pobočja so uravnana, značilna je
akumulacija vode itd. (2–2). Preostalo območje predstavljajo vzpeta pobočja (2–
1). Če skušamo skupine uvrstiti, bi jih z veliko mero tolerance in posplošenosti
uvrstili po prevladujočem tipu med kambične in obrečne prsti v najširšem smislu.
Prikaz bi bil primeren s karte majhnega merila, 1:500.000, in manjšega. V
naslednjem koraku se vse prsti vzpetih pobočij razdelijo glede na matično
podlago. Tiste, nastale na nekarbonatni (3–1), in tiste na karbonatni (3–2)
matični podlagi. V skupino 3–1 bi uvrstili v glavnem distrične rjave prsti in
rankerje, v 3–2 bi sodile rendzine, rjave pokarbonatne in evtrične rjave prsti in
po vsej verjetnosti tudi izprane. Tako bi mogli razčlenjevati vsak korak posebej.
Vsa poimenovanja skupin so na tej stopnji zgolj hipotetična in podana na
podlagi izkušenj s proučevanjem podatkov, prsti in tudi obiska terena. Brez teh
izkušenj je skupine, ki jih pridobimo z nenadzorovanim razvrščanjem v skupine,
zelo težko poimenovati in jim poiskati skupne imenovalce. Prepoznavanje skupin
nenadzorovanih

klasifikacij

nam

olajša

statistična

analiza

pedogenetskih

dejavnikov po posameznih skupinah. Kot primer lahko navedemo korak, ko smo
izločili 5 skupin, za skupino celic 5–3.
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Preglednica 15: Opisne statistike pedogenetskih dejavnikov skupine 5–3
pedogen. dej.

min

maks

razpon

povpr

stan. dev.

ukrivljenost plastnice

-10,94

13,95

24,89

0,04

0,93

ukrivljenost profila

-13,77

9,70

23,47

0,03

0,92

nadmorska višina [m]

320,21

1019,58

699,37

615,78

130,14

naklon pobočja [°]

0,00

54,90

54,90

23,61

9,27

indeks TWI

2,87

20,00

17,13

9,66

6,66

pedogen. dej.

var

prevlad

med

matična podlaga

10

500

500

gozdne združbe

12

3

3

Ostyo carpinifoliae-Fagetum

ekspozicija pobočja

10

6

6

južna

T1

Preglednica 18 kaže, da znotraj proučevanega območja, v skupini 5–3
prevladujejo visoke nadmorske višine in veliki nakloni pobočij. Povprečna
vrednost reliefnega indeksa vlažnosti (TWI) je pod 10, kar pomeni, da se prsti
nahajajo v zgornjih, konveksnih delih pobočij. Voda se ne zadržuje v profilu
(avtomorfnost) in pogosto hitro odteče po pobočju navzdol, s tem s seboj odnaša
tudi delce prsti, zato so prsti plitve. Trda karbonatna matična podlaga prepereva
počasi, kar je še dodaten razlog za plitvost prsti, ki so zato pogosto skeletne. K
še večji sušnosti prsti pripomore prevladujoča južna ekspozicija, rezultat je
termo in kserofilna bukova združba s črnim gabrom. V takšnih pogojih morajo
veliki meri prevladovati rendzine.
Z naraščanjem števila izbranih skupin narašča tudi težavnost prepoznavanja
skupin. Homogene skupine se pričnejo razbijati na nam slabše razumljive
podenote. Pobočja in vzpetine nad desnim bregom Sore, med Puštalom pri Škofji
Loki in naseljem Sora (Dešna, Planina, Mrtancova planina, Gradišče, Hom in
Osolnik) pokrivajo na nižjih delih pobočij najprej evtrične rjave prsti na mehkih
karbonatnih kamninah (laporjih), ki nato višje preidejo v rjave pokarbonatne
kamnine na triasnih apnencih, nato pa v distrične rjave prsti na permskih
grödenskih peščenjakih in permakrbonskih skrilavih glinavcih. Ločitev med
evtričnimi in rjavimi pokarbonatnimi prstmi se izlušči šele, ko določimo 9 končnih
skupin. To nakazuje na podobnost pedogenetskih dejavnikov obeh skupin prsti in
tudi določeno podobnost. V istem koraku se distrične rjave prsti razdelijo na dve
ločeni skupini, ki sta očitno razdeljeni glede na ekspozicijo pobočij. Na pretežno
severozahodne in pretežno jugovzhodne. Po ostalih pedogenetskih dejavnikih se
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ti dve skupini skoraj ne razlikujeta. Čeprav razlike v pokrajini morebiti tudi
obstajajo, pa jih naša proučevanja niso zabeležila. Vsekakor pa je razlika manj
značilna kot razlika med evtričnimi in rjavimi pokarbonatnimi prstmi.
Metode nenadzorovanih klasifikacij pedogenetskih dejavnikov lahko uporabimo
tudi za nadaljnjo tehnično klasifikacijo lastnosti prsti (globina prsti, reakcija,
tekstura itd.). Statistična analiza posameznih parametrov (tudi izvedenih) znotraj
vsake skupine nam omogoča njeno uvrščanje v posamezno skupino prsti. Princip
je še posebej primeren za prepoznavanja in prikaze za velika območja v majhnih
merilih, ko je terensko proučevanje praktično nemogoče.
Na

koncu

moramo

ponovno

izpostaviti

še

eno

izrazito

prednost

nenadzorovanih klasifikacij podatkov, to je njena nepristranskost. Skupine
klasificiranih pedogenetskih so oblikovane na podlagi "naravnega" grupiranja na
podlagi podobnosti med dejavniki.
Ne glede na vse slabosti, ki jih metoda nenadzorovanih klasifikacij prinaša,
lahko ugotovimo, da lahko pridemo do določenih homogenih enot brez
kakršnegakoli znanja o pokrajini in njenih prsteh. To dejstvo nam potrdi tudi
primerjava rezultatov metode razvrščanja v skupine (ne ozirajoč se na število
skupin v rezultatu) in poenostavljene pedološke karte 1:25.000 za proučevano
območje (slika 85). Med posameznimi skupinami prsti kažejo na precejšnje
ujemanje meja med obema slojema, ki prikazujeta razprostranjenost prsti.
Pridobljene homogene regije nam lahko služijo tudi za izdelavo načrta
vzorčenja, prilagojenega na število vzorcev glede na merilo. V primeru, da želimo
proučevati prsti izključno na podlagi terenskega dela, brez pomoči digitalnih
podatkov ter letalskih posnetkov, je število izkopanih profilnih jam ali vrtin s
pedološkim svedrom ogromno in časovno izvedljivo le v primeru velikega števila
sodelavcev, kar pa zahteva velik finančni zalogaj.

Preglednica 16: Merilo končnega prikaza pedološke karte in priporočljivo
minimalno število meritev na km2
merilo
karte
1:2.500
1:10.000
1:25.000
1:50.000
1:100.000

minimalno število terenskih
meritev na km2
8000
400
64
16
4
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0.7
0.15
0.05

vir: Bridges, 1982
Po priporočilih iz leta 1982 bi bilo treba za izdelavo karte v merilu 1:25.000 na
našem območju pregledati lastnosti prsti na nekaj manj kot 17000 lokacijah; za
merilo karte 1:50.000 na 4200 in za merilo 1:100.000 še vedno preko 1000.
Tega dela v času, ki je na voljo za našo raziskavo, realno nikakor ni mogoče
opraviti. Prav zato si skušamo pomagati z različnimi bazami podatkov, ki nam ne
bodo omogočile le interpolacije točkastih podatkov o profilih prsti na večje (po
pedogenetskih dejavnikih podobne) površine, ampak tudi občutno zmanjšati
število vzorcev na še reprezentativni minimum.
Glede na nenadzorovane klasifikacije, bi bilo za karto skupin ali tipov prsti na
našem območju dovolj zelo malo lokacij proučevanja prsti, vse ostale manjkajoče
informacije bi teoretično mogli nadomestiti z geostatističnim modeliranjem. To bi
pomenilo za merilo:
−

1:500.000 ali manj 2 lokaciji,

−

1:250.000 3 do 5 lokacij,

−

1:100.000 5 do 8 lokacij,

−

1:50.000 8 do 12 lokacij in

−

1:25.000 12 do 15 lokacij.

Ne glede na namen našega prikaza prsti v pokrajini (pregledna predstavitev
prsti obravnavanega območja), so te vrednosti premajhne. Sploh če upoštevamo
dejstvo, da je na proučevanem območju Polhograjskega hribovja prisotna tudi
trda karbonatna matična podlaga, za katero je značilna izrazita mozaičnost odeje
prsti in spreminjanje, ne le lastnosti, ampak tudi skupin prsti na zelo kratke
razdalje. Na testnem območju v Beli krajini smo na približno 100-krat manjšem
območju podrobno proučili prsti na 35 lokacijah. Res pa je tudi, da je bilo merilo
končnega kartografskega prikaza 1:5.000, vseeno pa bi marsikatero lokacijo
lahko brez škode tudi povsem izpustili iz nadaljnjega proučevanja.
Z ekspertnim načrtom vzorca našega terenskega proučevanja prsti bi hitro in
enostavno prišli do zadostne količine podatkov za preverjanje rezultatov naših
nenadzorovanih klasifikacij. Žal pa se kljub privlačnosti ekspertnega načrta
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vzorčenja soočamo ob tem z oviro, ki preprečuje naše nadaljnje delo. Podatkov o
lokacijah vzorcev, pridobljenih z ekspertnim načrtom, v glavnem primerov, ne
moremo uporabiti za nadaljnje statistične analize, ker večina le teh zahteva
naključno izbrane lokacije (Lillesand in Kiefer, 1994; McCoy, 2005). Ker želimo
naše podatke modelirati tudi nadalje z nadzorovanimi klasifikacijami, moramo
uporabiti enega od načinov naključnega izbora lokacij proučevanja na terenu. Z
načrtom vzorčenja moramo zagotoviti (Urbsoil, 2005):
−

Objektivnost, reprezentativnost in ponovljivost.

−

Kontrola kakovosti na vseh nivojih, tudi na nivoju vzorčenja.

−

Kompatibilnost (metodologija vzorčenja, analitski postopki, geokodiranje) z
obstoječim državnim monitoringom.

−

Enoznačno kodiranje vzorčnih lokacij.

−

Vključitev vzorčnih lokacij iz predhodnih raziskav v skupno bazo z
enostavnim rekodiranjem.

−

Kodiranje vzorčnih mest vnaprej, kar bi omogočilo pripravo materialov, ki
zagotavljajo

kakovostno

vzorčenje

(vpisni

formularji,

nalepke

za

označevanje vzorcev).
Če želimo zadostiti zgornjim zahtevam, obenem pa podatke vzorčnih lokacij
uporabiti za nadaljnje analize, nam preostanejo le trije načrti vzorčenja:
−

naključno (random),

−

mrežno (grid/stratified) in

−

mrežno neporavnano (stratified random).

Proučevanja prsti (tal) s strani pedologov, predvsem onesnaženosti, temeljijo
na sistematičnem, mrežnem načrtu. Velikost mreže z osnovno celico 2x2 km je
primerna za proučevanje kmetijskih zemljišč in gozda (Urbsoil, 2005). Z mrežnim
načinom vzorčenja bi se temu standardu približali, vendar ima na našem
proučevanem območju pomanjkljivost. Doline rek in s tem tudi grebenov
potekajo na večini območja v smeri zahod–vzhod. Lokacije bi se glede na
pedogenetske dejavnike v omenjeni smeri precej ponavljale (slika 86) ali na
primer v dolinskem dnu ne bi bilo niti ene same točke proučevanja. Ker je
naključno vzorčenje dejansko preveč podvrženo naključju (lokacije se ponekod
pretirano koncentrirajo, nekatera območja pa ostanejo nepokrita), smo ubrali
vmesno pot in izbrali mrežno neporavnano vzorčenje (Slika 2).
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Slika 87: Primer mrežnega in naključnega vzorčenja na proučevanem območju

Z mrežnim vzorčenjem smo na širšem območju (poglavje 7.2.1., opomba 1)
zasnovali mrežo z velikostjo celic 2x2 kilometra in znotraj vsake celice naključno
izbrali lokacijo za terensko proučevanje. Točke smo generirali s pomočjo
programskega paketa Idrisi 32 za Windows z ukazom Sample. Od vseh 180 točk
širšega območja smo izbrali 83 tistih, ki padejo znotraj meja proučevanega
območja in tako zadostili vsem kriterijem naključnega izbora lokacije.

8.2. TERENSKO PROUČEVANJE PRSTI
Zbiranje informacij o prsteh na lokacijah, ki smo jih določili, se je pričelo
jeseni leta 2005, nato pa nadaljevalo in zaključilo spomladi 2006. Obiskali smo
vseh 83 vnaprej določenih lokacij. Za opis lokacije in lastnosti prsti smo
upoštevali priporočila iz literature, predvsem pedološke, z namenom, da bi bili
rezultati naših ugotovitev primerljivi z ostalimi raziskavami (priloga A). Za vsako
izmed lokacij smo zato sledili istemu postopku, vse ugotovitve pa zabeležili v
formular (priloga B):
1. Lokacija točke v pokrajini. Z geografskimi informacijskimi sistemi smo
določili

njihove

koordinate

v

metrskem

Gauss–Krügerjevem

koordinatnem sistemu na 1 meter natančno. Na podlagi državne
topografske karte v merilu 1:50.000 in 1:25.000 ter digitalnega ortofoto
posnetka 1:5.000 smo se lokaciji približali. Njeno natančno mesto smo
določili s pomočjo GPS naprave Garmin Etrex Vista, ki smo jo tri
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parametrično transformacijo umerili, da se je ujemala s podatkovnimi
bazami znotraj geografskih informacijskih sistemov10.
Slika 88: Lokacije terenskega
Polhograjskega hribovja

proučevanja

Position format USER GRID
Longitude orign: E 15 00.00
Scale:0.9999
False Easting:5500000.0
False Northing: 0.0m

prsti

na

širšem

območju

Map datum USER
USER DATUM (WGS-LOCAL)
DX:+667 m
DY:-205 m
DZ:+472 m
DA: +740 m
DF: +0.0001004

Units METRIC

V primeru, da je lokacija sovpadla s pozidano ali vodno površino smo
lokacijo prestavili v smeri najbližje naravne rabe tal.
2. Opis lokacije profila. Na lokaciji smo zabeležili matično podlago,
nadmorsko višino, naklon, ekspozicijo in obliko (ukrivljenost) pobočja,
makroreliefno in mikroreliefno obliko, kamnitost in skalovitost, vpliv
človeka, rabo tal, popisali prevladujoče rastlinstvo po plasteh vertikalne
10

Uporabniške nastavitve GPS naprave nimajo vseh imen in parametrov prevedenih v
slovenski jezik, zato ohranjeni v izvirniku.
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grmovna

in

zeliščna

plast)

in

zabeležili

morebitne opombe.
3. Izkop profilne jame. V zelo redkih primerih smo lahko uporabili že
izkopan ali odgrnjen profil. V večini primerov je bila izkopana profilna
jama od površja do matične podlage. V šestih primerih smo profil delno
proučili, v treh vrtinah s pedološkim svedrom11 pa smo profil v celoti
proučili..
4. Opis lastnosti prsti. Lastnosti smo zabeležili za vsak prepoznan horizont,
in sicer (priloga C): horizonte in njihovo debelino, barvo, teksturo,
reakcijo, delež prostih karbonatov, strukturo (oblika, izraženost in
obstojnost strukturnih agregatov), vlažnost, količino in obliko skeleta,
količino in obliko organske snovi, konsistenco, prekoreninjenost in
fiziološko globino ter morebitne opombe. Na izbranih lokacijah smo vzeli
vzorce za analizo v laboratoriju.
5. Fotografije profila prsti in okolice.
6. Preverjanje

verodostojnosti

lokacije.

S

pedološkim

svedrom

smo

naključno v polmeru 100 metrov izvrtali še tri vrtine, da smo preverili,
če je izbrana lokacija dovolj reprezentativna. Preverili smo ujemanje v
horizontih in v globini.
Vsi podatki terenskih meritev so zabeleženi v prilogi C.

8.3. LABORATORIJSKO PREVERJANJE TERENSKIH opazovanj NA
IZBRANIH LOKACIJAH
Kot smo napovedali v uvodnih poglavjih smo težišče proučevanja prsti prenesli
na terenska opazovanja in meritve. Vzorci so bili vzeti na 12 izbranih lokacijah
(slika 89) z namenom preverjanja terenskih ugotovitev. Za ugotavljanje
verodostojnosti terenskih postopkov smo uporabili laboratorijske analize, ki jih
lahko opravimo v fizičnogeografskem laboratoriju Oddelka za geografijo na
Ljubljanski Univerzi (priloga B):

11

Delno je bil profil proučen s pomočjo vrtine pedološkega svedra spodnji v spodnjem
delu blizu matične podlage tam, kjer se je ta pojavila globlje od 100 cm. Popolnoma je bil
profil proučen z vrtino na antropogenih površinah, v bližini bivališč človeka z namenom
povzročanja kar najmanjše škode.
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Slika 89: Lokacije terenskih meritev, vzetih vzorcev za laboratorijske analize in
lokacija pedološkega profila

1. mehanska analiza (sedimentacijsko pipetna metoda),
2. reakcija prsti (elektrometrično v KCl),
3. delež kalcijevega karbonata (volumetrična metoda s Scheiblerjevim
kalcimetrom),
4. delež organske snovi (metoda suhim sežigom).
Rezultati laboratorijskih analiz so zabeleženi v prilogi C.
Na

našem

proučevanem

območju

se

nahaja

tudi

en

opisan

podatek

pedološkega profila (PPL) kot del digitalne pedološke karte 1:25.000. Opisan
profil ima zaporedno številko 417 (številka v projektu P11) in se nahaja v bližini
Preske pri Medvodah. Rezultati terenskih meritev in laboratorijskih analiz se
nahajajo v prilogi D.
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9. PEDOGEOGRAFSKA KARTA
S pomočjo literature, različnih virov, kartografskega gradiva, digitalnih
podatkov, nato njihovih klasifikacij (razvrščanje v skupine), terenskega dela,
proučitve profilov in laboratorijskih analiz smo spoznali marsikaj o razporeditvi
prsti na proučevanem območju. Vse ugotovitve moramo najprej združiti v en
sam končen prikaz prsti Polhograjskega hribovja, ko bomo točkovne informacije
o prsteh in njihovih lastnostih skušali razširiti na celotno pokrajino. Ker
zahtevnemu postopku razmejevanja območij, znotraj katerih pričakujemo tipsko
sorazmerno homogeno odejo prsti, skoraj vedno pridamo kanček ekspertne
subjektivnosti,

se

bomo

postopka

lotili

s

pomočjo

modeliranja

znotraj

geografskih informacijskih sistemov.
Za končni prikaz razprostranjenosti smo uporabili multivariatne metode
uvrščanja v skupine. Podobno kot razvrščanje v skupine, smo si tudi metode
uvrščanja prisvojili iz metodologije trdih in mehkih klasifikacij satelitskih
posnetkov

(hard/soft

classifiers).

V

primeru

trdih

klasifikacij

vsaki

celici

enoznačno pripišemo razred, v primeru mehkih pa verjetnost (Lillesand in Kiefer,
1994). Kar pomeni, da bomo pri trdih klasifikacijah kot rezultat dobili eno karto
razprostranjenosti prsti in vsaka celica bo pripadala natančno eni skupini.
Tistemu, kateremu je glede na pedogenetske dejavnike najbolj podobna. Pri
mehkih klasifikacijah bomo dobili serijo slojev, za vsak tip prsti posebej, kjer bo
za vsako celico opredeljena verjetnost, da pripada tej skupini prsti.
Ko smo uspeli z lastnimi in pri proučevanju prsti do sedaj še nikoli
uporabljenimi metodami izdelati lastno karto prsti, ki se nahajajo na našem
proučevanem območju, smo v nadaljevanju to informacijo še nadgradili. Na
osnovi prsti želimo izdelati prostorski prikaz enot v pokrajini, iz katerih bo
mogoče

razbrati

povezanost

prsti

s

pedogenetskimi

dejavniki

oziroma

fizičnogeografskimi elementi pokrajine, ki so odločilno vplivali na nastanek in
razvoj prsti. Nov kartografski prikaz smo poimenovali pedogeografska karta.
Pedogeografska karta ne obstaja, zato je to prvi poizkus in z njim smo skušali
ovrednotiti tudi uporabnost pedogeografske karte v geografiji.
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KLASIFIKACIJE

PEDOGENETSKIH

Pri nadzorovanih klasifikacijah skušamo enote uvrstiti v enega izmed znanih
razredov, ki smo jih vnaprej določili sami. Postopek poteka na podlagi učenja
postopka. S poznavanjem proučenega pojava (kategorije rabe tal, skupina prsti
itd.), pokrajine in pogosto s pomočjo letalskih posnetkov sami opredelimo t. i.
učna območja. Z njimi postopek uvrščanja naučimo, kaj pomeni določena
kategorija. Zelo preprosto povedano, postopek ostale celice zunaj učnih območij
razvršča

po

podobnosti

glede

na

učna

območja.

Najpomembnejši

del

nadzorovanih klasifikacij predstavlja prav izdelava učnih območij, saj bo od njih
odvisna kvaliteta končnega rezultata. Učna območja morajo biti po površini
(vsebnosti celic) kar se da velika (reprezentativnost podpisov) in obenem kar
najbolj homogena, da ne prihaja do prekrivanja podobnosti. Ti dve zahtevi sta v
očitnem nasprotju, zato je treba najti neko vmesno pot, ki jo spremljajo mnogi
neuspeli poskusi klasifikacij. Na podlagi celic znotraj vsakega tipa učnega
območja postopek izdela podpise (signature). Ti podpisi predstavljajo izračunane
opisne statistike (minimum, maksimum, razpon, povprečje, standardni odklon)
za sloje, na podlagi katerih bomo uvrščali vnaprej znane skupine. Postopek nato
za vsako celico hkrati pregleda vse vrednosti in jo uvrsti v tisti razred, katerega
kombinacija opisnih statistik mu je najbolj podobna.
Primerjalnih oziroma klasifikacijskih postopkov je več (Oštir, 2005):
−

metoda najmanjše razdalje (minimum distance - MINDIST),

−

paralelepipedna metoda (paralelepiped - PIPED) in

−

metoda največje verjetnosti (maximum likelihoood - MAXLIKE).
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Slika 90: Postopki nadzorovanih klasifikacij: metoda najmanjše razdalje (A),
paralelepipedna metoda (B) in metoda največje verjetnosti (C) (poenostavljeno
za dva parametra)

vir: Campbell, 2002
Metoda najmanjših kvadratov razporedi celice v razred, od katerega povprečja
je najmanj oddaljen. Metoda je zelo hitra, a ker ne upošteva razpršenosti celic,
pogosto razvršča napačno. Paralelepipedna metoda poleg povprečja upošteva
tudi

razpršenost.

Klasifikacijsko

območje

določata

največja

in

najmanjša

vrednost, ki je v primeru dveh parametrov pravokotnik. Metoda je dokaj
neprilagodljiva, zato se območja pogosto prekrivajo (neznano) oziroma ostajajo
deli

nepokriti

(neklasificirano).

Metoda

največje

verjetnosti

upošteva

pri

uvrščanju celic tako povprečja kot tudi variance in korelacije med njimi. Pri tem
upošteva, da so celice v prostoru razporejene normalno. Metoda ustvarja
elipsoidne

ploskve

enake

verjetnosti.

Klasifikacija

daje

pogosto

najboljše

rezultate, je pa računsko in časovno zelo zahtevna (Oštir, 2005). Med trde
klasifikacije

uvrščamo

tudi

klasično

multivariatno

diskriminančno

analizo

(Fisherjeva linearna diskriminančna analiza – FISHER LDA).
Mehke klasifikacije za uvrščanje še vedno uporabljajo učna območja, vendar
za razliko od trdih ne uvrstijo celice dokončno in enoznačno, ampak opredelijo
verjetnost pripadnosti razredom. Zato je rezultat serija slojev.
Poznamo več mehkih metod (Idrisi 32 Guide, 2001):
−

BAYCLASS, ki temelji na Bayesovi verjetnostni teoriji,

−

BELCLASS, ki temelji na Dempster-Shaferjevi teoriji,

−

FUZCLASS, ki temelji na teoriji mehkih množic (Fuzzy Set),

−

itd.
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9.2. KARTA PRSTI PROUČEVANEGA OBMOČJA
Ugotavljanje skupin prsti na podlagi nadzorovanih klasifikacij je precejšen
korak naprej pri proučevanju prsti. Mnogo koristnih informacij smo pridobili že z
nenadzorovanimi klasifikacijami, vendar je pri njih prisotnega vse preveč
ugibanja in neznank. Te pomanjkljivosti odpravijo prav nadzorovane klasifikacije,
ki pa temu primerno zahtevajo dodatne informacije, predvsem dobro poznavanje
pokrajine in v našem primeru, pedogenetskih dejavnikov. Dodatnim zahtevam
smo ugodili s terenskim delom, ki smo jih potrdili z laboratorijskimi analizami.
Osnovna ideja je dokaj preprosta in smo jo že zapisali, da podobna
kombinacija pedogenetskih dejavnikov na določeni točki vodi v nastanek
podobnih skupin/tipov prsti. Zato smo na izbranih lokacijah na terenu proučili in
ugotovili lastnosti prsti (potrditev smo dobili s kontrolnimi laboratorijskimi
analizami vzorcev). Za prsti v določeni razdalji od izkopanega in opisanega
profila smemo predpostaviti, da pripadajo isti skupini. Prsti se naj ne bi bistveno
spremenile v tolikšni oddaljenosti, dokler pedogenetski dejavniki ostajajo enaki
ali podobni tistim na naši proučeni lokaciji. Z vidika prsti predvidevamo območje
okoli profila dokaj homogeno in zato nam celice znotraj tega območja smejo
služiti za učno območje. Učno območje je določeno s svojo lokacijo in skupino
prsti, ki se nahaja znotraj. S tem smo opredelili pedogenetske dejavnike, ki so
vplivali na nastanek te skupine. Ali drugače povedano. Ista skupina prsti na drugi
lokaciji bo imel zelo verjetno podobne, če ne celo enake dejavnike, ki so
pogojevali njegov nastanek. Z gledišča genetskega pristopa smemo zaključiti, da
bo podobna kombinacija pedogenetskih dejavnikov privedla do podobne skupine
prsti. Ker so pedogenetski dejavniki raznoliki in se njihovi vplivi zrcalijo v
različnih pedogenetskih procesih, moramo prsti proučiti na čim več mestih, da
proces uvrščanja dobro "naučimo" (idealno bi bilo proučiti prsti na vseh mestih).
Upoštevati moramo namreč dejstvo, da na neki kombinaciji proučevanih
dejavnikov ne bo nastala prst, ki jo pričakujemo. Navzven se to odraža kot
naključje, dejansko pa predstavlja naše pomanjkljivo poznavanje pedogenetskih
dejavnikov in s tem procesov. Več lokacij ko proučimo, lažje in bolje bomo
razložili postopek klasifikacije in kvalitetnejši bo končni rezultat tudi tam, kjer
rezultata morebiti ne bomo mogli razložiti z razpoložljivimi podatki.

170

Pedogeografska karta in njena…

Blaž Repe

Po opravljenem terenskem delu smo okolico vsakega profilnega mesta
opredelili kot učno območje. Učno območje smo poimenovali s skupino prsti, ki je
bila ugotovljena na proučeni lokaciji. Obkroževanje učnega območja okoli
vsakega profila je potekalo na podlagi upoštevanih pedogenetskih dejavnikov, ki
se znotraj območja nič ne spreminjajo (matična podlaga, raba tal) ali kar
najmanj

(naklon,

topografski

indeks

vlažnosti,

ukrivljenost

pobočja,

ekspozicija)12. V veliko pomoč so nam služili tudi digitalni ortofoto posnetki in
fotografije okolice profila, ki smo jih opravili na terenu. Na tak način smo določili
83 učnih območij (slika 92), ki so služili za nadaljnjo klasifikacijo vseh ostalih
celic, za katere nismo imeli informacij o prsteh (priloga E).

Slika 91: Učno območje 159 (distrična rjava prst) na pobočju Kirgane, blizu
zaselka Staniše in nekateri pedogenetski dejavniki
DOF in matična podlaga (permokarbonski

Raba tal (gozd, Blechno-Fagetum)

peščenjak)

Naklon pobočja (okoli 20°)

Ekspozicija pobočja (severozahodna)

12

Ker so učna območja sorazmerno majhna (najmanjše meri približno 3.000 m2,
največje pa manj kot 30.000 m2), so nekateri dejavniki, ki variirajo na večje razdalje,
znotraj območja skoraj zanemarljivi (npr. nadmorska višina, spreminjanje količine
padavin itd.).
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Fotografija učnega območja

Slika 92: Učna območja na proučevanem območju

Za vsako učno območje smo izdelali podpise (signature). To pomeni izračun
opisnih statistik in kovarianc (priloga F) za vse pedogenetske dejavnike ter
korelacije med sloji.
Na podlagi izračunanih signatur smo z različnimi postopki nadzorovanih
klasifikacij prišli do različnih kart razprostranjenosti prsti na obravnavnem
območju. Uporabili smo naslednje postopke:
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1. metoda najmanjše razdalje (MINDIST1*), ki upošteva surove podatke (raw
data),
2. metoda

najmanjše

razdalje

(MINDIST2*),

ki

upošteva

Z

vrednosti

(normalised data),
3. paralelepipedna metoda (PIPED1*), ki upošteva minimalne in maksimalne
vrednostmi surovih podatkov (raw data),
4. paralelepipedna metoda (PIPED2*), ki upošteva minimalne in maksimalne
vrednostmi standardnih odklonov (raw data),
5. multivariatna diskrimančna metoda (FISHER*),
6. metoda največje verjetnosti (MAXLIKE1*), ki upošteva enako verjetnost
pojavljanja vseh končnih skupin (skupina prsti) (equal probability),
7. metoda največje verjetnosti (MAXLIKE2*), ki upošteva različne verjetnosti
pojavljanja končnih skupin (skupine prsti) (prior probability). Verjetnost
pojavljanja smo izračunali na podlagi razprostranjenosti skupin prsti, ko
smo jih ugotovili z nenadzorovanimi klasifikacijami.
*

- okrajšave posameznih klasifikacijskih postopkov, ki bodo od tu naprej

uporabljene za njihovo poimenovanje
Vsi postopki klasifikacije potekajo v rastrskem načinu, kar pomeni za vsako
(25–metrsko) celico posebej. Pri končnih rezultatih smo upoštevali naslednje
skupine prsti:
−

obrečne prsti,

−

koluvialne in psevdooglejene prsti,

−

oglejene prsti,

−

rankerje,

−

distrične rjave prsti,

−

rendzine,

−

rjave pokarbonatne prsti in

−

izprane prsti.

Ti razredi so nam omogočali primerjavo z digitalno pedološko karto 1:25.000.
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Preglednica 17: Deleži posameznih skupin prsti na proučevanem območju,
izračunani na podlagi nenadzorovanih klasifikacij (ISOCLUST, korak 8)
skupina
prsti
obrečne prsti
koluvialne/psevdooglejene prsti
oglejene prsti
rankerji
distrične rjave prsti
rendzine
rjave pokarbonatne prsti
izprane prsti

delež na proučevanem
območju [%]
6
5
1
4
41
30
11
2

Kot smo opozorili v teoretičnem uvodu dajeta postopka MINDIST in PIPED
dokaj nezanesljive in pogosto napačne rezultate (tudi ob povsem pravilno
izbranih učnih območjih!). Prednost obeh klasifikacij je sorazmerna enostavnost
izračuna, zelo hitro pridobivanje rezultatov in temu primerni so tudi rezultati, ki
so pogosto mnogo slabši kot pri nenadzorovanih klasifikacijah13. Omenjena
postopka služita orientacijskim izračunom, ki so dali prvi in delni vpogled v
kvaliteto učnih območij in s tem podpisov.

Slika 93: Rezultati MINDIST1 postopka

Slika 94: Rezultati MINDIST postopka

13

Obe klasifikaciji izvirata še iz časov, ko so bili računalniški procesorji počasni in s tem
zmogljivost računalnikov majhna. Postopki MAXLIKE klasifikacije so trajali izjemno dolgo.
Da dobimo ustrezne rezultate, je treba korigirati podpise in klasifikacije ponavljati, kar je
bilo takrat časovno zelo zamudno. Pri današnji hitrosti procesorjev takšne zadrege
skorajda povsem odpadejo.
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Slika 95: Rezultati PIPED1 postopka

Slika 96: Rezultati PIPED2 postopka

Slika 97: Rezultati FISHER postopka

Slika 98: Rezultati MAXLIKE2 postopka

Preglednica 18: Deleži posameznih skupin prsti na proučevanem območju glede
na postopek klasifikacije
PK25
mindist1 mindist2
piped1
piped2
fisher
maxlike1 maxlike2
0
3,4%
13,3%
5,2%
1
7,5%
4,6%
1,6%
2,0%
8,0%
6,1%
6,1%
2,0%
2
16,1%
8,8%
0,0%
6,0%
6,5%
10,5%
10,3%
1,8%
3
6,6%
1,8%
4,0%
3,9%
3,3%
1,9%
1,9%
4
18,1%
1,6%
0,0%
1,6%
8,5%
4,3%
3,9%
44,4%
5
7,3%
30,7%
39,5%
6,5%
30,5%
31,5%
32,4%
27,8%
6
23,4%
23,3%
5,4%
9,0%
21,5%
17,3%
18,3%
13,0%
7
8,1%
13,4%
17,6%
32,5%
15,3%
18,3%
18,1%
1,2%
8
12,9%
15,7%
31,9%
38,5%
6,4%
10,1%
8,9%
4,6%
9
Legenda: 0 – neznano/nekvalificirano, 1 – obrečne prsti, 2 – koluvialne
prsti/psevdooglejene, 3 – oglejene prsti, 4 – rankerji, 5 – distrične rjave prsti, 6 –
rendzine, 7 – rjave pokarbonatne prsti, 8 – izprane prsti, 9 – evtrične rjave prsti; PK25 –
pedološka karta 1:25.000
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Rezultate klasifikacij smo primerjali s poenostavljeno pedološko karto za naše
območje (Pedološka karta 1:25.000, 2006a).
MINDIST1 klasifikacija večino celic uvrsti povsem napačno. Predvsem je
napačna klasifikacija prsti, ki so odvisne od matične podlage. Rendzine in rjave
pokarbonatne prsti se pojavljajo na nekarbonatnih kamninah, ter rankerji in
distrične rjave, ki pogosto prekrivajo apnence in dolomite. Obrečne prsti so
locirane v manjših pobočnih grapah. Koluvialne in psevdooglejene prsti naj bi
nastale le na severozahodnih pobočjih. Postopek pravilno omeji le nižinska
območja, katerim skoraj v celoti pripiše oglejene prsti. Oglejene prsti se sicer
resda nahajajo le v nižinah, a tako velikih površin na terenu nismo ugotovili.
Rankerji pokrivajo zahodna in severna pobočja. Distrične prsti so zastopane v
zelo majhnem odstotku na razpršenih površinah. Rendzine sorazmerno dobro
pokrivajo območja, ki so tudi v naravi, vendar se meje pogosto razprostirajo tudi
na nekarbonartno matično podlago. Rjave pokarbonatne prsti pokrivajo vzhodna
in severovzhodna pobočja. Izprane prsti največkrat ležijo tam, kjer smo v
pokrajini naleteli na koluvialne in pogosto psevdooglejene prsti.
Rezultati, ki jih izračuna MINDIST2, so precej boljši, saj niso odvisni od
absolutnih vrednosti posameznih pedogenetskih dejavnikov. Rezultati so precej
podobni tistim klasifikacijam, ki dajo najboljše rezultate. Močno precenjene so
izprane prsti. Pri terenskem proučevanju so izprane prsti prevladovale na
Žlebskem gričevju. MINDIST2 klasifikacija jih enači s koluvialnimi prstmi v
vznožju pobočji.
PIPED 1 zelo dobro uvršča distrične rjave prsti, ki jih naveže na nekarbonatno
matično podlago. Večino ravninskega dna najnižjih nadmorskih višin ne more
uvrstiti v nobeno izmed skupin prsti, koluvialnih in oglejenih tipov sploh ne
prepozna. Območje koluvialnih prsti prepozna kot obrečne. Rendzine so močno
podcenjene na račun rjavih pokarbonatnih prsti, a kar jih je, so locirane pravilno.
Izprane prsti so precenjene. Pojavljajo se na vseh naklonih in matičnih podlagah,
tudi na nekarbonatni, kjer jih na terenu nismo zasledili. Za PIPED2 je značilna
izrazita navezanost na nadmorske višini. Ne zmore uvrstiti večino koluvialnih
prsti ter prsti, ki ležijo med 800 in 900 metrov nadmorske višine. V isti pas
razvrsti tudi distrične rjave prsti, teh je izrazito malo. Za rendzine je rezerviran
naslednji višinski pas do 1000 metrov. Med obrečne prsti uvrsti le del prsti
osrednji Gradaški dolini, ostale uvrsti med koluvialne. Rjave pokarbonatne prsti
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so na permokarbonski nekarbonatni matični podlagi. Zopet prevladujejo izprane
prsti, ki prekrivajo praktično vse karbonatne kamnine.
Preostale tri klasifikacije dajo dobre in med seboj dokaj podobne rezultate.
MAXLIKE1 in MAXLIKE2 (preglednica 19) sta skoraj identični, rezultati FISHER pa
se od njiju malenkostno razlikuje (preglednica 23). Pri vseh treh so obrečne prsti
uvrščene do celice enako. Zelo majhne razlike so tudi pri oglejenih prsteh.
FISHER in MAXLIKE postopka v majhni meri različno interpretirata rjave
pokarbonatne prsti in rendzine ter distrične rjave prsti in rankerje. S FISHER
postopkom smo na območju določili večji odstotek rankerjev, kot bi jim prisodili s
terenskim proučevanjem in do določene mere napačno uvršča koluvialne prsti, ki
jih presodi skorajda celotnemu Škofje Loke. Podobno napačno uvršča tudi del
izpranih prsti v okolici Toškega, kjer prevladujejo rendzine.

Slika 99: Karta prsti proučevanega območja (MAXLIKE2)
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MAXLIKE1

Preglednica 19: Primerjava
klasifikacije v hektarih

obreč.
koluv.
oglej.
rank.
distrič.
rendz.
rj. pok.
izpr.

obreč.
1607
0
0
0
0
0
0
0

koluv.
0
2680
0
0
0
0
0
33

Blaž Repe

klasificiranih

oglej.
0
0
488
0
0
0
0
0

enot

MAXLIKE1

MAXLIKE2
rank.
distrič.
0
0
0
41
0
0
1037
86
0
8286
0
25
0
43
0
29

rendz.
0
10
0
0
0
4526
131
145

in

MAXLIKE2

rj. pok.
0
21
0
4
0
0
4637
100

izpr.
0
0
0
0
0
0
0
2342

FISHER

Preglednica 20: Primerjava klasificiranih enot MAXLIKE1 in FISHER klasifikacije v
hektarih

obreč.
koluv.
oglej.
rank.
distrič.
rendz.
rj. pok.
izpr.

obreč.
1607
0
0
0
0
0
0
0

koluv.
430
795
155
258
314
0
414
387

oglej.
24
0
464
0
0
0
0
0

MAXLIKE2
rank.
distrič.
0
0
0
5
0
0
332
1114
553
7083
0
72
242
12
0
0

rendz.
0
34
21
50
16
3768
422
240

rj. pok.
0
394
0
366
31
1336
2618
65

izpr.
35
480
235
121
20
460
315
983

Na proučevanem območju Polhograjskega hribovja smo na podlagi terenskih
opazovanj ugotovili 8 glavnih skupin prsti. Kot najbolj razširjena skupina prsti se
na našem območju pojavljajo distrične rjave prsti (8.500 hektarov), sledijo
rendzine in rjave pokarbonatne prsti (vsaka nekaj manj kot 5.000 hektarov).
Velik delež zavzemajo še prsti, ki imajo bodisi koluvialen ali psevdooglejen
značaj14 in izprane prsti (vsaka približno 2.500 hektarov). Sledijo obrečne prsti s
tretjino manjšo površino, najmanj je rankerjev (1.000 hektarov) in oglejenih
prsti (500 hektarov).

14

Psevdooglejene in koluvialne prsti smo pri modeliranju obravnavali ločeno, a jih je
postopek združil v eno skupino. To je posledica dejstva, da so bile prav vse prsti s
koluvialnim značajem tudi psevdooglejene (obratno sicer ni bilo tako).
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Preglednica 21: Površine posameznih skupin prsti na proučevanem območju
skupina prsti
obrečne prsti
koluv./psevdooglej. prsti
oglejene prsti
rankerji
distrične rjave prsti
rendzine
rjave pokarbonatne prsti
izprane prsti

površina
1606,88
2712,94
487,625
1036,88
8509,56
4812,38
4762,69
2342,19

Slika 100: Deleži posameznih skupin prsti na proučevanem območju
9%

6%

10%
2%

18%

4%

18%
obrečne prsti
rankerji
rajve pokarbonatne prsti

33%
koluv/psevdooglej. prsti
distrične rajve prsti
izprane prsti
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9.3. VREDNOTENJE KARTE PRSTI PROUČEVANEGA OBMOČJA
Vrednotenje pedološke karte, ki smo jo pridobili s pomočjo nenadzorovane
klasifikacije,

postopka

največje

verjetnosti

(MAXLIKE)

in

modeliranja

pedogenetskih dejavnikov, bomo ovrednotili na tri načine:
−

s primerjavo karte prsti in naravnih dejavnikov,

−

s primerjavo karte prsti z rezultati nadzorovanih mehkih klasifikacij in

−

s primerjavo karte prsti in digitalno pedološko karto 1:25.000 (Pedološka
karta 1:25.000, 2006a).

9.3.1. Vrednotenje karte prsti z naravnimi dejavniki
Za vsako ugotovljeno skupino prsti na našem območju smo izračunali opisne
statistike

izbranih pedogenetskih dejavnikov in s tem skušali prepoznati

zakonitosti njihovega prostorskega razporejanja glede na skupino prsti. Že na
prvi pogled je mogoče ugotoviti, da različni pedogenetski dejavniki različno
močno vplivajo na nastanek določene skupine prsti. Nekateri dejavniki absolutno
prevladujejo (dominantni pedogenetski dejavniki) oziroma je njihov vpliv zelo
očiten,

drugih

pomen

je

zopet

manjši

(stranski

pedogenetski

dejavniki)

(Lovrenčak, 1994), za nekatere se je izkazalo, da je njihov vpliv na nastanek
skorajda zanemarljiv. Izpostavili bomo tiste dejavnike, kjer je vpliv na nastanek
prsti več kot očiten.
Naklon in ukrivljenost pobočja
Največjo odvisnost od naklona in ukrivljenosti izkazujeta skipini prsti, ki
nastajata skoraj izključno v ravninah. Gre za obrečne in oglejene prsti. Za obe
velja, da nastajata na površju, kjer so nakloni minimalni, obenem je ukrivljenost
pobočja blizu 0, torej je pobočje neukrivljeno. Za ti dve skupini so nizke prav vse
vrednosti (minimalne, maksimalne, razpon, povprečje in tudi standardni odklon)
za naklon in obe ukrivljenosti. Nizke vrednosti naklonov so nizke tudi pri izpranih
prsteh, kjer mora dobršen del vode pronicati skozi profil prsti, kar vodi v
izpiranje hranil in drobnih delcev prsti. Ostale skupine prsti se pojavljajo na vseh
naklonih, saj so razponi približno enaki. Naklon je izrazit razločevalni dejavnik
med rankerji in distričnimi rjavimi prstmi, saj se prvi pojavljajo na višjih naklonih
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kot slednji. Slabše naklon razlikuje med rendzinami in rjavimi pokarbonatnimi
prstmi, saj smo tudi na terenu ugotovili na široki naklonski paleti. Povprečni
naklon je pri rjavih pokarbonatnih prsteh celo nekoliko višji kot pri rendzinah.

Preglednica 22: Opisne statistike naklonov pobočjih po skupinah prsti na
proučevanem območju
skupina prsti
obrečne prsti
koluv./psevdooglej. prsti
oglejene prsti
rankerji
distrične rjave prsti
rendzine
rjave pokarbonatne prsti
izprane prsti

nakloni pobočja
maks.
razpon
povp.
10,55
10,55
1,62
50,81
50,81
16,65
2,99
2,99
0,06
54,06
51,19
25,82
54,90
54,90
19,41
54,76
54,76
21,73
53,11
53,11
24,73
45,30
45,30
15,55

min.
0,00
0,00
0,00
2,87
0,00
0,00
0,00
0,00

st.odkl.
2,26
9,88
0,36
7,45
7,80
9,28
8,50
7,40

Slika 101: Povprečni nakloni po skupinah prsti na proučevanem območju
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Preglednica 23: Opisne statistike ukrivljenosti plastnic pobočij po skupinah prsti
na proučevanem območju
skupina prsti
obrečne prsti
koluv./psevdooglej. Prsti
oglejene prsti
rankerji
distrične rjave prsti

min.
-1,36
-6,99
-1,03
-8,34
-10,94

ukrivljenost plastnice
maks.
razpon
povp.
1,45
2,80
0,00
6,84
13,83
-0,07
0,81
1,85
0,00
13,95
22,29
-0,02
10,46
21,40
0,03
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0,18
0,77
0,12
0,90
0,84
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rendzine
rjave pokarbonatne prsti
izprane prsti

-7,45
-7,95
-5,49
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8,38
8,02
5,85

15,84
15,97
11,34

0,05
0,05
0,09

0,90
0,90
0,74

Preglednica 24: Opisne statistike ukrivljenosti plastnic pobočij po skupinah prsti
na proučevanem območju
skupina prsti
obrečne prsti
koluv./psevdooglej. prsti
oglejene prsti
rankerji
distrične rjave prsti
rendzine
rjave pokarbonatne prsti
izprane prsti

min.
-1,58
-7,58
-0,79
-13,77
-10,54
-7,28
-6,87
-5,24

ukrivljenost profila
maks.
razpon
povp.
1,79
3,36
0,05
2,62
14,20
-1,22
1,36
2,15
0,02
8,11
21,88
0,04
9,70
20,23
0,00
7,27
14,54
-0,05
7,23
14,10
0,02
5,97
11,21
0,03

st.odkl.
0,24
0,89
0,13
0,90
0,83
0,81
0,89
0,80

Opisne statistike ukrivljenosti pobočja ne razkrijejo bistvenih zakonitosti, z
izjemo že omenjenih ravninskih skupin prsti. Kar pomeni, da se prsti pojavljajo
na vseh oblikah pobočja (konkavnih in konveksnih ter vbočenih in izbočenih).
Pričakovano so edina izjema koluvialne prsti, ki prevladujejo na konkavnih
oblikah, na vznožjih pobočij.
Nadmorske višine
Obrečne in oglejene prsti ležijo, povsem razumljivo, na najnižjih predelih
našega proučevanega območja. Njima so se z nizkim absolutnim položajem v
pokrajini pridružile tudi koluvialne prsti. Te so vezane na vznožja pobočij, ki
imajo nižje nadmorske višine kot vzpeta okolica. Nadmorske višine so bolj kot
nakloni pobočij glavni razlikovalni dejavnik za ločevanje med rendzinami in
rjavimi

pokarbonatnimi

prstmi.

Rendzine

absolutno

prevladujejo

v

višjih

nadmorskih višinah in na našem območju so tiste, ki prekrivajo tudi oba najvišja
vrhova. Nadmorska višina v primeru rendzin predstavlja kot posredni klimatski
faktor, ki omogoča le nastane plitvih, skeletnih, humusno-akumulativnih prsti.
Zanimivo je tudi, da imajo rankerji nižjo maksimalno, povprečno nadmorsko
višino in višinski razpon pojavljanja. Nekarbonatna matična podlaga, na kateri
sta nastala oba omenjeni skupini, tvori kopasto in blago zaobljeno hribovito
površje. Rankerje (večina erozijske) smo v glavnem ugotovili na pobočjih, kjer je
strmina večja, prevladujoče distrične rjave prsti na manjših naklonih, ki ležijo
tako malenkostno, a opazno višje. Rankerji imajo tudi zelo nizek standardni
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odklon, kar pomeni, da jih izven te kombinacije dejavnikov ne zasledimo (večje
strmine na nekarbonatni matični podlagi so redke). Izprane prsti prevladujejo na
oligocenskih kamninah, ki tvorijo Žlebsko gričevje, nadmorske višine so tam
manjše.

Preglednica 25: Opisne statistike nadmorskih višin po skupinah prsti na
proučevanem območju
skupina prsti
obrečne prsti
koluv./psevdooglej. prsti
oglejene prsti
rankerji
distrične rjave prsti
rendzine
rjave pokarbonatne prsti
izprane prsti

nadmorske všine
maks.
razpon
povp.
471,11
172,41
335,01
681,34
385,54
421,91
368,25
69,55
315,71
700,62
365,58
510,78
947,84
647,04
532,84
1019,58
705,78
707,24
912,37
600,57
564,23
989,78
691,08
492,24

min.
298,70
295,80
298,70
335,04
300,80
313,80
311,80
298,70

st.odkl.
24,73
68,16
12,59
59,36
143,72
106,15
98,43
137,90

Slika 102: Povprečne nadmorske višine po skupinah prsti na proučevanem
območju
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Reliefni indeks vlažnosti in oddaljenost od vodotokov
Pričakovano imajo daleč največji indeks oglejene prsti, katerim sledijo obrečne
prsti, saj je njihov najpomembnejši pedogenetski dejavnik voda. Višje vrednosti
imajo tudi izprane prsti. Reliefni indeks vlažnosti tudi zelo dobro razlikuje
rankerje in distrične rjave prsti zaradi razlogov, ki so bili navedeni pri naklonih in
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nadmorskih višinah. Če razlika pri naklonih ni bila v korist rendzin, pa to pride do
izraza pri indeksu vlažnosti. Rendzine nastajajo tam, kjer je vpliv vode manjši,
površja sušnejša, voda odteka hitreje.

Preglednica 26: Opisne statistike reliefnega indeksa vlažnosti po skupinah prsti
na proučevanem območju
skupine prsti
obrečne prsti
koluv./psevdooglej. prsti
oglejene prsti
rankerji
distrične rjave prsti
rendzine
rjave pokarbonatne prsti
izprane prsti

min.
4,90
3,01
8,16
2,90
2,93
2,87
2,96
3,21

reliefni indeks vlažnosti (TWI)
maks.
razpon
povp.
20,00
15,10
16,84
20,00
16,99
9,53
20,00
11,84
19,87
20,00
17,10
8,33
20,00
17,07
10,15
20,00
17,13
9,32
20,00
17,04
10,11
20,00
16,79
11,83

st.odkl.
5,39
6,02
1,09
6,06
6,67
6,87
6,56
7,00

Slika 103: Povprečne vrednosti reliefnega indeksa vlažnosti po skupinah prsti na
proučevanem območju
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Podobne zakonitosti, ki jih razkriva reliefni indeks vlažnosti, je mogoče
ugotoviti tudi pri oddaljenosti posameznih skupin prsti od vodotokov, le da so
vrednosti obrnjene. Nizke vrednosti imajo skupine, ki so nastale pod vplivom
vode. Najnižje vrednosti imajo razumljivo obrečne prsti. Rankerji se zopet
nahajajo bližje erozijski bazi kot distrične rjave prsti. Za razliko od reliefnega
indeksa vlažnosti pa s pomočjo oddaljenosti od vodotokov zlahka prepoznamo
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rendzine, ki ležijo relativno (in tudi absolutno) najvišje v pokrajini in so zato od
njih najbolj oddaljene.
Preglednica 27: Opisne statistike povprečne oddaljenosti skupinprsti od rek na
proučevanem območju
skupine prsti
obrečne prsti
koluv./psevdooglej. prsti
oglejene prsti
rankerji
distrične rjave prsti
rendzine
rjave pokarbonatne prsti
izprane prsti

oddaljenost od vodotokov
maks.
razpon
povp.
506,21
506,21
81,47
795,69
795,69
104,76
795,69
795,69
100,11
638,85
638,85
117,88
784,62
784,62
129,43
1098,29
1098,29
230,50
735,70
735,70
157,82
908,64
908,64
162,97

min.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

st.odkl.
80,23
106,59
110,87
93,04
116,20
169,79
117,77
141,54

Slika 104: Povprečna oddaljenost skupin prsti od vodotokov na proučevanem
območju
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Ekspozicija pobočij, matična podlaga, gozdne združbe in raba tal
Bistvenih povezav med ekspozicijo in skupino prsti nismo ugotovili. Izjema so
obrečne in oglejene prsti, ki prevladujejo v ravninah (ostalih skupin tam ni in
prevladujejo povsod drugje – vzpetine), in pa rendzine, ki prevladujejo na južnih
pobočjih.

185

Pedogeografska karta in njena…

Preglednica 28: Prevladujoča
proučevanem območju
skupina prsti
obrečne prsti
koluv./psevdooglej. prsti
oglejene prsti
rankerji
distrične rjave prsti
rendzine
rjave pokarbonatne prsti
izprane prsti

Blaž Repe

ekspozicij

pobočij

po

skupinah

prsti

na

prevladujoča ekspozicija pobočja
ravnina
SZ
ravnina
SV
S
J
J
S

Na več mestih smo opozorili na izjemen pomen matične podlage, ki je v
Sloveniji najpomembnejši pedogenetski dejavnik. Prsti na našem proučevanem
območju niso nikakršna izjema. Obrečne prsti so nastale izključno na naplavinah
rek in potokov, oglejene prsti na drobnih sedimentih, ki ji označuje slaba
prepustnost za vodo. Rankerji in distrične rjave prsti so vezane izključno na
nekarbonatno matično podlago (glavnino predstavljajo permokarbonski glinasti
skrilavci, alevroliti, peščenjaki in konglomerati). Ker so permokarbonske kamnine
najbolj razširjene, se tudi koluvialne prsti najpogosteje pojavljajo prav na njih.
Rendzine in rjave pokarbonatne prsti pokrivajo karbonatno matično podlago.
Rendzine skoraj izključno pokrivajo srednjetriasne, neplastovite dolomite. Rjave
pokarbonatne prsti prevladujejo tam, kjer so na površju spodnjetriasne, skitske
karbonatne plasti.

Preglednica 29: Prevladujoča matična podlaga po skupinah prsti na proučevanem
območju
skupina prsti
obrečne prsti
koluv./psevdooglej. prsti
oglejene prsti
rankerji
distrične rjave prsti
rendzine
rjave pokarbonatne prsti
izprane prsti

prevladujoča matična podlaga15
al
C,P
j
C,P
C,P
T2
T1
Ol21

Na prsti in s tem tudi na matično podlago so vezane tudi gozdne združbe.
Prevladujejo bukove združbe, in sicer na distričnih rjavih prsteh kisloljubna
15

Legenda se nahaja v preglednici 5 na strani 74.
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bukovja z rebrenjačo, rjave pokarbonatne in izprane prsti pokrivajo bukovja s
tevjem. Za rendzine smo ugotovili, da prevladujejo na toplejših, južnih
ekspozicijah, zato na njih uspeva mikroklimatsko pogojena termofilna bukova
združba s črnim gabrom. Na ostalih skupinah prevladuje negozdna vegetacija.
Preglednica 30: Prevladujoča gozdna združba po skupinah prsti na proučevanem
območju
skupina prsti
obrečne prsti
koluv./psevdooglej. prsti
oglejene prsti
rankerji
distrične rjave prsti
rendzine
rjave pokarbonatne prsti
izprane prsti

prevladujoča gozdna združba
negozdna vegetacija
negozdna vegetacija
negozdna vegetacija
Blechno-Fagetum
Blechno-Fagetum
Ostryo carpinifoliae-Fagetum
Hacquetio-Fagetum
Hacquetio-Fagetum

Preglednica 31: Prevladujoča raba tal (pokrovnost) po skupinah prsti na
proučevanem območju
skupina prsti
obrečne prsti
koluv./psevdooglej. prsti
oglejene prsti
rankerji
distrične rjave prsti
rendzine
rjave pokarbonatne prsti
izprane prsti

Ker

gozdne

površine

prevladujoča raba tal
travniki
travniki
travniki
gozd
gozd
gozd
gozd
gozd

prevladujejo

na

celotnem

proučevanem

območju,

prevladujejo tudi na vseh skupinah prsti, ki so nastale na vzpetem površju.
Ostalo manjšino poraščajo travniki, čeprav smo pri terenskem proučevanju na
površinah, ki jih zasedajo koluvialne prsti opazili intenzivno zaraščanje.

9.3.2. Vrednotenje karte prsti z rezultati nadzorovanih mehkih
klasifikacij
Z

nadzorovanimi

mehkimi

klasifikacijami

smo

preverili

kvaliteto

naših

rezultatov. Rezultat mehkih klasifikacij ni enoznačna uvrstitev določene celice
nekemu tipi prsti, ampak kolikšna je posteriorna verjetnost po Bayesovem
teoremu (Campbell, 2002), da se bo na neki celici pojavil določen tip prsti. Zato
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kot rezultat dobimo toliko slojev, kolikor različnih skupin prsti smo določili. Poleg
tega postopek izračuna tudi skupno površje nedoločljivosti. Z njim opredelimo
verjetnost vsake celice, da se bo njej pojavil le ena sama skupina prsti. Idealno
situacijo bi dobili le z vrednostmi 1 in 0 za vsako skupino prsti (meje bi se morale
ujeti s tistimi, ki smo jih določili z trdo nadzorovano klasifikacijo), površje
nedoločljivosti pa povsod 0, kar pomeni, da je povsod mogoče pričakovati en
sam, točno določeno skupino prsti (Idrisi 32 Guide, 2001). Takšne rezultate je v
primeru proučevanja prsti v pokrajini tudi teoretično nemogoče dobiti, ker
nikakor ne moremo zajeti vseh pedogenetskih dejavnikov in predvideti smer in
moč njihovega delovanja. Vrednosti bližje 1 pa vendarle pomenijo, da so naši
rezultati precej zanesljivi in da bomo na terenu izračunano skupino prsti
dejansko tudi ugotovili.

Slika 105–113: Rezultati mehkih nadzorovanih klasifikacij za posamezne skupine
prsti in površje nedoločljivosti
obrečne prsti
koluv./psevdooglej. prsti

oglejene prsti

rankerji
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distrične rjave prsti

rendzine

rjave pokarbonatne prsti

izprane prsti

površje nedoločljivosti

Tudi rezultati mehkih klasifikacij niso presenetljivi in potrjujejo ali pa
pomagajo razložiti karto izračunanih prsti. Dejansko smo skoraj idealno
prepoznali obrečne prsti, saj imajo skoraj vse vrednost 1. Podobno je z
oglejenimi prstmi, ki jih smemo napovedati z visoko stopnjo zanesljivosti. Tudi
položaj koluvialnih oziroma psevdooglejenih prsti je sicer manj zanesljiv, a še
vedno dokaj dobro opredeljen. Blago zaobljene vršne dele hribovja, kjer so na
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površju nekarbonatne kamnine, skoraj zagotovo pokrivajo distrične rjave prsti
bolj ko se manjša nadmorska višina in obenemnarašča naklon, se veča možnost
pojavljanja rankerjev in zato zanesljivost napovedane skupine prsti upada. Na
največjih naklonih nato vrednost zopet naraste proti rankerjem, vendar ne
doseže 1. Z rendzinami in rjavimi pokarbonatnimi prstmi pa je povsem drugače,
kar smo tudi pričakovali. Zanesljivost napovedi nastanka rendzine ali rjave
pokarbonatne prsti na lokaciji, kjer je trda, zakrasela karbonatna matična
podlaga, je zelo majhna in še najbližja ugibanju. Tako en kot druga skupina prsti
se pojavljta (kar smo na terenu tudi ugotovili) na vseh nadmorskih višinah,
naklonih, ekspozicijah, različnih tipih karbonatnih matičnih podlag, ukrivljenostih
reliefa itd. Verjetnosti pojava izključno ene ali druge omenjene prsti je zelo
majhna oziroma ju z našo metodo (niti s kakšno drugo) ne moremo natančno
opredeliti.
Površje nedoločljivosti dejansko odraža našo karto prsti. Nizke vrednosti 0 so v
ravninah (kar pomeni, da je tam dejansko mogoč le ena sama skupina prsti),
nato pa

z nadmorsko višino vrednosti naraščajo. Okoli polovice so na

nekarbonatni matični podlagi. Najvišji deli Polhograjskega hribovja so iz trdih
triasnih karbonatnih apnencev in dolomitov, kjer vrednosti dosežejo skoraj 1.

9.3.3. Vrednotenje karte prsti s pomočjo digitalne pedološke karte
1:25.000
Primerjava pedološke karte 1:25.000 (Pedološka karta 1:25.000, 2006a) in
naše končne karte razprostranjenosti prsti razkrije marsikatere podobnosti, pa
tudi razlike.
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Slika 114: Poenostavljena pedološka karta za proučevano območje (prikaz po
prevladujoči pedosistemski enoti, PSE1)

PK25

Preglednica 32: Primerjava pedološke karte 1:25.000 in karte prsti proučevanega
območja v hektarih

nerazv., obreč.
obrečna
oglejena
psevdoogl.
distrična
evtrična
rendzina
rjava pokarb.
izprana
urbana
ostalo

obreč.
61,3
854,9
139,9
177,0
63,0
158,9
5,7
23,6
3,1
119,5
0,0

koluv.
3,0
215,6
31,1
179,7
992,4
121,6
440,1
498,5
160,3
59,4
11,3

oglej.
12,5
24,7
296,3
43,7
23,6
0,3
0,4
3,1
1,5
68,8
12,8
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karta
rank.
0,0
3,3
0,0
5,6
733,9
25,6
246,3
22,2
0,1
0,0
0,0

prsti
distrič. rendz. rj. pok.
0,0
0,3
0,0
65,6
6,4
21,6
3,7
1,9
0,9
42,6
2,1
14,5
7089,0 480,3 1469,6
259,8
208,9
249,3
821,4 3136,9 2193,8
217,1
973,1
809,8
1,3
0,0
2,8
4,9
0,5
0,3
4,1
2,0
0,1

izpr.
0,9
60,6
9,8
53,8
676,0
173,6
382,4
831,2
137,3
12,2
4,6
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Slika 115: Primerjava pedološke karte 1:25.000 in karte razprostranjenosti prsti
na proučevanem območju z legendo ter ujemanje enot obeh prikazov tla/prsti

Podobnosti med obema kartama so mnogo večje kot razlike. Najbolje se
ujemajo oglejene, distrične rjave prsti in rendzine. Razloge za ujemanje smo
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razložili že v prejšnjih poglavjih in so posledica jasnih, edinstvenih in lahko
opredeljivih pedogenetskih dejavnikov, ki so pogojili nastanek prsti. Bolj
problematična so razhajanja, zato jim bomo namenili več besed.
Glede na skupine prsti, ki jih ima naša karta prsti, smo primerjali le z enotami
poenostavljene pedološke karte 1:25.000. Razlike med obema kartama, ki
prikazujeta tla/prsti v pokrajini, bi lahko razdelili na tehnične in vsebinske. Med
tehnične smo prištevati tiste razlike, ki so posledica različnih postopkov,
uporabljenih za izdelavo karte. Takšnim razhajanjem se ne moremo niti se jim
nismo želeli izogniti, saj naš namen ni bil izdelati še ene pedološke karte.
Vsebinske razlike so posledica drugačne zasnove izdelave naše karte prsti. Karta
prsti v pokrajini temelji na terenskih proučevanjih in ima toliko končnih skupin,
kolikor različnih smo jih prepoznali na terenu. Končni rezultat smo pridobili
izključno na podlagi terensko prepoznanih skupin in geostatističnega modeliranja
podatkov. Zato marsikatere skupine, ki se nahaja na digitalni pedološki karti
1:25.000, naša karta sploh nima, ker ga na terenu nismo zabeležili (npr. šotne
prsti).
Glavna tehnična razlika, ki precej prispeva k razlikam med obema slojema, je
način, kako sta bili obe karti pridobljeni. Postopke izdelave digitalne pedološke
karte 1:25.000 je podrobno opisal Vrščaj (1996). Digitalna pedološka karta ima
izrazito vektorski značaj, kjer so prikazane kartografske enote diskretno ločene
med seboj. Meja med dvema kartografskima enotama je merilu primerno
generalizirana. Najmanjše enote, ki se pojavljajo na digitalni pedološki karti,
imajo površino okoli 30.000 m2. Karta prsti je v osnovi rastrska karta, z
natančnostjo 625 m2. Vsaka izmed 420.000 celic je enota zase s svojimi
pedogenetskimi dejavniki in smo zato s postopkom klasifikacij obravnavali vsako
enoto

posebej.

Celice,

na

katerih

je

enaka

ali

podobna

kombinacija

pedogenetskih dejavnikov, smo smatrali za podobne in jih tako združevali po
skupinah prsti. Podobnost dejansko pomeni enako ali podobno skupino prsti.
Tako smo v veliki meri pripomogli k natančnosti končnega prikaza.
Velik vpliv na končni rezultat ima tudi naključni izbor lokacij, kjer smo na
terenu proučevali prsti. Naključnost izbora lokacij je pomembna za njihovo
nadaljnjo uporabo v geostatističnih analizah. Prsti, ki smo jih ugotovili na 83
naključno izbranih lokacijah, so služile kot učna območja za izdelavo podpisov,
na podlagi katerih smo izvedli nadzorovane klasifikacije. Zavedamo se, da smo
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na ta način zelo verjetno prezrli tudi kakšno izmed lokacij in tako nismo
upoštevali vseh možnih kombinacij pedogenetskih dejavnikov, s čimer bi še bolj
natančno opredelili pokrajino z vidika prsti. Vendar moramo ponovno opozoriti,
da je bil eden naših namenov izdelati čim bolj objektiven prikaz prsti v pokrajini,
s čim manjšim vplivom ekspertnih ocen.

Slika 116: Natančnost prikaza kartografskih enot digitalne pedološke karte
1:25.000 in karte prsti proučevanega območja16

Legenda razhajanj med obema kartama prsti kaže na izrazite nelogičnosti
(npr. distrična – evtrična, distrična – rjava pokarbonatna, obrečna – rjava
pokarbonatna, oglejena – rendzina itd.), ki bi pomenile, da bi moral biti eden od
slojev na neki lokacijo povsem napačno določen. Ta razhajanja so posledica
merila in generaliziranosti meje med dvema kartografskima enotama pedološke
karte 1:25.000. Meja med posameznima enotama na pedološki karti je izrazito
gladka, medtem ko je meja na karti prsti negeneralizirana (slika 116). Zato daje

16

Prikaz je izdelan v merilu 1:40.000, vendar je karta zaradi omejitev A4 formata,
pomanjšana za polovico. Grafično merilo je točno.
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na pasu ob mejah med dvema tipoma presek obeh slojev na prvi pogled povsem
nerazumljive napake.
Slika 117: Območje na meji med več tipi prsti

K razhajanju med skupinami prsti prihaja zaradi različne opredelitve skupine
prsti določeni lokaciji. Zaradi primerljivosti rezultatov smo za opredeljevanje
skupin prsti uporabili pedološko metodologijo in postopke. Končna karta prsti je
rezultat proučitve 83 naključnih lokacij znotraj proučevanega območja. Za
izbrano velikost območja se nam to število zdi primerno. Zavedamo pa se, da na
ta način nikakor ne moremo zajeti celotne variabilnosti pedogenetskih dejavnikov
in s tem prsti, ki se na tem območju pojavljajo. V končni rezultat tudi nismo
posegali z ekspertnimi odločitvami, kar še dodatno prispeva k razhajanju med
ugotovljenimi skupinami prsti:
−

Največje je odstopanje pri opredelitvi rendzin in rjavih pokarbonatnih prsti.
Na problematičnost razmejevanja teh dveh skupin na trdi, zakraseli
karbonatni matični podlagi smo že opozorili. Digitalna pedološka karta
1:25.000 prepoznava v glavnem rendzine (slika 113), v katero so
vključene rjave pokarbonatne prsti. Mi smo jih na podlagi reliefnega
indeksa vlažnosti, nadmorske višine in naklona vseeno ločili. V primeru
združitve obeh razredov v enega odstopanj skorajda ni.
V isto skupino razhajanj smemo uvrstiti tudi razlikovanje med rjavimi
pokarbonatnimi prstmi in njihovo izprano varianto oziroma med izpranimi
prstmi. Karta prsti jih loči v glavnem na podlagi naklona.
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Ranker, kot posebna skupina prsti, s terenskim proučevanjem nismo
zasledili pogosto. Pojavlja se na nekarbonatni matični podlagi, kjer so
nakloni večji, pogosto nad 20°. Upravičeno jim smemo pripisati erozijski
nastanek. Digitalna pedološka karta jih kot posebno kartografsko enoto ne
izloča. Omenja jih le kot erozijski podtip, ki je vključen v enoto distričnih
rjavih prsti do največ 40 % oziroma kot inkluzija. Ker lokacija rankerja ni
opredeljena, pride povsod, kjer smo ugotovili njegovo prisotnost, do
razhajanja.

−

Na terenu smo na vznožjih pobočij pogosto naleteli na prsti, ki so imele
koluvialen in obenem psevdooglejen značaj. Na pedološki karti 1:25.000 so
v večjem obsegu zabeležene le v Horjulski dolini in ob Glinščici in to
izključno

nad

nekarbonatno

matično

podlago.

Na

karti

prsti

so

pesvdooglejene prsti natančneje opredeljene, pas pojavljanja ob vznožju je
pogosto ožji, zato prihaja do razhajanj praktično z vsemi skupinami prsti,
največkrat pa gre za skupini distrična rjava – psevdooglejena in obrečna –
psevdooglejena.

Slika
118
Razhajanje
koluvialnih/psevdooglejenih prsti

−

zaradi

različne

opredelitve

Osnovnih podatkov, ki smo jih modelirali kot pedogenetske dejavnike
nismo popravljali. Nekatere smo posodobili, kjer smo za to imeli na
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razpolago popolne informacije za celotno območje (gozdne združbe).
Marsikje smo na terenu odkrili razhajanje med matično podlago na geološki
karti in realnim stanjem. Ker naš namen ni bil geološko kartiranje, poleg
tega bi bilo povsem nemogoče posodobiti celotno geološko karto17, smo
podatke pustili, kakršne so. Pedološka karta razkrije, da so bili opravljeni
tudi

nekateri

popravki

matične

podlage,

zato

pride

do

bistvenega

razhajanja s karto prsti, kjer takšnih popravkov nismo upoštevali.
Vzpetine med Todražem in Brebovnico (Črna gora) naj bi bile po geološki
karti sestavljene iz apnencev. Karta prsti zato izkazuje prisotnost rjavih
pokarbonatnih prsti, pedološka karta 1:25.000 pa povsem nasprotno,
distrične rjave prsti na vezanih klastičnih kamninah.

Slika 119: Primerjava med geološko karto, pedološko karto 1:25.000 in karto
prsti na proučevanem območju

−

Na terenu nismo ugotovili evtričnih rjavih prsti na mehkih karbonatnih
kamninah. Vzpetina Dešna, v zaledju Škofje Loke, pri Puštalu, naj bi bila
sestavljena iz mehkih karbonatnih kamnin, kjer naj bi nastale evtrične
rjave prsti. Na tem območju smo prepoznali v glavnem izprane prsti, na
vznožju pa psevdooglejene.

Po opravljenem vrednotenju karte prsti s pomočjo digitalne pedološke karte
1:25.000, ki v Sloveniji velja za standard prikazovanja tal/prsti, lahko zaključimo
sledeče:
−

Karti, ki prikazujeta tla/prsti na obravnavanem območju, se v marsičem in
marsikje razhajata v razlagi.

17

Ob tem smatramo, da za kaj takega nismo niti usposobljeni.
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Za nobeno izmed kart ne moremo trditi, da napačno predstavlja realno
stanje v pokrajini, ampak je določena skupina prsti rezultat metodologije in
interpretacije predvsem naravnih dejavnikov.

−

Nobena izmed kart tudi 100 % ne opredeljuje skupine prsti na neki dani
lokaciji,

marveč

vsaka

na

svoj

način

(pedološka

s

sestavljenimi

kartografskimi enotami, karta prsti z verjetnostjo pojavljanja določene
skupine) opredeljuje verjetnost, da bomo na prikazan tip tal/prsti dejansko
tudi naleteli.
−

Obe karti bi se dalo nedvomno precej izboljšati. Ker je o sami metodologiji
izdelave prvotne pedološke karte in razmejevanja med posameznimi
skupinami malo znanega, se v to ne bomo spuščali. Rezultate, pridobljene
z različnimi geostatističnimi postopki, predvsem pa njihovo verodostojnost
in interpretabilnost, lahko izboljšamo s kvalitetnejšimi bazami digitalnimih
podatkov (npr. natančnejši digitalni model nadmorskih višin z višjo
resolucijo, visoko ločljivi satelitski, radarski in LIDAR posnetki površja). Ti
bi omogočali predvsem podrobnejšo razčlembo naravnih dejavnikov. Za
večjo verodostojnost prikazov prsti, ki bi se ujemali z dejanskim stanjem,
bi potrebovali posodobljeno in natančnejšo geološko karto.

−

Bistvo vseh izboljšav so realni terenski podatki, kar pomeni nekajkrat večje
število lokacij, kjer bi detajlno proučili naravne dejavnike in njihove
lastnosti tudi analizirali v laboratoriju, kjer pedološki karti, z opisanimi
profili nimamo veliko očitati. Naraščajoče število terenskih meritev, skupaj
s kvantitativnimi podatki omogoča še dodatna, natančna modeliranja
posameznih lastnosti prsti (globina, tekstura, vodne lastnosti, reakcija itd.),
s čimer bi lahko postavili temelje tehnični klasifikaciji slovenskih prsti. Tako
opredeljene prsti, bi bile precej lažje predstavljive in opredeljive. Takšne
enote bi bile še manj podvržene subjektivnim ocenam in bi bile lažje ter
zanesljivejše za interpretacijo.

Razlike med obema kartama v interpretaciji tal/prsti obstajajo. Menimo, da se
na ta način obe karti med seboj prej dopolnjujeta kot pa nasprotujeta. Druga
drugo lahko s svojimi spoznanji obogatita in pripomoreta k lažji interpretaciji,
večji natančnosti in boljši sporočilnosti karte, s čimer bolje spoznamo pokrajino
tudi z vidika prsti.
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9.4. PEDOGEOGRAFSKA KARTA
Pokrajina je glavni predmet in osnovni cilj geografskega proučevanja.
Geografe zanima pokrajina kot celota, z vsemi njenimi naravnimi in družbenimi
dejavniki. Pedogeografija ali geografija prsti je del fizične geografije, ki raziskuje
predvsem povezave med naravnimi dejavniki v pokrajini. Proučevanje prsti v
geografiji pomeni dejansko iskanje zvez in povezav med naravnimi dejavniki, ki
so vplivali na nastanek prsti. Naravni dejavniki pa niso nič drugega kot
pedogenetski dejavniki, ki se odražajo v različnih pedogenetskih procesih in tako
različne skupine prsti v pokrajini. Prav zato smatramo, da je ugotavljanje prsti v
pokrajini in njihove razprostranjenosti zelo blizu metodologiji geografskega
proučevanja pokrajine. To odraža tudi definicija prsti, ki jo uporabljamo v
geografiji:

Slika 120: Pedosfera na stiku ostalih sfer, ki tvorijo jedro fizičnogeografskega
proučevanja

199

Pedogeografska karta in njena…

Blaž Repe

Prst je preperel in spremenjen del zemeljske skorje od površja do matične
podlage, ki se je spremenil zaradi delovanja živih organizmov, zraka, vode in
sončevega obsevanja. V procesu nastajanja in razvoja prsti nastane v vrhnjem
delu litosfere kakovostni preskok – rodovitnost, ki je najpomembnejša lastnost
prsti (Lovrenčak, 1994).
Prsti oziroma tla so v marsikje, tudi v Sloveniji v pretežni meri predmet
proučevanja pedološke stroke. Prsti so del pokrajine, ki je zelo tesno, celo
neločljivo povezana z njenimi naravnimi dejavniki. Zato se geografi tudi
ukvarjamo s proučevanjem prsti. Še več. Dolžni smo proučevati tudi prsti, saj
nam tako narekuje naš temeljni predmet proučevanja – pokrajina.
Pristop k proučevanju prsti med pedološko in geografsko stroko pa je vendarle
drugačen. Geografi proučujejo tudi prsti (tla), da bi razumeli pokrajino. Pedologe
zanimajo vse sestavine pokrajine, da bi razumeli tla (prsti) (Lovrenčak, 1994).
Obe stroki bi se morali tako dopolnjevati, izmenjavati izkušnje in spoznanja, ki bi
v marsičem in marsikje dopolnila védenja o prsteh in o pokrajini.
Pedogeografska karta kot taka ne obstaja.
Ker ne obstaja, jo moramo ne le narediti in ustvariti, ampak tudi utemeljiti
njen obstoj in morebitno nadaljnjo uporabo/uporabnost upravičiti.
Termin

pedogeografska

pedogeografije

in

karte.

karta

sestavljata

Pedogeografska

karta

dva
bi

dela,
bil

ki

izhajata

kartografski

iz

prikaz

pedogeografskih enot. Pedogeografska enota naj ne bi bil le prikaz tipov prsti v
določeni pokrajini, ampak pod tem razumemo enote, ki bi namesto tipa nosile
informacijo o povezanosti skupin prsti z ostalimi dejavniki pokrajine. Ker smo v
našem dosedanjem delu proučevali zveze med prstjo, njenimi tipi in naravnimi
dejavniki, se bomo tudi pri pedogeografskih kartah osredotočali na povezave z
naravnimi dejavniki.
Razširjenost prsti v pokrajini ni naključna, temveč poteka po določenih
zakonitostih (Hornik s sod., 1986). In prav te zakonitosti bomo skušali prikazati s
pedogeografsko karto.
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bomo

pripravili

v

štirih

različnih

nivojih

natančnosti/pospološenosti, primerno prikazom proučenega območja v merilih
velikega in srednjega (preglednega merila) (Vrišer, 2002).
Osnova za pedogeografske karte bo karta prsti Polhograjskega hribovja. Karto
prsti bomo v različnih merilih različno generalizirali, da bodo prikazi nazornejši in
lažji za interpretacijo.

9.4.1. Pedogenetski dejavniki, ki so odločilno vplivali na
razprostranjenost pedogeografskih enot proučevanega območja
Stranski produkt nenadzorovanih in nadzorovanih klasifikacij pedogenetskih
dejavnikov z namenom ugotavljanja razprostranjenosti prsti v pokrajini je tudi
statistična analiza dejavnikov. Njihovo pomembnost oziroma relevantnosti ki je
odločujoča za posamezne skupine prsti, smo že razčlenili. Kot najpomembnejši
so se izkazali:
−

matična podlaga,

−

naklon pobočja,

−

vodne značilnosti in

−

nadmorska višina.

Ostali dejavniki so na tem nivoju manj pomembni, saj v tem merilu ne
prispevajo bistveno k boljši interpretabilnosti prsti na proučevanem območju. Ali
z drugimi besedami, močno korelirajo z omenjenimi štirimi dejavniki in ob njihovi
izločitvi bi še vedno dobili skoraj identične rezultate (priloga F).
Imamo pa še dva dejavnika, ki ne le neposredno odražata lastnosti prsti,
marveč se v njih zrcalijo vsi naravni dejavniki. To so gozdne združbe in raba tal.
Slednja doprinese tudi informacijo o sicer skopem delovanju človeka v
proučevani pokrajini.
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9.4.2. Pedogeografske karte proučevanega območja
Pedogeografsko karto smo razdeli na več nivojev, ki se med seboj razlikujejo
po podrobnostih, s katerimi so predstavljeni pedogenetski dejavniki. Dejansko
nivoji predstavljajo različna merila, v katerih bi bile pedogeografske karte
izdelane. Na vsakem nivoju smo uporabili iste pedogenetske dejavnike, ki pa so
bili merilu primerno generalizirani in vsebinsko posplošeni. Za vsak nivo smo
torej izdelali nove, nivoju lastne sloje dejavnikov. Z naraščanjem nivoja
pedogenetske karte hkrati narašča podrobnost pedogenetskih dejavnikov in
kompleksnost kartografskega prikaza.
Ničelni nivo pedogeografske karte
Pedogeografske karte ničelni nivoja nismo izdelali, ker za tako majhno
območje ni smiselna. Takšne karte bi ustrezale majhnemu merilu (1:1.000.000),
ki služijo za prikaz kontinentov ali celotnega zemeljskega površja. Na našem
proučevanem območju bi se pojavila le ena sama enota, katere odločilni
pedogenetski dejavnik je podnebje. Na takšnem nivoju je podnebje tisto, ki
usmerja intenzivnost in smer pedogenetskih procesov. Enoto, ki bi v celoti
zaobjela naše proučevano območje označujejo:

Slika 121: Primer izseka iz (teoretične) globalne pedogeografske karte

−

Zmerno celinsko podnebje, sorazmerno dobro namočeno, brez izrazitih
temperaturnih nihanj.
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−

Matična podlaga, ki počasi prepereva.

−

Naravna vegetacija je listopadni gozd, kjer prevladuje bukev.

−

Prsti so zmerno razvite. V spodnjem delu profila nastane barvna, teksturna
in strukturna sprememba, ki jo prepoznamo kot kambični horizont. Zaradi
humidne klime so prsti rjave barve in ne glede na matično podlago zmerno
kisle.

Prvi nivo pedogeografske karte
Na

prvem

nivoju

smo

pripravili

najsplošnejšo

pedogeografsko

karto.

Pedogeografska karta je uporabna na merilih, ki so večji od 1:100.000 (karte
srednjega merila). Na tem nivoju ima poglavitni vpliv na enote in njihove skupine
prsti tektonika. Površje so namreč postopoma izdelale vode, ki so tekle preko
nekdaj precej višjega in hkrati uravnanega površja proti vzhodu, neposredno v
predhodnico reke Save. Vodni tokovi pa se niso le poglabljali, ampak so se hkrati
usmerjali proti jugu in jugovzhodu zaradi vedno močnejšega pogrezanja
Ljubljanskega barja (Rakovec, 1939). Območja odpornejših kamnin so ostala
relativno višje, doline so se zasipale z rečnim gradivom.
Pedogeografska karta ima le dve enoti, ker se pri vseh pedogenetskih
dejavnikih pojavlja dvojnost samega Polhograjskega hribovja in vmesnih dolin,
označujejo:
−

Nesprijeti, drobnozrnati, najpogosteje peščeni nanosi in trde, kompaktne
kamnine.

−

Nižji predeli, ki predstavljajo erozijsko bazo, kjer nadmorske višine
ostanejo pod 400 metri, in na drugi strani višje, vzpeto območje, dvignjeno
nad erozijsko bazo, z nadmorskimi višinami med 400 in 1000 metri.

−

Uravnana dna dolin z majhnimi, največ nekaj stopinjskimi nakloni in
izrazito nagnjeno površje, kjer nakloni pobočij presegajo 5°.

−

Območje zbiranja rečne vode, ki zaradi nizkih strmcev odteka počasi in
zato zastaja. Zaledno območje zbiranja padavinske vode, ki zaradi velikih
naklonov hitro odteče proti erozijski bazi.

−

Naravna vegetacija celotnega proučevanega območja je gozd, ki se je
praktično v celoti ohranil v vzpetem delu. Gozdna vegetacija na dolinskem
dnu je izkrčena, prevladujejo travniki in kmetijska raba.
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Slika 122: Pedogeografska karta prvega nivoja

Pedogeografska karta prvega nivoja ima naslednji kartografski enoti, ki ju
označujejo naslednji pedogenetski dejavniki:
pedogen.
dejavnik
matična
podlaga
nadmorska
višina
naklon
pobočij
vodne
razmere
naravna
vegetacija
raba
tal

pedogeografska
enota 1a

pedogeografska
enota 1b

nesprijeta

trda

nižja

višja

uravnan

nagnjen

stekanje

hitro odtekanje

gozd

gozd

travnik

gozd

Pedogeografsko enoto 1a predstavlja skupina prsti, ki so nastale na mladih
nesprijetih rečnih nanosih v nižjih nadmorskih višinah, na neizrazitih, blagih
naklonih, kjer prevladujejo travniki. Prsti so pod neposrednim vplivom vode, zato
so pogoste hidromorfne razmere. V grobem prevladujejo mlade, obrečne prsti,
pojavljajo pa se tudi oglejene prsti. Lahko bi jih označili kot prsti nižin.
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Pedogeografska enota 1b predstavlja torej skupina prsti, ki so nastale na trdi
matični podlagi v višjih nadmorskih višinah, na nagnjenih pobočjih in jih prekriva
gozd. Prevladujejo avtomorfne razmere. V grobem prevladujejo zmerno razvite
kambične prsti. Lahko bi jih označili kot prsti vzpetin.
Nivo po merilu ustreza prvemu nivoju FAO WRB mednarodne klasifikacije prsti,
zato smemo zaključiti, da v prvi pedogeografski enoti prevladujejo fluvisoli, v
drugi pa kambisoli.
Drugi nivo pedogeografske karte
Drugi nivo pedogeografske karte že natančneje opredeljuje enote, ki se
pojavljajo v Polhograjskem hribovju, saj nosi podrobnejše informacije o
pedogenetskih dejavnikih. Takšna pedogeografska karta je primerna za prikaze
velikih meril od 1.100.000 do 1:75.000. Odločilni razmejitveni pedogenetski
dejavnik postane matična podlaga, ki dodatno razmeji prsti v vzpetem delu
hribovja. Dolinska dna ostanejo enaka, dvojnost se preseli v hribovje. Ne le prsti,
tudi vsi ostali pedogenetski dejavniki se ravnajo po delitvi matične podlage na
karbonatno in nekarbonatno.
Pedogeografska karta drugega nivoja ima tri kartografske enote, ki jih
označujejo naslednji pedogenetski dejavniki:
pedogen.
dejavnik
matična
podlaga
nadmorska
višina
naklon
pobočij
vodne
razmere
naravna
vegetacija
raba
tal

2a

pedogeografska enota
2b

2c

aluvialni nanos

karbonatna

nekarbonatna

nizka

visoka

srednja

majhen

srednji

velik

vlažne

normalne

sušnejše

vlagoljubni gozd

bazifilni bukov gozd

acidofilni bukov gozd

travnik in njivske
površine

gozd

gozd

Pedogeografsko enoto 2a predstavlja skupina prsti, ki so nastale na mladih
aluvialnih nanosih; v nadmorskih višinah od 300 do 400 metrov; povprečni
naklon je 3°; predstavljajo lokalno erozijsko bazo, zato so pogosto prekomerno
zasičene z vodo, so redko sušne (reliefni indeks vlažnosti je nad 15); na njih
naravno uspevajo vlagoljubne gozdne združbe, ki so v pretežni meri izkrčene za
potrebe prebivalstva.

205

Pedogeografska karta in njena…

Blaž Repe

Pedogeografsko enoto 2b predstavlja skupina prsti, ki so nastale na karbonatni
matični podlagi; v nadmorskih višinah od 350 do preko 1000 metrov; povprečni
nakloni so okoli 20°; so bolj oddaljeni od lokalne erozijske baze, zato imajo še
vedno dokaj normalen vodni režim, vendar so pogosto sušne in redko
prekomerno zasičene z vodo (reliefni indeks vlažnosti je nad 10); na njih
naravno uspevajo in tudi sicer povsem prevladujejo bazifilne bukove združbe.
Pedogeografsko

enoto

2c

predstavlja

skupina

prsti,

ki

so

nastale

na

nekarbonatni matični podlagi; v nadmorskih višinah od 350 do 850 metrov;
povprečni nakloni so okoli 15°; so bližje lokalni erozijski bazi, zato imajo dokaj
normalen vodni režim, so redko sušne in redko prekomerno zasičene z vodo
(reliefni indeks vlažnosti je pod 10); na njih naravno uspevajo in tudi sicer
povsem prevladujejo acidofilne bukove združbe.

Slika 123: Pedogeografska karta drugega nivoja

Za pedogeografsko enoto 2a so značilne nevtralne prsti vlagoljubnih gozdov
na mladih aluvialnih nanosih, ki so prekomerno zasičene z vodo.
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Za pedogeografsko enoto 2b so značilne zmerno kisle do nevtralne, gozdne
prsti na karbonatni matični podlagi, z normalnim vodnim režimom.
Za pedogeografsko enoto 2c so značilne izrazito kisle, gozdne prsti na
nekarbonatni matični podlagi, z normalnim vodnim režimom.
Nivo se glede na merilo uvršča vmes med prvim in drugim nivojem FAO WRB
mednarodne klasifikacije prsti. V prvi pedogeografski enoti prevladujejo fluvisoli
(evtrični), v drugi pedogeografski enoti prevladujejo kambisoli (kromični) in
leptosoli, v tretji kambisoli (distrični).
Tretji nivo pedogeografske karte
Tretji nivo pedogeografske karte vsebuje enote, ki so po velikosti in
natančnosti že primerne za prikaze v merilu od 1:50.000 do 1:25.000.
Opredelitev pedogeografskih enot je še podrobnejša, saj tudi pedogenetski
dejavniki niso več tako splošni in preglednega značaja.
Dejavnik, ki najpomembneje loči med pedogeografskimi enotami tretjega
nivoja, je naklon pobočij. To je še posebej izrazito v hribovitem delu
Polhograjskega hribovja, kjer se enote na nekarbonatni in karbonatni matični
podlagi delijo naprej prav na podlagi naklona. Naklon neposredno vpliva na
vodne razmere, saj so prsti na bolj strmih pobočjih še bolj sušne. Natančneje
opredeljena matična podlaga pripomore podrobnejši opredelitvi dolinskega dna.
Pomemben razmejitveni dejavnik postane tudi mikroklima, ki jo moremo zaznati
z višanjem nadmorske višine. Rezultat so merilu primerni različne skupine prsti
in posledično pestrost gozdnih združb. Izločili smo 14 pedogeografskih enot
pedogen.
dejavnik
matična
podlaga
nadmorska
višina
naklon
pobočij
vodne
razmere
naravna
vegetacija
raba
tal

3a
peščeni aluvialni
nanosi

pedogeografska enota
3b
3c
koluvialni
glinasti nanosi
nanosi, peščeni

3d
karbonatna
breče

nizka

nizka

nizka

nizka – srednja

majhen

majhen

neznanten

srednji

vlažne

vlažne

zelo vlažne

normalne

vlagoljubni
gozdovi

mešano bukovje

mešano bukovje

travniki in
njivske površine

vlagoljuben
gozd, acidofilno
borovje

zaraščanje

gozd

gozd
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pedogen.
dejavnik
matična
podlaga
nadmorska
višina
naklon
pobočij
vodne
razmere
naravna
vegetacija
raba
tal
pedogen.
dejavnik
matična
podlaga
nadmorska
višina
naklon
pobočij
vodne
razmere
naravna
vegetacija
raba
tal
pedogen.
dejavnik
matična
podlaga
nadmorska
višina
naklon
pobočij
vodne
razmere
naravna
vegetacija
raba
tal
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pedogeografska enota
3f
3g

3e
koluvialni
nanosi, ilovnati

3h

lapor

lapor

lapor

nizka

srednja

srednja

srednja

srednji

velik

srednji

majhen

vlažne

sušne–srednje

srednje

srednje

mešano bukovje

bazifilno bukovje

mešano bukovje

acidofilno
bukovje

gozd

gozd

gozd

gozd

3i
trd
apnenec/dolomit

pedogeografska enota
3j
3k
trd
nekarbonaten
apnenec/dolomit
peščenjak

3l
nekarbonaten
peščenjak

velika

srednja–velika

srednja–velika

srednja–velika

velik

srednji

velik

srednji

sušne

srednje

sušne

srednje

bazifilno in
termofilno
bukovje/borovje

bazifilno bukovje

acidofilno
bukovje/borovje

acidofilno
bukovje

gozd

gozd

gozd

gozd

pedogeografska enota
3m
3n
nekarbonaten peščenjak, meljevec
nekarbonaten peščenjak, meljevec
in glinovec
in glinovec
srednja

srednja

velik

srednji

sušne

srednje

acidofilno bukovje/borovje/jelovje

acidofilno bukovje

gozd

gozd
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Slika 124: Pedogeografska karta tretjega nivoja

Pedogeografska enota 3a predstavlja skupina prsti, ki so nastale v dnu dolin,
na peščenih aluvialnih nanosih, na nizkih nadmorskih višinah od 300 do 400
metrov, na majhnih strmcih 8° in jih naravno poraščajo vlagoljubno rastlinstvo
vrb, jelš, topolov in jesenov. Za to enoto so značilne kmetijske površine in
travniki.
Pedogeografska enota 3b predstavlja skupina prsti, ki so nastale v dnu dolin,
na prehodu v pobočja, na koluvialnih peščenih nanosih, na nizkih nadmorskih
višinah od 300 do 450 metrov, na majhnih naklonih do 10° in jih poraščajo
bukovi gozdovi. Za to enoto je značilno ozelenjevanje njivskih in zaraščanje
travniških površin.
Pedogeografska enota 3c predstavlja skupina prsti, ki so nastale na dnu dolin,
na slabo prepustnih glinastih nanosih, na nizkih nadmorskih višinah od 250 do
350 metrov, na neznatnih strmcih do 3° in jih poraščajo vlagoljubne združbe vrb
in jelš ter kisloljubni borovi gozdovi. Za to enoto je značilna raba tal gozd.
Pedogeografska enota 3d predstavlja skupina prsti, ki so značilne za gričevje,
nastale so na karbonatnih brečah, na nizkih do srednjih nadmorskih višinah od
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350 do 500 metrov, prevladujejo srednji nakloni od 10° do 15° in jih poraščajo
bukovi gozdovi. Za to enoto je značilna raba tal gozd.
Pedogeografska enota 3e predstavlja skupina prsti, ki so značilne za prehod iz
ravnine v gričevje, nastale so na slabše propustnih ilovnatih nanosih, na nizkih
nadmorskih višinah do 400 metrov, na nizkih naklonih do 10° in jih poraščajo
bukovi gozdovi. Za to enoto je značilna raba tal gozd.
Pedogeografska enota 3f predstavlja skupina prsti, ki so značilne za hribovje in
so nastale na mehkih karbonatnih kamninah (laporjih), na srednjih nadmorskih
višinah med 400 in 550 metrov, na velikih naklonih nad 20° in jih poraščajo
bazifilne bukove združbe. Za to enoto je značilna raba tal gozd.
Pedogeografska enota 3g predstavlja skupina prsti, ki so značilne za hribovje
in

so

nastale

na

mehkih

karbonatnih

kamninah

(laporjih),

na

srednjih

nadmorskih višinah med 400 in 550 metrov, na srednjih naklonih od 10° do 15°
in jih poraščajo bukove združbe. Za to enoto je značilna raba tal gozd.
Pedogeografska enota 3h predstavlja skupina prsti, ki so značilne za hribovje
in

so

nastale

na

mehkih

karbonatnih

kamninah

(laporjih),

na

srednjih

nadmorskih višinah med 400 in 550 metrov, na majhnih naklonih do 8° in jih
poraščajo acidofilne bukove združbe. Za to enoto je značilna raba tal gozd.
Pedogeografska enota 3i predstavlja skupina prsti, ki so značilne za najvišje
dele hribovja in so nastale na trdi karbonatni matični podlagi (apnenci in
dolomiti), velikih nadmorskih višin od 500 do 1000 metrov, na velikih naklonih
nad 15° in jih poraščajo bazifilni ter termofilni bukovi in borovi gozdovi. Za to
enoto je značilna raba tal gozd.
Pedogeografska enota 3j predstavlja skupina prsti, ki so značilne za višje dele
hribovja in so nastale na trdi karbonatni matični podlagi (apnenci in dolomiti),
srednjih nadmorskih od 500 do 750 metrov, na srednjih naklonih od 10 do 15°in
jih poraščajo bazifilni bukovi gozdovi. Za to enoto je značilna raba tal gozd, na
pobočjih z najnižjimi nakloni je bil gozd izkrčen za potrebe kmetijstva, ki pa se
danes zaraščajo.
Pedogeografska enota 3k predstavlja skupina prsti, ki so značilne za hribovje
in so nastale na rdečih nekarbonatnih peščenjakih, v večjih nadmorskih višinah
600 do 700 metrov, na ekstremnih naklonih nad 30° in jih poraščajo acidofilni
bukovi in borovi gozdovi. Za to enoto je značilna raba tal gozd.
Pedogeografska enota 3l predstavlja skupina prsti, ki so značilne za hribovje in
so nastale na rdečih nekarbonatnih peščenjakih, v večjih nadmorskih višinah 600
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do 700 metrov, na naklonih manjših od 25° in jih poraščajo acidofilni bukovi
gozdovi. Za to enoto je značilna raba tal gozd.
Pedogeografska enota 3m predstavlja skupina prsti, ki so značilne za hribovje
in so nastale na nekarbonatnih peščenjakih, meljevcih in glinovcih, v srednjih
nadmorskih višinah od 450 do 650 metrov, na ekstremnih naklonih nad 30° in jih
poraščajo acidofilni bukovi, jelovi in borovi gozdovi. Za to enoto je značilna raba
tal gozd.
Pedogeografska enota 3n predstavlja skupina prsti, ki so značilne za hribovje
in so nastale na nekarbonatnih peščenjakih, meljevcih in glinovcih, v srednjih
nadmorskih višinah od 450 do 650 metrov, na naklonih manjših od 25° in jih
poraščajo acidofilni bukovi gozdovi.
Nivo se glede na merilo uvršča na drugi nivo FAO WRB mednarodne
klasifikacije prsti. Pedogeografske enote bi ustrezale naslednjim skupinam in
enotam prsti:
−

pedogeografska enota 3a – evrtični in distrični fluvisoli,

−

pedogeografska enota 3b – evrtični in distrični planosoli,

−

pedogeografska enota 3c – distrični glejsoli,

−

pedogeografska enota 3d – haplični in stagnični luvisoli

−

pedogeografska enota 3e – stagnični luvisoli in evtrični planosoli,

−

pedogeografska enota 3f – evtrični leptosoli,

−

pedogeografska enota 3g – kromični kambisoli,

−

pedogeografska enota 3h – haplični luvisoli,

−

pedogeografska enota 3i – rendzični leptosoli,

−

pedogeografska enota 3j – kromični kambisoli,

−

pedogeografska enota 3k – distrični leptosoli,

−

pedogeografska enota 3l – distrični kambisoli

−

pedogeografska enota 3m - distrični leptosoli in

−

pedogeografska enota 3n - distrični kambisoli.

Čeprav pedogeografski nivoji ena, dva in tri povsem realno odražajo
pedogeografske razmere v pokrajini, smo informacije o pedogeografskih enotah
dejansko pridobili z modeliranjem pedogenetskih dejavnikov. Pedogeografsko
karto kateregakoli nivoja lahko pridobimo na dva načina. Z dokaj preprostim
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pedogenetskih

dejavnikov

izračunamo

potencialne

pedogeografske enote. Gre za nekakšne teoretične enote, ekspertno ocenjena
homogena območja, enake miselnim kartam, ki si jih izdelamo pred odhodom na
teren. Na tak način si olajšamo terensko delo in ga racionaliziramo. Ob tem
seveda ne upoštevamo dejanskega stanja, ampak s pomočjo literature, virov in
kartografskega gradiva do določene mere ekspertno napovemo neke zaokrožene,
dokaj homogene celote. Ker je metoda podobna postopkom pridobivanja kart
prsti s pomočjo nenadzorovanih klasifikacij pedogenetskih dejavnikov, smo
osnovo uporabljali enega izmed korakov ISOCLUST postopka.
Pedogeografske karte od prvega do tretjega nivoja so srednjega in manjšega
velikega merila, zato takšna natančnost povsem zadostuje. Natančnejši prikaz
pedogeografskih enot v pokrajini pa za osnovo zahteva tudi podrobnejši prikaz
prsti. V nadaljevanju razmejevanja pedogeografskih enot smo za podlago
pedogeografske karte uporabili drug način, ki upošteva dejansko stanje prsti v
pokrajini. Poleg pedogenetskih dejavnikov smo želeli vključiti tudi aktualno
stanje prsti v pokrajini, ugotovljeno na podlagi terenskega proučevanja. V tem
primeru smo uporabili karto prsti, ki smo jo pridobili z metodo nadzorovanih
klasifikacij.
Četrti nivo pedogeografske karte
Četrti nivo pedogeografske karte vsebuje enote, ki so po velikosti in
natančnosti primerne za prikaze v merilu 1:25.000 in manjšem. Pedogenetski
dejavniki so obravnavani z natančnostjo originalnih podatkov, kar pomeni
velikost 625m2. Končni prikaz, z upoštevanjem karte prsti Polhograjskega
hribovja in pedogenetskih dejavnikov, se je izkazal za zelo kompleksnega in
težko berljivega. Dobili smo namreč kar 37.000 enot, od katerih je polovica
merila velikost ene same celice (25x25 metrov), v skupni površini pa so
prispevale manj kot 3 %. Zato smo naš osnovni prikaz prsti z večinskim filtrom
(MAJORITY filter) in čiščenjem robov (BOUNDARY CLEAN) odstranili večino
samostojnih celice in zgladili meje med posameznimi enotami.
Enakovredno smo upoštevali vse dejavnike. Ker smo največjo natančnost
nekaterih dejavnikov upoštevali že na tretjem nivoju, smo na četrtem nivoju še
podrobneje opredelili matično podlago in gozdne združbe. Prav gozdne združbe
so se izkazale kot pomemben pokazatelj povezav med matično podlago,
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lastnostmi prsti in ostalimi dejavniki. Na podlagi gozdnih združb smo izločili tudi
obsežnejša območja strmih, južnih pobočij, kjer se pojavljajo izrazito topli in
sušni rastiščni pogoji. Ločevanje na podlagi ekspozicije ali količine sončne
energije se je izkazalo za nemogoče, ker na ostalih pobočjih razlik ni bilo zaznati,
pa tudi po površini manjša in manj izpostavljena južna pobočja ne izstopajo.
9150 enot smo na koncu razvrstili v končnih in podrobnih 36 pedogeografskih
enot, ki se razlikujejo na podlagi pedogenetskih dejavnikov in obenem kažejo na
povezave med prstmi ter matično podlago, reliefom, vodami, podnebjem in
rastlinstvom.
pedogen.
dejavnik
matična
podlaga
nadmorska
višina
naklon
pobočij
vodne
razmere
naravna
vegetacija
raba tal/
pokrovnost
pedogen.
dejavnik
matična
podlaga
nadmorska
višina
naklon
pobočij
vodne
razmere
naravna
vegetacija
raba tal/
pokrovnost
pedogen.
dejavnik
matična
podlaga
nadmorska
višina
naklon
pobočij
vodne
razmere

pedogeografska enota 4a – obrečne prsti
4a1
4a2
holocenski, peščeni, pretežno
holocenski, peščeni, pretežno
nekarbonatni aluvialni nanos
nekarbonatni aluvialni nanos
300–450 m

300–450 m

0°–10°

0°–10°

stalno pod vplivom vode, pogoste
poplave

podtalnica je na globini globlji kot 1 m,
poplave so občasne

Alnetum, Salicetum

Populetum, Fraxinetum

vlagoljubni galerijski gozdovi ob rekah

travniki in njivske površine

pedogeografska enota 4b – koluvialne/psevdooglejene prsti
4b1
4b2
4b3
mešan, pretežno
mešan, pretežno
mešan, pretežno
nekarbonatni, peščen,
karbonatni, meljnat,
nekarbonatni, peščen,
holocenski koluvij
holocenski koluvij
holocenski koluvij
350–500 m

350–00 m

350–500 m

8°–15°

8°–15°

8°–15°

pogosto znaki
psevdooglejevanja
Castaneo sativaeFagetum

pogosto znaki
psevdooglejevanja

redko znaki
psevdooglejevanja
Castaneo sativaeFagetum
travniki in površine v
zaraščanju

zmerno acidofilni gozd

Hacquetio-Fagetum
zmerno bazifilni gozd

pedogeografska enota 4c - oglejene prsti
4c1
4c2
4c3
slabo prepustne, glinaste, slabo prepustne, glinaste, slabo prepustne, glinaste,
jezerske holcenske
jezerske holcenske
jezerske holcenske
naplavine
naplavine
naplavine
280–330 m

280–330 m

280–330 m

0°–3°

0°–3°

0°–3°

zasičenost z vodo, znaki
oglejevanja, talna voda
na globini 70 cm

zasičenost z vodo, znaki
oglejevanja, talna voda
na globini 150 cm in več

zasičenost z vodo, znaki
oglejevanja, talna voda
na globini 120 cm
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Alnetum, Salicetum
vlagoljubni galerijski
gozdovi ob rekah

4d1
rdeč in zelen
peščenjak,
grödenskih
skladov, perm

Vaccinio myrtilli-Pinetum
v.geo. Castanea sativa

Populetum, Fraxinetum

acidofilni gozd

njivske površine in
travniki

pedogeografska enota 4d - rankerji
4d2
4d3
rdeč in zelen
rdeč in zelen
peščenjak,
peščenjak,
grödenskih
grödenskih
skladov, perm
skladov, perm

4d4
rdeč in zelen
peščenjak,
grödenskih
skladov, perm

500–600 m

400–500 m

500–550

450–550

nad 25°

nad 25°

nad 25°

nad 25°

normalne do sušne

normalne

naravna
vegetacija

Blechno-Fagetum

Vaccinio myrtilliPinetum v.geo.
Castanea sativa

normalne do
vlažne
Bazzanio
trilobataeAbietetum

raba tal/
pokrovnost

kisloljubni gozd

kisloljubni gozd

kisloljubni gozd

pedogen.
dejavnik
matična
podlaga
nadmorska
višina
naklon
pobočij
vodne
razmere

4e1
permokarbonski
skrilavi glinovci,
meljevci in
peščenjaki

pedogeografska enota 4e - rankerji
4e2
4e3
permokarbonski
permokarbonski
skrilavi glinovci,
skrilavi glinovci,
meljevci in
meljevci in
peščenjaki
peščenjaki

normalne
Blechno-Fagetum
zaraščanje,
travniki

4e4
permokarbonski
skrilavi glinovci,
meljevci in
peščenjaki

500–550 m

450–550 m

450–500 m

400–500 m

nad 30°

nad 30°

nad 30°

nad 30°

normalne do sušne

normalne

naravna
vegetacija

Blechno-Fagetum

raba tal/
pokrovnost

Vaccinio myrtilliPinetum v.geo.
Castanea sativa

normalne do
vlažne
Bazzanio
trilobataeAbietetum

kisloljubni gozd

kisloljubni gozd

kisloljubni gozd

pedogen.
dejavnik
matična
podlaga
nadmorska
višina
naklon
pobočij
vodne
razmere

normalne
Blechno-Fagetum
zaraščanje,
travniki

pedogeografska enota 4f – distrične rjave prsti
4f1
4f2
4f3
4f4
rdeč in zelen
rdeč in zelen
rdeč in zelen
rdeč in zelen
peščenjak,
peščenjak,
peščenjak,
peščenjak,
grödenskih
grödenskih
grödenskih
grödenskih
skladov, perm
skladov, perm
skladov, perm
skladov, perm
450–800 m

400–450 m

750–800 m

350–500 m

5°–30°

5°–15°

10°–20°

0°–15°

normalne

normalne

naravna
vegetacija

Blechno-Fagetum

raba tal/
pokrovnost

Vaccinio myrtilliPinetum v.geo.
Castanea sativa

normalne do
vlažne
Bazzanio
trilobataeAbietetum

kisloljubni gozd

kisloljubni gozd

kisloljubni gozd
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pedogeografska enota 4g – distrične rjave prsti
4g1
4g2
4g3
4g4
permokarbonski
permokarbonski
permokarbonski
permokarbonski
skrilavi glinovci,
skrilavi glinovci,
skrilavi glinovci,
skrilavi glinovci,
meljevci in
meljevci in
meljevci in
meljevci in
peščenjaki
peščenjaki
peščenjaki
peščenjaki
300–750 m

300–400 m

550–650 m

300–450 m

5°–30°

5°–30°

5°–25°

0°–15°

normalne

normalne

naravna
vegetacija

Blechno-Fagetum

raba tal/
pokrovnost

Vaccinio myrtilliPinetum v.geo.
Castanea sativa

normalne do
vlažne
Bazzanio
trilobataeAbietetum

kisloljubni gozd

kisloljubni gozd

kisloljubni gozd

pedogen.
dejavnik
matična
podlaga
nadmorska
višina
naklon
pobočij
vodne
razmere

4h1
triasni apnenci in
dolomiti

pedogeografska enota 4h - rendzine
4h2
4h3
triasni apnenci in
triasni apnenci in
dolomiti
dolomiti

normalne
Blechno-Fagetum
travniki,
zaraščanje

4h4
triasni apnenci in
dolomiti

550–950 m

600–900 m

650–800 m

500–800 m

15°–45°

10°–45°

15°–45°

10°–15°

sušne do normalne

sušne

sušne

normalne

naravna
vegetacija

HacquetioFagetum

Ostryo
carpinifoliaeFagetum

Genisto januensisPinetum

HacquetioFagetum

raba tal/
pokrovnost

bazifilni gozd

termofilni gozd

bazifilni gozd

zaraščanje

pedogen.
dejavnik
matična
podlaga
nadmorska
višina
naklon
pobočij
vodne
razmere
naravna
vegetacija
raba tal/
pokrovnost
pedogen.
dejavnik
matična
podlaga
nadmorska
višina
naklon
pobočij
vodne

pedogeografska enota 4i – rjave pokarbonatne prsti
4i1
4i2
4i3
4i4
triasni apnenci in
triasni apnenci in
triasni apnenci in
triasni apnenci in
dolomiti
dolomiti
dolomiti
dolomiti
450–650 m

400–700 m

550–650 m

400–650 m

5°–15°

5°–10°

5°–15°

0°–10°

normalne

sušne

sušne

normalne

HacquetioFagetum, Lamio
orvalae-Fagetum

Ostryo
carpinifoliaeFagetum

Genisto januensisPinetum

HacquetioFagetum

bazifilni gozd

termofilni gozd

bazifilni gozd

travnik

4j1
oligocenske breče
in konglomerati

pedogeografska enota 4j – izprane prsti
4j2
4j3
4j4
triasni apnenci in
triasni apnenci in
oligocenske breče
dolomiti
dolomiti
in konglomerati

350–850 m

350–550 m

350–400 m

350–750 m

0°–15°

0°–15°

0°–15°

0°–10°

normalne do

normalne

vlažne

normalne

215

Pedogeografska karta in njena…
razmere

Blaž Repe

vlažne

naravna
vegetacija

Blechno-Fagetum

HacquetioFagetum

Blechno-Fagetum

raba tal/
pokrovnost

Bazzanio
trilobataeAbietetum

gozd

gozd

gozd

travnik

Slika 125: Legenda pedogeografske karte četrtega nivoja

Na prvih treh nivojih smo za posamezne pedogeografske enote poleg oznak (v
tabelah) naredili tudi opise. Zaradi prevelikih podrobnosti in posledično dolžine
ter skupno 36. pedogeografskih enot opisa za četrti nivo opisov nismo izdelali.
Kot primer lahko navedemo: Pedogeografska enota 4d2 sestavlja skupina
prsti, ki je značilna za hribovje in je nastala na rdečih in zelenih permskih,
grödenskih peščenjakih v nižjih nadmorskih višinah od 400 do 500 m, na
ekstremnih naklonih nad 25°, kjer vladajo normalne vodne razmere in jih
poraščajo kisloljubni borovi gozdovi, Vaccinio myrtilli-Pinetum v.geo. Castanea
sativa.
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Slika 126: Pedogeografska karta četrtega nivoja
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10. ZAKLJUČEK
Pedogeografija je veja naravne (fizične) geografije,
ki proučuje prsti kot del geosfere oziroma pokrajine z vidika njihove
povezanosti z ostalimi prvinami celega sistema (Lovrenčak, 1994).
Ta preprosta definicija ene izmed geografskih vej je postala vodilo našega
celotnega proučevanja prsti Polhograjskega hribovja (in krajinskega parka
Lahinje). Ugotavljanja prostorskih zakonitosti med lastnostmi prsti in naravnimi
dejavniki v pokrajini na podlagi terenskega dela, kopanja profilnih jam, jemanja
vzorcev ter njihovih fizikalnih in kemičnih analiz v laboratoriju se je pred nami
lotilo mnogo geografov. Kljub obilici pedogeografskih študij, raziskovalnih
projektov, univerzitetnih učbenikov in metodoloških priročnikov je pregled
geografske literature, v kateri avtorji raziskujejo (tudi) prsti razkril sledeče:
−

V primerjavi z ostalimi vejami geografije je število del s področja
pedogeografije še vedno sorazmerno nizko.

−

Majhno število avtorjev objavlja prispevke s pedogeografsko tematiko.

−

Zelo slabo vključevanje prsti kot neločljive sestavine pokrajine v fizično- in
regionalnogeografske raziskave.

−

Majhno število diplomskih in magistrskih del ter doktorskih disertacij s
področja pedogeografije.

Še najbolj pa nas je začudilo dejstvo, da geografi na podlagi vsega
proučevanja in poznavanja pokrajine ne zmoremo izdelati lastnega avtorskega
prikaza prsti v pokrajini, pa naj bo še tako preprost.
Ko smo poskušali odkriti vzroke za tako slabo pedokartogrfsko stanje, smo na
podlagi izkušenj ugotovili, da se zdi proučevanje prsti geografom zahtevno.
Očitno menimo, da nimamo dovolj teoretičnega znanja in praktičnih izkušenj o
zakonitostih prostorske diferenciacije odeje prst, čeprav se zdi, da bi morali na
tem področju nositi primat. Verjetno je problematično tudi dejstvo, da se
pedogenetskih procesov ne da enostavno uokviriti v statistične in matematične
modele.

Hkratno

in

močno

součinkovanje

pedogenetskih

procesov

in

pedogentskih dejavnikov zapleta možnost razlage vzorca prsti v pokrajini, ob
čemer marsikaterega dejavnika sploh ne poznamo. Prsti pogosto proučujemo na
izbranih lokacijah, kjer pridobimo lahko še tako natančno in z različnimi
merjenimi parametri obogateno informacijo, ta pa je še vedno izrazito točkastega
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značaja. Interpolacija točkastih meritev, ki jih nikoli ni dovolj, ob upoštevanju
množice pedogenetskih dejavnikov dejansko ni enostaven postopek. Težko je
združljiva miselnost o zlagoma spreminjajočih se lastnostih prsti z diskretnimi in
s črto ločenimi različnimi skupinami prsti. Za nameček, da so ob vsem tem
pedologi povsem prevzeli monopol na kartografijo prsti, ne zmanjšuje dvomov o
sposobnostih izdelave karte prsti v pokrajini. Ni neverjetno, da se pridobljen
kartografski prikaz ne bo povsem skladal z ugotovitvami pedološke karte, kaj
šele z stanjem v pokrajini.
Izdelati lastno karto razprostranjenosti prsti v pokrajini se je zato izkazalo kot
tvegano opravilo. Upravičeno bi se pojavili ugovori, da nova metodologija
izdelave kart, ki prikazujejo prsti v pokrajini, ni potrebna, saj so pedološki
standardi in merila postavljeni, Slovenija pa je v celoti pokrita s pedološkimi
kartami 1:25.000, dostopnimi celo v digitalni obliki, skupaj s podatki profilov
prsti (Vrščaj, 1996; Pedološka karta, 2006). Poleg tega bi morali izdelati
kartografski prikaz, ki bi bil očitno boljši od obstoječih pedoloških kart, kar pa je
s finančne plati prezahtevno. Skušati preseči zelo visoke standarde in kvalitetne
karte, ki so plod več desetletnega dela, je tudi precej neracionalno početje.
Kljub vsem dvomom in možnim nasprotovanjem smo se odločili izdelati
kartografski prikaz prsti, ki bi bil dovolj drugačen od uveljavljene pedološke
karte. V mislih imamo drug pristop in drugačno metodologijo, s katerima
moramo vseeno priti do rezultatov, ki se morajo vsaj v grobem ujemati s
pedološko karto, odstopanja in razlike moramo znati pojasniti.
Z izborom pristopa smo se želeli približati geografskemu načinu razmišljanja in
obravnave problemov. Izbrali smo genetski pristop (namesto tehničnega), na
katerega se naslanja tudi uveljavljena slovenska klasifikacija prsti, ki jo uporablja
tako geografska kot tudi pedološka stroka. Rezultati genetskega pristopa so
geografom bližji, bolje razumljivi in bodo morebiti zato bolje sprejeti in pogosteje
uporabljeni v prihodnosti.
Za metodološki okvir smo uporabili multivariatno, geostatistično modeliranje,
ki smo si ga izposodili pri metodologiji analize slik, pridobljenih z daljinskim
zaznavanjem. Uporabili smo nenadzorovane klasifikacije razvrščanja podatkov v
skupine ter nadzorovane klasifikacije uvrščanja podatkov v znane skupine. Obe
metodi zahtevata rastrsko modeliranje podatkov. Slednja tudi dokaj obsežno
terensko delo, s katerim ne le preverjamo, ampak sploh omogočimo izbor znanih
skupin. Z metodologijo želimo priti do podatkov o razprostranjenosti prsti v
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pokrajini. Uspešnost metodologije in kvaliteto dobljenih rezultatov smo preverili
na testnem območju v Beli krajini.
Končni rezultat smo poimenovali pedogeografska karta, s čimer smo želeli
poudariti, da gre za kartografski prikaz razprostranjenosti prsti v pokrajini,
vendar ne v obliki tipov. Prikazati želimo, kako so prsti povezane z ostalimi
naravnimi elementi pokrajine oziroma kateri, kako, kje in v kolikšni meri so
pedogenetski dejavniki vplivali na nastanek, razvoj in lastnosti prsti v pokrajini.
Oblikovali smo delovno hipotezo, ki pravi, da je mogoče z geografskimi in
metodami geografiji sorodnih ved izdelati od pedološke karte dovolj različno
karto razprostranjenosti prsti v pokrajini (pedogeografsko karto), ki bo nosila
informacije

o

povezanosti

med

tipi/skupinami

prstmi

in

pedogenetskimi

(naravnogeografskimi) dejavniki. Takšna karta, poimenovana pedogeografska,
mora biti razumljiva, jasna in primerna za uporabo.
Zastavili smo si cilje (poglavje 2), ki bi nam ob dosegu pomagali potrditi ali
ovreči delovno hipotezo.
Pregled pedogeografske literature, zbiranje literature, virov (rokopisnih,
tiskanih in digitalnih) ter kartografskega gradiva nam je dal vpogled v
proučevano pokrajino, na podlagi česar smo izoblikovali poglavitne pedogenetske
dejavnike, ki so bistveni za prostorski vzorec prsti našega proučevanega
območja. Statistična analiza povezanosti med pedogenetskimi dejavniki je izločila
matično podlago, reliefne elemente in vodne razmere. Pomembni pokazatelji
prsti so tudi gozdne združbe in raba tal. Podnebne značilnosti (padavine,
temperature) so se zaradi majhnih razsežnosti izkazale za manj pomembne,
medtem ko je mikroklima zajeta v reliefnih in vodnih dejavnikih.
Pot do končnega cilja smo razdelili na tri dele:
1. Priprava podatkov in predhodne analize. V tej fazi smo pridobili vse
potrebne baze podatkov, jih po potrebi pretvorili v digitalno obliko in
med seboj prostorsko uskladili. Podatke smo statistično primerjali in
izločili

tiste, ki nosijo največ informacij o pedogenetskih dejavnikih.

Sloje podatkov smo nenadzorovano razvrstili v skupine in dobili vpogled
v

območja,

kjer

smemo

pričakovati

dokaj

homogeno

delovanje

pedogenetskih dejavnikov.
2. Terensko in laboratorijsko delo ter izdelava karte prsti. Rezultate
nenadzorovanih klasifikacij smo preverili na izbranih lokacijah na
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terenu. Na lokacijah smo proučili in zabeležili pedogenetske dejavnike,
izkopali profil prsti, proučili lastnosti prsti in po potrebi vzeli vzorce. Na
podlagi terenskega dela in laboratorijskih analiz smo določili skupine
prsti in kombinacije pedogenetskih dejavnikov, kar je bila osnova za
nadzorovano uvrščanje in karto prsti.
3. Izdelava pedogeografske karte. Na podlagi karte prsti smo izdelali
pedogeografske karte v štirih različnih merilih oziroma štirih različnih
nivojih. Za vsak nivo smo določili relevantne pedogenetske dejavnike in
njihovo natančnost, kar se je odražalo v povezavah med njimi
(naravnimi elementi pokrajine) in prstmi.
Slika 127: Pedogeografske karte štirih različnih meril oziroma nivojev natančnosti
obravnave pedogenetskih dejavnikov

*

legenda za četrti nivo pedogeografske karte se nahaja v poglavju 9.4.2. (slika 125)
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Primerjava rezultatov lastne karte prsti in pedogeografske karte ter izseka
pedološke karte 1:25.000 za naše območje je dalo naslednje ugotovitve:
−

Meje med posameznimi kartografskimi enotami se dobro ujemajo.

−

Kartografski prikazi se med seboj dopolnjujejo, ne toliko razlikujejo.

−

Razlike med kartografskimi enotami se pojavljajo, vendar so podobnosti
mnogo večje kot razhajanja.

−

Razhajanja so v glavnem posledica različne metodologije, merila, lokacij
terenskih meritev in interpretacije rezultatov.

−

Glavno

razhajanje

se

pojavlja

pri

interpretaciji

rendzin

in

rjavih

pokarbonatnih prsti zaradi izrazito mozaičnega pojavljanja v pokrajini, saj
na razporeditev vplivajo dejavniki, ki jih je nemogoče opredeliti z
geostatističnim modeli.
−

Razhajanje se pojavi pri interpretaciji rankerjev, ki jih pedološka karta
posebej ne izdvaja.

−

Do razhajanja pride, kjer so bile za izdelavo pedološke karte in karte prsti
na voljo različni podatki, predvsem podatki matične podlage.

−

Za nobenega izmed kartografskih prikazov ne moremo trditi, da je
napačen, a le različno interpretira pedogenetske dejavnike. Noben prikaz
100 % ne odraža stanja v pokrajini. Kartografskih prikazov med seboj ne
moremo vrednotiti po točnosti, ker se razlikujejo po metodologiji izdelave
in namenu prikaza.

−

Vse prikaze bi bilo mogoče izboljšati.

Uporabljena metodologija izdelave kart prsti in pedogeografskih kart ima pred
klasičnimi metodami naslednje prednosti:
1. Metoda je relativno hitra in poceni.
2. Metoda je povsem objektivna.
3. Metoda je malo odvisna od merila, saj deluje v rastrskem načinu.
4. Rezultat (pedogeografska enota) za posamezno lokacijo je neodvisen od
sosednjih lokacij. Prsti tako ne ločujemo več s črtami, ampak se
približujemo postopnim spremembam in prehodom, ki so značilni za
prsti (prostorski kontinuum).
5. Za

vsako

enoto

natančno

poznamo

kombinacijo

pedogenetskih

dejavnikov in zato vemo, zakaj smo jo uvrstili v določeno enoto.
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6. Možna je uporaba in modeliranje poljubnega števila pedogenetskih
dejavnikov.
7. Do hitrih in dokaj zanesljivih rezultatov lahko pridemo brez uporabe
terenskih ali laboratorijskih analiz, kar pomeni, da ima metoda možnost
napovedovanja.
8. S številom terenskih meritev lahko sami, glede na namen in potrebe
odločamo natančnosti končnega rezultata.
9. Z metodo je mogoče modelirati tudi lastnosti prsti, kar pomeni, da je
uporabna tudi pri tehničnih klasifikacijah.
10.Metodo je mogoče z drugim izborom pedogenetskih dejavnikov brez
težav prenesti v drugo pokrajino.
Metoda pa je razkrila tudi na nekatere slabosti, ki jih je treba izpostaviti:
1. (Pre)velika odvisnost od podatkov in njihove kvalitete. Kartografski
prikazi so le toliko natančni, kolikor so natančni podatki.
2. Za dobre rezultate potrebujemo veliko količino raznovrstnih podatkov,
kar naredi zbiranje in usklajevanje zamudno. Podatki so pogosto
nedostopni ali pa dragi.
3. Metodologija

ne

odpravlja

težave,

povezane

z

dejstvom,

da

so

pedogenetski procesi prezapleteni, da bi se jih dalo v celoti opisati z
matematičnimi in statističnimi modeli.
4. Na nobeni lokaciji ne moremo 100 % napovedati skupine prsti.
5. Nemogoče je zajeti vso variabilnost prsti v pokrajini.
6. Metodo je mogoče izpeljati tudi brez velikega finančnega vložka. Vendar
večja finančna sredstva omogočajo večje število terenskih meritev in
laboratorijskih analiz in s tem zanesljivejše rezultate.
7. Metoda

je

dobra

za

napovedovanje

"naravnih"

skupin

prsti.

V

pokrajinah, kjer je človek v pretežni meri in bistveno spremenil odejo
prsti, takšno napovedovanje nima stika z realnostjo.
V

primeru

nadaljnjih

raziskav

v

smeri

geostatističnega

modeliranja

pedogenetskih dejavnikov, bi bilo za boljše rezultate nedvomno potrebno:
−

več raznovrstnih, današnjemu stanju primernih posodobljenih podatkov
čim boljše kvalitete,

−

podrobnejše podatkovne baze,
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−

ekspertno preverjanje zastarelih podatkovnih baz na terenu,

−

večje število terenskih opazovanj,

−

večje število laboratorijskih meritev in analiz,

−

kombinacija

klasifikacij

s

prostorskim

modeliranjem

lastnosti

prsti

(tekstura, reakcija, delež CaCO3, kationska izmenjalna kapaciteta, delež
organskih snovi, zasičenost z vodo itd.),
−

podatki georadarskih meritev profilov prsti in podatki meritev drobnih razlik
v

reliefu

z

razmejevanje

metodologijo
med

LIDAR,

nekaterimi

kar

bi

skupinami

omogočila
prsti

problematično

(rendzine

in

rjave

pokarbonatne prsti).
Kar nas na koncu privede do zaključka, da je izdelava vsake dobre karte prsti
(pedološke ali pedogeografske), ne glede na metodologijo, finančno in časovno
zahteven ter fizično naporen projekt.
Obenem smo tudi prišli do odgovorov na vprašanja, skozi katere smo si
zastavili namen in cilje raziskave:

ad 1. Ustvarili smo kartografski prikaz razprostranjenosti prsti v pokrajini, ki
je po interpretaciji, metodologiji in namenu dovolj različen od obstoječe
pedološke

karte.

Prikaz

si

zasluži

ime

pedogeografska

karta,

saj

nedvoumno kaže na povezave med prstmi in ostalimi (naravnimi) dejavniki
v pokrajini.
ad 2. Podatki niso le uporabni v geografiji, ampak je skrajni čas, da postanejo
nujnost pri geografskem raziskovanju.
ad 3. Zaradi navezave s pedološko geografska stroka do sedaj ni posvečala
pretirane pozornosti lastnim, avtorskim prikazom prsti v pokrajini.
ad 4. Možnosti uporabe novih in tudi drugih metod pri izdelavi kart prsti so
skoraj

neomejene

in

kar

kličejo

po

uporabi,

vendar

pa

osnovnih

metodologij vzorčenja, analiz in opredelitve posameznih skupin zaenkrat ni
smiselno spreminjati, ker s tem izgubimo na primerljivosti z obstoječimi
podatki.
ad 5. Z metodo smo ugotovili, da metoda omogoča skoraj povsem prosto
izbiro o številu vzorčnih lokacij. Metoda ima tudi napovedovalno vrednost, s
čimer je mogoče znižati število terenskih meritev na absolutni minimum, ki
je odvisen od pestrosti pedogenetskih dejavnikov.
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ad 6. Metoda temelji na napovedovanju prsti na podlagi pedogenetskih
dejavnikov tudi brez obiska terena, vendar zanesljivost in natančnost
narašča z naraščanjem števila terenskih meritev.
ad 7. Ker geografija proučuje pokrajino, bi teoretično vse veje geografske
stroke uporabljale pedogeografske karte. Praktično pa moramo izpostaviti
predvsem fizičnogeografske veje, kot so pedogeografija, biogeografija,
geomorfologija ter regionalne varstvo geografskega okolja, pokrajinsko
ekologijo, geografijo krasa, regionalne geografije sveta. Pedogeografske
karte

so

zaradi

svoje

sintezne

narave

še

posebej

uporabne

pri

regionalizaciji.
ad 8. Merilo in uporabnost sta odvisna od namena uporabe končnega izdelka.
Metoda omogoča izdelavo kart neodvisno od merila, kar pomeni, da jo v
primeru preveč podrobnega prikaza lahko posplošimo.

Z odgovori na vprašanja smo dejansko potrdili obe delovni hipotezi.
Z geografskimi in metodami geografiji sorodnih ved smo izdelali od
pedološke karte dovolj različno karto razprostranjenosti prsti v pokrajini
(pedogeografsko karto), ki nosi predvsem informacije o povezanosti
med tipi/skupinami prstmi in pedogenetskimi (naravnogeografskimi)
dejavniki. Smatramo, da je pedogeografska karta geografom razumljiva,
predvsem pa uporabna v ostalih vejah geografije.
Geografski način proučevanja prsti v pokrajini je znan že vrsto let. Na začetku
smo bili močno odvisni od pedoloških metod, v zadnjih dveh desetletjih smo
začeli uporabljati lastne, pedogeografiji prilagojene metode. Poudarek na
terenskem proučevanju, poenostavitev laboratorijskih metod, ki so predstavljeni
v treh metodoloških priročnikih, skupaj z visokošolskimi učbeniki omogočajo
razumevanje prsti vsakomur, ki ga ta tematika privlači. Obenem smo geografi
tudi

edini,

ki

na

osnovnošolskem

in

srednješolskem

nivoju

skrbimo

za

izobraževanje o prsteh ter da smo edini na visokošolskem nivoju, ki nas
zanimajo prsti tudi izven meja naše države.
Vsem izobraževanjem in priročnikom navkljub pa učitelji še vedno menijo, da
je obravnavanje prsti v osnovnih in predvsem srednjih šolah zahtevno. Očitno
razlaga prsti in njihova razprostranjenost na podlagi pedogenetskih dejavnikov
res ni preprosta, saj smo ugotovili, da se geografi ne lotevamo prikazov prsti,
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torej karte, ki bi bila plod lastnega proučevanja pokrajine. Izdelava prostorskega
prikaza na podlagi točkastih meritev je pogosto zapleteno opravilo, pri čemer
nam množica pedogenetskih dejavnikov in njihovo součinkovanje vsekakor ni v
pomoč. Lastne izkušnje kažejo, da to znanje vendarle imamo. Čemu ga ne
uporabimo ali nočemo uporabljati, pa smemo morebiti povezati tudi z nizko
stopnjo samozavesti, češ da znajo druge, ožje usmerjene in specializirane stroke
bolje. Induktivni in sintezni način razmišljanja, ki ga gojimo znotraj geografskih
strok, bi nam ravno v pedogeografiji prišel še kako prav.
Opisan primer proučevanja prsti v izbrani pokrajini nam odpravlja te zadržke.
Vsak geograf je sposoben sam izpeljati katerokoli opisano fazo pedogeografskega
raziskovanja, kar kaže tudi pregled pedogeografske literature. Uporaba res
preprostih geoinformacijskih orodij pa nam omogoča, da ne omagamo na sami
ciljni črti. Pregled literature in izbor ustreznih digitalnih podatkov omogoča
računalniško modeliranje, ki v marsičem pomaga odpraviti dvome o sposobnosti
izdelave karte razprostranjenosti prsti. Rezultati, ki jih dobimo, so zelo podobni
našim vtisom na terenu in pedološki karti 1:25.000. Metoda omogoča tudi manj
izkušenim s področja proučevanja prsti opraviti sintezo, za katero sami
neupravičeno menijo, da je niso sposobni izpeljati. Rezultati razvrščanja
dejavnikov nam bistveno olajšajo terensko delo, ga usmerjajo, zmanjšajo število
lokacij proučevanja in preprečujejo podvajanje meritev. Terenska proučevanja
in/ali rezultati laboratorijskih analiz pa so podlaga za natančno nadaljnje delo, to
so nadzorovane klasifikacije dejavnikov ali uvrščanje v znane, na terenu
ugotovljene skupine prsti. Končni rezultat je močno odvisen od kvalitete
podatkov. Boljši in natančnejši bodo, bolj verodostojni bodo naši rezultati, končni
prikaz in tudi razlaga pokrajine. Marsikateri geograf se ustraši tudi ob besedah
geografski informacijski sistemi in kvantitativne oziroma statistične metode.
Misel na množico zapletenih enačb, matematičnih funkcij ter GIS orodij ni preveč
privlačna. Po toliko letih proučevanja prsti in množici opravljenega dela
pedogeografije ne smemo več smatrati za mlado vejo geografije, čeprav bomo v
primerjavi z ostalimi vedno kakšen korak ali desetletje zadaj. Narava in odlični
učitelji so nam pripravili izvrstno podlago, ki bi jo morali bolje izkoristiti ter
vzpostaviti

sodelovanje

z

ostalimi

strokami

konkurenčni.
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PRILOGA A
Opis terenskih in laboratorijskih metod
Terenske in laboratorijske metode so prevzete po literaturi, če je le mogoče
pedološki (Hemijske metode…, 1966; Metodika terenskog…, 1967; Soil Survey
Division Staff, 1993; Lovrenčak, 1994; SOTER, 1995; Vrščaj, 1996; Prus, 2000;
Vovk Korže in Lovrenčak, 2001; Zupan s sod., 2001; Vrščaj in Zupan, 2001;
Vrščaj in Tič, 2002; Vovk Korže in Lovrenčak, 2004).
Zaporedna številka lokacije in GPS oznaka
− Zaporedna številka vsake lokacije je sestavljena iz zaporedne številke
vzorčnega mesta in zaporedne GPS oznake.
o Zaporedne številke vzorčnih mest zasedajo, 83 naključnih vrednosti
med 1 in 180.
o GPS oznake zasedajo vsa mesta od 00 do 82.
Matična podlaga
− Matično podlago smo ugotavljali na podlagi osnovne geološke karte
1:25.000 in terenskih opazovanj. Če so se pojavila razhajanja smo to
zapisali v opombah, pri izračunih smo upoštevali podatke geološke karte.
Nadmorska višina
− Za zbrano lokacijo smo nadmorsko višino smo odčitali z digitalnega modela
nadmorskih višin 25x25 metrov, ki smo jo tudi upoštevali pri izračunih.
Naklon pobočja
− Naklon pobočja smo ocenili s pomočjo naklonomera. Pri izračunih smo
upoštevali vrednosti, izračunane iz digitalnega modela nadmorskih višin
25x25 metrov.
o Večja razhajanja med izmerjenimi vrednostmi in digitalnim
modelom nadmorskih višin 25x25 metrov so zabeležena v opombah.
Ekspozicija pobočja
− Ekspozicijo pobočja smo določili s pomočjo busole z vrtljivim limbom. Pri
izračunih smo upoštevali vrednosti, izračunane iz digitalnega modela
nadmorskih višin 25x25 metrov.
o Večja razhajanja med izmerjenimi vrednostmi in digitalnim
modelom nadmorskih višin 25x25 metrov so zabeležena v opombah.
Opredelitev makroreliefa
− Makrorelief lokacije smo v uvrstili v eno od kategorij:
o ravnina,
o dolina,
o kotlina,
o planota,
o rečna terasa,
o razgibano-gričevje,
o razgibano-hribovje,
o razgibano-gorovje,
o kraško polje,
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o

kraška planota.

Opredelitev mikroreliefa
− Makrorelief lokacije smo v uvrstili v eno od kategorij:
o ravnina,
o greben,
o sredina pobočja,
o vznožje pobočja,
o plato,
o dno doline,
o vrtača,
o terasa.
Oblika reliefa lokacije
− Obliko reliefa lokacije smo v uvrstili v eno od kategorij:
o ni pobočja,
o enakomerna,
o konkavna,
o konveksna,
o terasasta,
o nepravilna.
Kamnitost lokacije
− Kamnitost lokacije (% pokritosti površine prsti z grobim skeletom) smo
ocenili na podlagi naslednje lestvice:
kamnitost
dominantna
pretežna
pogosta
zmerna
redka
neznatna
nekamnito

delež [%]
več kot 80
80 – 40
40 – 15
15 – 5
5–2
manj kot 2
0

Skalovitost lokacije
− Skalovitost lokacije (% pokritosti površine prsti z skalami, ki štrlijo iz
površine) smo ocenili na podlagi naslednje lestvice:
kamnitost
dominantna
pretežna
pogosta
zmerna
redka
neznatna
nekamnito

delež [%]
več kot 80
80 – 40
40 – 15
15 – 5
5–2
manj kot 2
0

Vpliv človeka
− Zabeležili smo viden oziroma očiten vpliv človeka.
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Raba tal
− Zabeležili smo prevladujočo rabo tal lokacije vzorčnega mesta.
o Pri izračunih smo upoštevali sloj rabe tal in pokrovnosti Ministrstva
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Vegetacija
− Zabeležili smo tiste rastlinske vrste, ki so bile prepoznavne v času opisa.
Razdelili smo jih po pripadnosti v drevesno, grmovno in zeliščno plast.
Vegetacijo smo v večini primerov dokumentirali s fotoaparatom.
Oznake horizontov
− Horizonte smo označili po slovenski klasifikaciji prsti (Lovrenčak, 1994).
Debelina horizontov
− Debelina horizontov smo izmerili na 1 cm natančno.
Barva
− Barvo smo ocenili z Munsellovim barvnim atlasom.
Reakcija (pH vrednost)
− Reakcijo smo določili s kolorimetrično metodo, v prisotnosti KCl in tekočim
indikatorjem po Yamadi.
Delež prostih karbonatov
− Delež prostih karbonatov smo ocenili na podlagi vidnih in slušnih znakov
ob reakciji z 10% hladno klorovodikovo kislino (HCl).
šumenje
šumenje
šumenje
šumenje

pojav
komaj zaznavno
slabotno in kratkotrajno
intenzivno in kratkotrajno
intenzivno in dolgotrajno

delež karbonatov v prsteh
< 1%
1 -3%
3 -5%
nad 5%

Vlažnost
− Vlažnost smo ocenili in uvrstili v enega od naslednjih razredov:
o suh,
o svež,
o vlažen,
o moker.
Skelet (količina in oblika)
− Količino skeleta smo ocenili in uvrstili v enega od naslednjih razredov:
o neskeleten,
o malo skeleten,
o srednje skeleten,
o skeleten.
− Obliko skeleta smo ocenili in uvrstili v enega od naslednjih razredov:
o mešan,
o ploščat,
o zaobljen,
o ostrorob.
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Tekstura
− Teksturo smo ocenili na podlagi prstnega preizkusa. Poleg postopkov iz
slovenske literature smo pomagali tudi z naslednjim (spletna stran:
citirano:
http://www.ext.colostate.edu/Pubs/Garden/07723.html;
13.12.2005)
Postopek prstnega preizkusa za določanje teksture

vir: http://www.ext.colostate.edu/Pubs/Garden/07723.html
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Struktura (oblika, izraženost in obstojnost strukturnih agregatov)
− Obliko strukturnih agregatov smo ocenili in uvrstili v enega od naslednjih
razredov:
o nestrukturen,
o brezstrukturen,
o mrvičast,
o grudičast,
o oreškast,
o poliedričen,
o prizmatičen,
o stebričast,
o lističast.
− Izraženost strukturnih agregatov smo ocenili in uvrstili v enega od
naslednjih razredov:
o dobro,
o srednje,
o slabo,
o brez strukture.
− Obstojnost strukturnih agregatov smo ocenili z metodo po Sekeri in uvrstili
v enega od naslednjih razredov:
o dobro,
o srednje,
o slabo,
o neobstojno.
Organska snov (količina in oblika)
− Količino organske snovi smo ocenili in uvrstili v enega od naslednjih
razredov:
o organski
o zelo močno humozen
o močno humozen
o humozen
o srednje humozen
o slabo humozen
o mineralen
o po rovih korenin
− Obliko organske snovi površinskega horizonta smo ocenili in uvrstili v
enega od naslednjih razredov:
o surovi humus,
o prhnina,
o prhninasta sprstenina,
o sprstenina.
Konsistenca
− Konsistenco smo ocenili in uvrstili v enega od naslednjih razredov:
o sipek,
o rahel,
o drobljiv,
o gost,
o zbit,
o trd,
o gnetljiv,
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o
o
o

plastičen,
mazav,
lepljiv.

Prekoreninjenost
− Prekoreninjenost smo ocenili in uvrstili v enega od naslednjih razredov:
o zelo goste,
o goste,
o srednje goste,
o redke,
o posamezne,
o neprekoreninjen.
Na koncu smo ocenili/zabeležili tudi:
− Skupno globino prsti:
globina [cm]
manj kot 15
15 – 40
40 – 80
80 – 100
nad 100

−

Fiziološko globino prsti:
fiziološka globina [cm]
do 30 cm
do 50
do 70
več kot 70

−

razred
plitva
srednje globoka
globoka
zelo globoka

Povprečno teksturo:
povprečni teksturni
razred
lahka
lahka in srednje težka
srednje težka
srednje težka in težka
težka

−

razred
zelo plitve
plitve
srednje globoke
globoke
zelo globoke

teksturi
razred
Zajet teksturni razredi: P,IP,PI
Zastopani razredi pod 1 in 3. Tekstura variira.
Zajeti teksturni razredi:PGI,GI,I,MI,M
Zastopani razredi pod 3 in 5. Tekstura variira.
Zajeti teksturni razredi:MGI, MG, PG, G

Povprečno reakcijo
povprečni pH
pod 4,5
4,6 – 5,5
5,6 – 6,5
6,6 – 7,2
7,3 – 8
nad 8

razred
močno kisla
kisla
slabo kisla
nevtralna
alkalna
močno alkalna

−

Opombe
o V opombe smo zabeležili opažanja, ki jih nismo zajeli v prejšnjih
opisih, a so vidno izstopala. Najpogosteje je šlo za opis organskega
horizonta, novotvorb itd.
Tip prsti
− Tip prsti smo označili po slovenski klasifikaciji prsti (Lovrenčak, 1994).
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Mehanska analiza (Zupan s sod., 2001)
− Mehanska analiza smo izvajali s sedimentacijsko pipetno metoda (mokro
sejanje in pipetiranje po Köhnu).
− Teksturni razred smo določili po trikotniku ameriške klasifikacije.
Teksturni trikotnik ameriške klasifikacije

Reakcija prsti (Lovrenčak in Vovk Korže, 2001)
− Reakcijo vzorcev smo izmerili z električnim pH metrom v prisotnosti 0,1N
KCl.
Delež kalcijevega karbonata (Lovrenčak in Vovk Korže, 2001)
− Delež kalcijevega karbonata smo določili z volumetrično metodo in
uporabo scheiblerjevega kalcimetra.
Delež organske snovi (Lovrenčak in Vovk Korže, 2001)
− Delež organske snovi smo ocenili na podlagi suhega sežiga vzorca pri
600°C.
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PRILOGA B
Terenski obrazec za beleženje terenskih meritev in opazovanj
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PRILOGA C
Podatki terenskih meritev in opazovanj ter laboratorijskih analiz
Lokacije vzorčnih mest
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Vzorčno mesto: 18 (GPS oznaka: 000)

Podatki o lokaciji na podlagi terenskih opazovanj in meritev:
Šentjošt nad Horjulom
koordinate
matična podlaga:
naklon:
ekspozicija:
makrorelief:
mikrorelief:
oblika reliefa:
kamnitost:
skalovitost:
vpliv človeka:
raba tal:
rastlinstvo
drevesna plast:
grmovna plast:
zeliščna plast:

X=441161
meljevec
25°
severna
razgibano hribovje
sredina pobočja
enakomerna
redka
zmerna
/
gozd

Y=98845

prevladuje bukev, pojavljajo se še gorski javor, divja češnja in
smreka
nerazvita
obilen podmladek gorskega javorja, rebrenjača, gozdna bekica,
navadna glistovnica, bršljan, navadni volčin, velika mrtva kopriva,
navadna smrdljivka

opombe:
Nekatere vrednosti digitalnih podatkov na lokaciji profila:
nadmorska višina (DMR25x25):
naklon (DMR25x25):
ekspozicija (DMR25x25):
geološka karta 1:25.000:
pedološka karta 1:25.000:
gozdne združbe 1:50.000:
raba tal MKGP:

544 m
39°
7°
P3
RENDZINA,/apn.+dol.SPRSTENINASTA
Blechno-Fagetum
Gozd in ostale poraščene površine
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Podatki terenskih meritev o profilu prsti in njegovih horizontih:
horizonti
A1
A2
(B)
C

globina [cm]
0-30
30-47
47-58
58-

horizonti
A1
A2
(B)
C

oblika
grudičasta
grudičasta
poliedrična

barva
7,5 YR 4/3
10 YR 4/6
10 YR 6/6

tekstura
MI
MI
PI

struktura
izraženost
dobro
dobro
srednje

horizonti
A1
A2

skeletnost
malo
malo

oblika skel.
zaobljen
zaobljen

org. snov
humozen
humozen

(B)/C

zelo

slabo
zaobljen

mineralen

reakcija [pH]
5,5
5,5
5,5

obstojnost
srednje
slabo
slabo

konsistenca
rahel
rahel,
drobljiv
drobljiv,
gnetljiv

CaCO3 [%]
/
/
/

vlažnost
svež
svež
svež

prekoren.
goste
goste
posamezne

C
globina:
fiziološka globina:
tekstura (povp.):
pH (povp.):
oblika org. snovi:
opombe:
tip prsti:

srednje globoka
srednje globoka
srednje težka
kisla
sprstenina
Na geološki karti so na karti označeni apnenci in dolomiti permske
starosti, a se je na izkazalo da le ti prihajajo na površje le v obliki
posameznih skal. Pobočje je prekrito z nekarbonatnimi meljevci in
glinavci.
distrična rjava
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Vzorčno mesto: 19 (GPS oznaka: 001)

Podatki o lokaciji na podlagi terenskih opazovanj in meritev:
Ljubljanica zahodno od Samotorice
koordinate
matična podlaga:
naklon:
ekspozicija:
makrorelief:
mikrorelief:
oblika reliefa:
kamnitost:
skalovitost:
vpliv človeka:
raba tal:
rastlinstvo
drevesna plast:
grmovna plast:
zeliščna plast:

X=441968
apnenec
20°
severovzhodna
razgibano hribovje
sredina pobočja
konkavna
zmerna
pogosta
/
gozd

Y=98993

prevladuje bukev, pojavljajo se še gorski javor, beli gaber in
smreka
leska, robidovje in kovačnik
sladki mleček, velika mrtva kopriva, ženikelj, tevje, kopitnik,
navadni volčin, kresničevje, trpežni golšec, hostni teloh

opombe:
Nekatere vrednosti digitalnih podatkov na lokaciji profila:
nadmorska višina (DMR25x25):
naklon (DMR25x25):
ekspozicija (DMR25x25):
geološka karta 1:25.000:
pedološka karta 1:25.000:
gozdne združbe 1:50.000:
raba tal MKGP:

569 m
18°
339°
T1
RENDZINA,/apn.+dol.SPRSTENINASTA
Hacquetio-Fagetum
Gozd in ostale poraščene površine
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Podatki terenskih meritev o profilu prsti in njegovih horizontih:
horizonti
A
(B)
R

globina [cm]
0-15
15-38
38-

horizonti
A
(B)
R

oblika
oreškasta
poliedrična

horizonti
A

skelet
malo

(B)

srednje

barva
10 YR 3/1
5 YR 4/3

tekstura
MGI
PGI

struktura
izraženost
dobro
dobro

oblika skel.
delno
zaobljen
delno
zaobljen

R
globina:
fiziološka globina:
tekstura (povp.):
pH (povp.):
oblika org. snovi:
opombe:
tip prsti:

plitva
srednje globoka
srednje težka
slabo kisla
prhninasta sprstenina
rjava pokarbonatna
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reakcija [pH]
6
6

obstojnost
dobro
dobro

CaCO3 [%]
5-10
5-10

vlažnost
suh/svež
svež/suh

org. snov
humozen

konsistenca
drobljiv

prekoren.
zelo goste

slabo
humozen

gost, trd

srednje
goste

PRILOGE

Blaž Repe

Vzorčno mesto: 178 (GPS oznaka: 002)

Podatki o lokaciji na podlagi terenskih opazovanj in meritev:
Čelc pri Horjulu
koordinate
matična podlaga:
naklon:
ekspozicija:
makrorelief:
mikrorelief:
oblika reliefa:
kamnitost:
skalovitost:
vpliv človeka:
raba tal:
rastlinstvo
drevesna plast:
grmovna plast:
zeliščna plast:
opombe:

X=446141
dolomit
8°
južna
osameli hrib na dnu doline
neizrazit greben
konveksna
nekamnito
neskalovito
košen travnik
travnik

Y=97311

V bližini prevladujejo toploljubna drevesa (mali jesen in črni gaber).

Travnik je bil na sveže pokošen.

Nekatere vrednosti digitalnih podatkov na lokaciji profila:
nadmorska višina (DMR25x25):
naklon (DMR25x25):
ekspozicija (DMR25x25):
geološka karta 1:25.000:
pedološka karta 1:25.000:
gozdne združbe 1:50.000:
raba tal MKGP:

375 m
18°
188°
1
T2 2
RJ.POKARB./apn.+dol.tip.
Negozd
Intenzivni travniki
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PRILOGE

Blaž Repe

Podatki terenskih meritev o profilu prsti in njegovih horizontih:
horizonti
A1
A2
C

globina [cm]
0-9
9-19
19-

barva
7,5 YR 5/2
7,5 YR 5/2

tekstura
PI
PI

struktura
izraženost
dobro
srednje

horizonti
A1
A2
C

oblika
grudičasta
grudičasta

horizonti
A1

skelet
zelo

oblika skel.
ostrorob

A2

zelo

ostrorob

org. snov
srednje
humozen
srednje
humozen

C
globina:
fiziološka globina:
tekstura (povp.):
pH (povp.):
oblika org. snovi:
opombe:
tip prsti:

plitva
plitva
lahka
alkalna
sprstenina
rendzina, plitva, skeletna
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reakcija [pH]
7,5
7,5

obstojnost
obstojna
srednje

CaCO3 [%]
nad 10
nad 10

vlažnost
suh
suh

konsistenca
drobljiv

prekoren.
zelo goste

drobljiv,
sipek

redke

PRILOGE

Blaž Repe

Vzorčno mesto: 168 (GPS oznaka: 003)

Podatki o lokaciji na podlagi terenskih opazovanj in meritev:
med Horjulko in Šujico, južno od Horjula
koordinate
matična podlaga:
naklon:
ekspozicija:
makrorelief:
mikrorelief:
oblika reliefa:
kamnitost:
skalovitost:
vpliv človeka:
raba tal:
rastlinstvo
drevesna plast:
grmovna plast:
zeliščna plast:
opombe:

X=446457
Y=97097
glinasti sedimenti
0°
/
dolina
dno doline, aluvialna ravnica
ni pobočja
nekamnito
neskalovito
bližina njive
prehod iz obrečnega gozda v travnik
vrbovje, trepetlika
vrbovje, rumeni dren, trepetlika, robidovje
preslica
Vzorec je bil vzet in proučen s pomočjo pedološkega svedra.

Nekatere vrednosti digitalnih podatkov na lokaciji profila:
nadmorska višina (DMR25x25):
naklon (DMR25x25):
ekspozicija (DMR25x25):
geološka karta 1:25.000:
pedološka karta 1:25.000:
gozdne združbe 1:50.000:
raba tal MKGP:

332 m
0°
/
jezerski in barski sedimenti
HIPOGLEJ,EVT.MINERALEN MOČAN
Negozd
Njive in vrtovi
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PRILOGE

Blaž Repe

Podatki terenskih meritev o profilu prsti in njegovih horizontih:
horizonti
A
(B)
Go
Gr1
Gr2

globina [cm]
0-5
5-35
35-67
67-90
90-

horizonti
A
(B)
Go
Gr1
Gr2

barva
10 YR 4/3
10 YR 5/2
7,5 YR 5/1
7,5 YR 3/2
7,5 GY 3/1

tekstura
GI
GI
MG
G
G

struktura
izraženost
srednje
srednje
slabo
brez strukture
brez strukture

oblika
grudičasta
poliedrična
poliedrična
nestrukturen
nestrukturen

horizonti
A

skelet
neskeleten

oblika skel.
/

(B)
Go
Gr1

neskeleten
neskeleten
neskeleten

/
/
/

org. snov
slabo
humozen
mineralen
mineralen
mineralen

Gr2

neskeleten

/

mineralen

globina:
fiziološka globina:
tekstura (povp.):
pH (povp.):
oblika org. snovi:
opombe:
tip prsti:

reakcija [pH]
7,5
7
7
7
7

obstojnost
slabo
slabo
slabo
brez strukture
brez strukture

CaCO3 [%]
1-2
/
/
/
/

vlažnost
svež
svež
vlažen
vlažen
moker

konsistenca
trd

prekoren.
redke

trd, drobljiv
gost, zbit
gnetljiv,
plastičen
mazav

posamezne
neprekor.
neprekor.
neprekor.

zelo globoka
plitva
težka
nevtralna
sprstenina
Talne vode nismo dosegli.
Vzorec iz najnižjega opisanega horizonta je izrazito smrdel po
žveplu.
Korenine sklenjeno segajo le nekaj centimetrov pod površino.
oglejena, evtrična
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PRILOGE

Blaž Repe

Vzorčno mesto: 154 (GPS oznaka: 004)

Podatki o lokaciji na podlagi terenskih opazovanj in meritev:
Prosca, vznožje Ključa
koordinate
matična podlaga:
naklon:
ekspozicija:
makrorelief:
mikrorelief:
oblika reliefa:
kamnitost:
skalovitost:
vpliv človeka:
raba tal:
rastlinstvo
drevesna plast:
grmovna plast:
zeliščna plast:
opombe:

X=448701
skrilavi glinovec
15°
vzhodna
razgibano gričevje
sredina pobočja (spodnji del)
konveksno
redka
neskalovito
/
gozd

Y=100539

bukev, hrast graden, pravi kostanj
navadna navadna krhlika, jerebika, mokovec
borovnice,orlova praprot, rebrenjača, jesenska vresa, dlakava
bekica
Vzorec je bil vzet in proučen s pomočjo pedološkega svedra.

Nekatere vrednosti digitalnih podatkov na lokaciji profila:
nadmorska višina (DMR25x25):
naklon (DMR25x25):
ekspozicija (DMR25x25):
geološka karta 1:25.000:
pedološka karta 1:25.000:
gozdne združbe 1:50.000:
raba tal MKGP:

400 m
28°
55°
CP
DIS.RJ./PERMO-KARBONSKIH skril.+pesc.tip.
Blechno-Fagetum
Gozd in ostale poraščene površine
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PRILOGE

Blaž Repe

Podatki terenskih meritev o profilu prsti in njegovih horizontih:
horizonti
A
(B)1
(B)2
C

globina [cm]
0-11
11-42
42-55
55-

barva
10 YR 5/6
10 YR 5/4
10 YR 6/4

struktura
izraženost
srednje
srednje
slabo

horizonti
A
(B)1
(B)2
C

oblika
mrvičasta
poliedrična
poliedrična

horizonti
A
(B)1

skelet
malo
malo

oblika skel.
mešan
mešan

(B)2
C

zelo

mešan

globina:
fiziološka globina:
tekstura (povp.):
pH (povp.):
oblika org. snovi:
opombe:
tip prsti:

tekstura
M
PI
PI

org. snov
humozen
slabo
humozen
mineralen

srednje globoka
srednje globoka
lahka/srednje težka
močno kisla
prhnina
distrična rjava
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reakcija [pH]
5
4,5
4,5

obstojnost
srednje
slabo
slabo

CaCO3 [%]
/
/
/

vlažnost
svež
svež
svež/vlažen

konsistenca
rahel
drobljiv

prekoren.
zelo
goste

drobljiv

srednje

PRILOGE

Blaž Repe

Vzorčno mesto: 22 (GPS oznaka: 005)

Podatki o lokaciji na podlagi terenskih opazovanj in meritev:
Zaklanec nad Horjulom
koordinate
matična podlaga:
naklon:
ekspozicija:
makrorelief:
mikrorelief:
oblika reliefa:
kamnitost:
skalovitost:
vpliv človeka:
raba tal:
rastlinstvo
drevesna plast:
grmovna plast:
zeliščna plast:
opombe:

X=447759
peščenjak (silikatni)
15°
vzhodna
razgibano hribovje
vznožje pobočja, pobočje grape
konveksno
neznatno
neskalovito
bližina gozdne poti
gozd

Y=98896

bukev, pravi kostanj, gorski javor, hrast graden
gorski javor, bukev, navadna krhlika, pravi kostanj
orlova praprot, rebrenjača, borovnica, hrast graden, gozdna bekica

Nekatere vrednosti digitalnih podatkov na lokaciji profila:
nadmorska višina (DMR25x25):
naklon (DMR25x25):
ekspozicija (DMR25x25):
geološka karta 1:25.000:
pedološka karta 1:25.000:
gozdne združbe 1:50.000:
raba tal MKGP:

430 m
14°
260°
P22
DIS.RJ./VEZANIH KLASTICNIH kam.tip.
Hacquetio-Fagetum
Gozd in ostale poraščene površine
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PRILOGE

Blaž Repe

Podatki terenskih meritev o profilu prsti in njegovih horizontih:
horizonti
A
(B)
C

globina [cm]
0-14
14-62
62-

horizonti
A
(B)
C
horizonti
A
(B)

oblika
oreškasta
poliedrična

skelet
srednje
srednje

barva
10 YR 3/2
10 YR 6/4

tekstura
PGI
PGI

struktura
izraženost
srednje
dobro

oblika skel.
ostrorob
ostrorob

org. snov
humozen
slabo
humozen

reakcija [pH]
6
5,5

obstojnost
srednje
srednje

konsistenca
prhek
lomljiv

CaCO3 [%]
/
/

vlažnost
svež
svež

prekoren.
redke
neprekor.

C
globina:
fiziološka globina:
tekstura (povp.):
pH (povp.):
oblika org. snovi:
opombe:
tip prsti:

srednje globoka
plitva
srednje težka
slabo kisla
sprstenina
V (B) se zelo neizrazito in komaj opazno pojavlja marmorianost.
distrična rjava, psevdooglejena (rahlo)
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PRILOGE

Blaž Repe

Vzorčno mesto: 35 (GPS oznaka: 006)

Podatki o lokaciji na podlagi terenskih opazovanj in meritev:
Koreno nad Horjulom
koordinate
matična podlaga:
naklon:
ekspozicija:
makrorelief:
mikrorelief:
oblika reliefa:
kamnitost:
skalovitost:
vpliv človeka:
raba tal:
rastlinstvo
drevesna plast:
grmovna plast:
zeliščna plast:

X=445994
apnenec
30°
jugozahodna
razgibano hribovje
sredina pobočja
enakomerna
zmerna
neznatna
/
gozd

Y=99837

bukev, beli gaber
bukev,češmin, enovrati glog, maklen, leska, dobrovita, mali jesen,
šipek, navadna kalin,a rumeni dren, leska
tevje, teloh, jetrnik, navadni srobot, dvolistna senčnica, jagodnjak,
navadna smrdljivka, trobentica, ciklama

opombe:
Nekatere vrednosti digitalnih podatkov na lokaciji profila:
nadmorska višina (DMR25x25):
naklon (DMR25x25):
ekspozicija (DMR25x25):
geološka karta 1:25.000:
pedološka karta 1:25.000:
gozdne združbe 1:50.000:
raba tal MKGP:

487 m
34°
63°
1
T2 2
DIS.RJ./PERMO-KARBONSKIH skril.+pesc.tip.
Blechno-Fagetum
Gozd in ostale poraščene površine
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PRILOGE

Blaž Repe

Podatki terenskih meritev o profilu prsti in njegovih horizontih:
horizonti
A1
A2
R

globina [cm]
0-6
6-17
17-

horizonti
A1
A2
R

oblika
mrvičasta
mrvičasta

barva
7,5 YR 2/2
7,5 YR 2/2

struktura
izraženost
srednje
srednje

horizonti
A1

skelet
zelo

oblika skel.
ostrorob

A2
R

zelo

ostrorob

globina:
fiziološka globina:
tekstura (povp.):
pH (povp.):
oblika org. snovi:
opombe:
tip prsti:

tekstura
MI
MI

org. snov
močno
humozen
humozen

reakcija [pH]
7,5
7,5

obstojnost
srednje
srednje

CaCO3 [%]
nad 10
nad 10

vlažnost
svež
svež

konsistenca
rahel

prekoren.
zelo goste

rahel

zelo goste

plitva
plitva
srednje težka
alkalna
sprstenina
A in A/C se razlikujeta le po količini skeleta, ki je v spodnjem večja.
rendzina, plitva, zelo skeletna
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PRILOGE

Blaž Repe

Vzorčno mesto: 20 (GPS oznaka: 007)

Podatki o lokaciji na podlagi terenskih opazovanj in meritev:
Grda dolina, Razorc
koordinate
matična podlaga:
naklon:
ekspozicija:
makrorelief:
mikrorelief:
oblika reliefa:
kamnitost:
skalovitost:
vpliv človeka:
raba tal:
rastlinstvo
drevesna plast:
grmovna plast:
zeliščna plast:
opombe:

X=444316
Y=99046
apnenec
5°
južna
razgibano gričevje
greben
konveksno pobočje, pod vrhom
nekamnito
neskalovito
košnja trave
travnik
V bližini je bukev gozd s tevjem.
/
/
/
Travnik, kjer je bil narejen izkop za objekt, je bil sveže pokošen.

Nekatere vrednosti digitalnih podatkov na lokaciji profila:
nadmorska višina (DMR25x25):
naklon (DMR25x25):
ekspozicija (DMR25x25):
geološka karta 1:25.000:
pedološka karta 1:25.000:
gozdne združbe 1:50.000:
raba tal MKGP:

638 m
12°
177°
T1
RENDZINA,/apn.+dol.SPRSTENINASTA
Negozd
Ekstenzivni travniki
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PRILOGE

Blaž Repe

Podatki terenskih meritev o profilu prsti in njegovih horizontih:
horizonti
A1
A2
R

globina [cm]
0-25
25-40
40-

barva
10 YR 4/2
5 YR 4/6

tekstura
PI
MGI

struktura
izraženost
dobro
slabo

reakcija [pH]
7
6,5

horizonti
A1
A2
R

oblika
oreškasta
poliedrična

horizonti
A1

skelet
malo

oblika skel.
mešan

org. snov
humozen

konsistenca
drobljiv

A2

zelo

mešan

slabo
humozen

gost, slabo
gnetljiv

R
globina:
fiziološka globina:
tekstura (povp.):
pH (povp.):
oblika org. snovi:
opombe:
tip prsti:

plitva
plitva
srednje težka
nevtralna
sprstenina
rendzina, rjava
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obstojnost
dobro
dobro

CaCO3 [%]
nad 10
nad 10

vlažnost
suh/svež
vlažen

prekoren.
srednje
goste
neprekor.

PRILOGE

Blaž Repe

Vzorčno mesto: 175 (GPS oznaka: 008)

Podatki o lokaciji na podlagi terenskih opazovanj in meritev:
Brezje pri Dobrovi
koordinate
matična podlaga:
naklon:
ekspozicija:
makrorelief:
mikrorelief:
oblika reliefa:
kamnitost:
skalovitost:
vpliv človeka:
raba tal:
rastlinstvo
drevesna plast:
grmovna plast:
zeliščna plast:
opombe:

X=449943
peščena rečna naplavina
0°
/
dolina
dno doline, aluvialna ravnica
ni pobočja

Y=98008

/
gojeni travnik
travnik
V bližini je galerijski gozd črne jelše ob Horjulki.
njivsko grabljišče, visoka pahovka
Vzorec je bil vzet in proučen s pomočjo pedološkega svedra.

Nekatere vrednosti digitalnih podatkov na lokaciji profila:
nadmorska višina (DMR25x25):
naklon (DMR25x25):
ekspozicija (DMR25x25):
geološka karta 1:25.000:
pedološka karta 1:25.000:
gozdne združbe 1:50.000:
raba tal MKGP:

329 m
0°
-1 (ni ekspozicije)
aluvij
HIPOGLEJ,EVT.MINERALEN MOCAN
Negozd
Intenzivni travniki
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PRILOGE

Blaž Repe

Podatki terenskih meritev o profilu prsti in njegovih horizontih:
horizonti
A
Go

globina [cm]
0-24
24-91

Gr
talna voda

91-136
136-

horizonti
A
Go
Gr

barva
10 YR 4/6
5 YR 4/6
N6
5 GY 4

tekstura
MI
MG

reakcija [pH]
6,5
6,5

CaCO3 [%]
/
/

G

6,5

/

struktura
izraženost
srednje
slabo
brez strukture

oblika
oreškasta
poliedrična
nestrukturen

obstojnost
slabo
slabo
brez strukture

vlažnost
suh/svež
svež/vlažen
vlažen/
moker

talna voda
horizonti
A

skelet
malo

oblika skel.
zaobljeni

Go

malo

zaobljeni

Gr
talna voda

malo

zaobljeni

globina:
fiziološka globina:
tekstura (povp.):
pH (povp.):
oblika org. snovi:
opombe:
tip prsti:

org. snov
srednje
humozen
slabo
humozen
mineralen

zelo globoka
plitva
težka
slabo kisla
sprstenina
oglejena
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konsistenca
zelo drobljiv

prekoren.
redke

masiven,
gnetljiv
mazav

neprekor.
neprekor.

PRILOGE

Blaž Repe

Vzorčno mesto: 32 (GPS oznaka: 009)

Podatki o lokaciji na podlagi terenskih opazovanj in meritev:
Butajnova, Mrzel Grič
koordinate
matična podlaga:
naklon:
ekspozicija:
makrorelief:
mikrorelief:
oblika reliefa:
kamnitost:
skalovitost:
vpliv človeka:
raba tal:
rastlinstvo
drevesna plast:
grmovna plast:
zeliščna plast:

X=441265
apnenec
15°
severna
razgibano hribovje
sredina pobočja
enakomerna
konveksno pobočje
zelo velika
sečnja
gozd

Y=100746

bukev, gorski javor, rdeči bor, smreka
bukev, leska, navadni nagnoj
trpežni golšec, navadni volčin, dvolistna senčnica, jetrnik, tevje,
ženikelj, ciklama, velika mrtva kopriva, po skalah uspevata mah in
bršljan

opombe:
Nekatere vrednosti digitalnih podatkov na lokaciji profila:
nadmorska višina (DMR25x25):
naklon (DMR25x25):
ekspozicija (DMR25x25):
geološka karta 1:25.000:
pedološka karta 1:25.000:
gozdne združbe 1:50.000:
raba tal MKGP:

668 m
18°
12°
T21
RENDZINA,/apn.+dol.SPRSTENINASTA
Hacquetio-Fagetum
Gozd in ostale poraščene površine
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PRILOGE

Blaž Repe

Podatki terenskih meritev o profilu prsti in njegovih horizontih:
horizonti
A
E
B
C

globina [cm]
0-10
10-40
40-60
60-

barva
10 YR 5/2
10 YR 4/6
7,5 YR 4/6

tekstura
MI
MGI
IG

struktura
izraženost
srednje
slabo
dobro

horizonti
A
E
B
C

oblika
mrvičasta
grudičasta
poliedrična

horizonti
A
E

skelet
malo
malo

oblika skel.
ostrorob
ostrorob

B

srednje

ostrorob

org. snov
humozen
slabo
humozen
po rovih
korenin

C
globina:
fiziološka globina:
tekstura (povp.):
pH (povp.):
oblika org. snovi:
opombe:
tip prsti:

srednje globoka
srednje globoka
srednje težka
kisla
prhnina
izprana
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reakcija [pH]
5
4,5
7,5

obstojnost
srednje
slabo
dobro

konsistenca
rahel
zelo drobljiv
zbit, zmerno
gnetljiv

CaCO3 [%]
5-10
1
5-10

vlažnost
suh
suh/svež
svež/vlažen

prekoren.
zelo goste
srednje
goste
redke

PRILOGE

Blaž Repe

Vzorčno mesto: 46 (GPS oznaka: 010)

Podatki o lokaciji na podlagi terenskih opazovanj in meritev:
Butajnova, Seč
koordinate
matična podlaga:
naklon:
ekspozicija:
makrorelief:
mikrorelief:
oblika reliefa:
kamnitost:
skalovitost:
vpliv človeka:
raba tal:
rastlinstvo
drevesna plast:
grmovna plast:
zeliščna plast:
opombe:

X=441980
skrilavi glinovec
8°
jugozahod
razgibano gričevje
sredina pobočja
konveksna
neznatna
neskalovito
/
gozd

Y=100601

pravi kostanj, bukev, breza, smreka, hrast graden
hrast graden, bukev, navadna krhlika, pravi kostanj
borovnica, orlova praprot, dlakava bekica, mahovi

Nekatere vrednosti digitalnih podatkov na lokaciji profila:
nadmorska višina (DMR25x25):
naklon (DMR25x25):
ekspozicija (DMR25x25):
geološka karta 1:25.000:
pedološka karta 1:25.000:
gozdne združbe 1:50.000:
raba tal MKGP:

717 m
25°
150°
CP
RENDZINA,/apn.+dol.SPRSTENINASTA
Blechno-Fagetum
Gozd in ostale poraščene površine
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PRILOGE

Blaž Repe

Podatki terenskih meritev o profilu prsti in njegovih horizontih:
horizonti
A
(B)1
(B)2
C

globina [cm]
0-8
8-24
24-52
52-

horizonti
A
(B)1
(B)2
C

barva
10 YR 4/2
10 YR 6/4
10 YR 6/4

tekstura
PI
PGI
PGI

struktura
izraženost
dobro
srednje
srednje

oblika
mrvičasta
poliedrična
poliedrična

horizonti
A
(B)1

skelet
malo
srednje

oblika skel.
ploščat
ploščat

(B)2

zelo

ploščat

org. snov
humozen
slabo
humozen
mineralen

C
globina:
fiziološka globina:
tekstura (povp.):
pH (povp.):
oblika org. snovi:
opombe:
tip prsti:

srednje globoka
srednje globoka
srednje težka
močno kisla
prhnina
distrična rjava
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reakcija [pH]
5
4,5
4,5

obstojnost
srednje
srednje
slabo

CaCO3 [%]
/
/
/

vlažnost
svež/suh
svež
svež

konsistenca
zelo rahel
drobljiv

prekoren.
zelo goste
goste

zelo drobljiv

srednje
goste

PRILOGE

Blaž Repe

Vzorčno mesto: 33 (GPS oznaka: 011)

Podatki o lokaciji na podlagi terenskih opazovanj in meritev:
koordinate
matična podlaga:
naklon:
ekspozicija:
makrorelief:
mikrorelief:
oblika reliefa:
kamnitost:
skalovitost:
vpliv človeka:
raba tal:
rastlinstvo
drevesna plast:
grmovna plast:
zeliščna plast:
opombe:

X=441346
apnenec
5°
južna
razgibano hribovje
sredina pobočja
konveksna
redka
neskalovito
košnja trave
travnik

Y=102074

mali jesen, beli javor
kalina, mali jesen
njivsko grabljišče, jagodnjak, ivanjščica, cipresasti mleček, vzhodna
kozja brada
Travnik je glede na sestavo vrst po vsej verjetnosti gojen in tudi
košen.

Nekatere vrednosti digitalnih podatkov na lokaciji profila:
nadmorska višina (DMR25x25):
naklon (DMR25x25):
ekspozicija (DMR25x25):
geološka karta 1:25.000:
pedološka karta 1:25.000:
gozdne združbe 1:50.000:
raba tal MKGP:

717 m
25°
151°
CP
RENDZINA,/apn.+dol.SPRSTENINASTA
Blechno-Fagetum
Gozd in ostale poraščene površine
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PRILOGE

Blaž Repe

Podatki terenskih meritev o profilu prsti in njegovih horizontih:
horizonti
A
C

globina [cm]
0-23
23-

horizonti
A
C

oblika
grudičasta

horizonti
A
C

skelet
zelo

globina:
fiziološka globina:
tekstura (povp.):
pH (povp.):
oblika org. snovi:
opombe:
tip prsti:

barva
5 YR 3/4

tekstura
MI

struktura
izraženost
dobro

oblika skel.
ostrorob

org. snov
humozen

plitva
plitva
srednje težka
alkalna
sprstenina
rendzina
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reakcija [pH]
7,5

obstojnost
dobro

konsistenca
trd

CaCO3 [%]
nad 10

vlažnost
suh

prekoren.
goste

PRILOGE

Blaž Repe

Vzorčno mesto: 161 (GPS oznaka: 012)

Podatki o lokaciji na podlagi terenskih opazovanj in meritev:
Krog nad Lučinami
koordinate
matična podlaga:
naklon:
ekspozicija:
makrorelief:
mikrorelief:
oblika reliefa:
kamnitost:
skalovitost:
vpliv človeka:
raba tal:
rastlinstvo
drevesna plast:
grmovna plast:
zeliščna plast:

X=438341
dolomit
17°
severozahodna
razgibano hribovje
sredina pobočja
konveksna
nekamnito
neskalovito
/
gozd

Y=102731

bukev
bukev, mali jesen
črni teloh, sladki mleček, navadni volčin, deveterolistna konopnica,
navadna smrdljivka, trpežni golšec, ciklama, dvolistna senčnica,
jetrnik

opombe:
Nekatere vrednosti digitalnih podatkov na lokaciji profila:
nadmorska višina (DMR25x25):
naklon (DMR25x25):
ekspozicija (DMR25x25):
geološka karta 1:25.000:
pedološka karta 1:25.000:
gozdne združbe 1:50.000:
raba tal MKGP:

712 m
23°
344°
T21
RENDZINA,/apn.+dol.SPRSTENINASTA
Ostryo carpinifoliae-Fagetum
Gozd in ostale poraščene površine
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PRILOGE

Blaž Repe

Podatki terenskih meritev o profilu prsti in njegovih horizontih:
horizonti
A
(B)1
(B)2
C

globina [cm]
0-14
14-29
29-56
56-

horizonti
A
(B)1
(B)2
C

oblika
mrvičasta
poliedrična
poliedrična

horizonti
A

skelet
malo

(B)1

malo

(B)2

malo

barva
10 YR 2/3
10 YR 4/3
5 YR 4/4

tekstura
I
PI
GI

struktura
izraženost
srednje
slabo
dobro

oblika skel.
zaobljen,
preperel
zaobljen,
preperel
zaobljen,
preperel

vlažnost
svež
svež/suh
svež/vlažen

konsistenca
rahel

prekoren.
goste

slabo
humozen
po rovih

trd, drobljiv

srednje
goste
posamezne

srednje globoka
plitva/srednje globoka
težka
srednje kisla
prhninasta sprstenina
rjava pokarbonatna, izprana
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obstojnost
srednje
slabo
dobro

CaCO3 [%]
zelo malo
/
zelo slabo

org. snov
humozen

C
globina:
fiziološka globina:
tekstura (povp.):
pH (povp.):
oblika org. snovi:
opombe:
tip prsti:

reakcija [pH]
5,5
5,0
5,5

zbit, gnetljiv

PRILOGE

Blaž Repe

Vzorčno mesto: 59 (GPS oznaka: 013)

Podatki o lokaciji na podlagi terenskih opazovanj in meritev:
Ovčji grič
koordinate
matična podlaga:
naklon:
ekspozicija:
makrorelief:
mikrorelief:
oblika reliefa:
kamnitost:
skalovitost:
vpliv človeka:
raba tal:
rastlinstvo
drevesna plast:
grmovna plast:
zeliščna plast:
opombe:

X=439949
kremenov peščenjak
5°
severna
razgibano hribovje
pobočje
enakomerno
redka
neskalovito
bližina poti
gozd

Y=103780

pravi kostanj, bukev, jelka
pravi kostanj, bukev, jerebika
orlova praprot, borovnica, rebrenjača, dlakava bekica

Nekatere vrednosti digitalnih podatkov na lokaciji profila:
nadmorska višina (DMR25x25):
naklon (DMR25x25):
ekspozicija (DMR25x25):
geološka karta 1:25.000:
pedološka karta 1:25.000:
gozdne združbe 1:50.000:
raba tal MKGP:

815 m
14°
27°
CP
DIS.RJ./PERMO-KARBONSKIH skril.+pesc.tip.
Bazzanio trilobatae-Abietetum
Gozd in ostale poraščene površine
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PRILOGE

Blaž Repe

Podatki terenskih meritev o profilu prsti in njegovih horizontih:
horizonti
A1
A2
C

globina [cm]
0-17
17-33
33-

horizonti
A1
A2
C
horizonti
A1
A2

oblika
mrvičasto
grudičasta
grudičasta

skelet
srednje
zelo

barva
10 YR 3/2
10 YR 5/6

tekstura
I
IP

reakcija [pH]
4
4,5

CaCO3 [%]
/
/

struktura
izraženost
srednje

obstojnost
srednje

suh/svež

slabo

slabo

svež

oblika skel.
mešan
mešan

org. snov
humozen
slabo
humozen

konsistenca
prhek
rahel,
drobljiv

vlažnost

prekoren.
zelo goste
srednje
goste

C
globina:
fiziološka globina:
tekstura (povp.):
pH (povp.):
oblika org. snovi:
opombe:
tip prsti:

plitva
plitva
lahka
močno kisla
surovi humus
V A2 so med skeletom, ki izrazito prevladuje, mestoma nakazane
kambične lastnosti.
ranker
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PRILOGE

Blaž Repe

Vzorčno mesto: 72 (GPS oznaka: 014)

Podatki o lokaciji na podlagi terenskih opazovanj in meritev:
Vinharje, Gače
koordinate
matična podlaga:
naklon:
ekspozicija:
makrorelief:
mikrorelief:
oblika reliefa:
kamnitost:
skalovitost:
vpliv človeka:
raba tal:
rastlinstvo
drevesna plast:
grmovna plast:
zeliščna plast:

X=436965
kremenov peščenjak
0°
/
razgibano hribovje
uravnava na vrhu vzpetine
ni pobočja
redka
neskalovito
/
redek gozd

Y=106318

hrast graden, rdeči bor, bukev, macesen, vrba iva
navadna krhlika, jerebika
borovnica, jesenska vresa, rebrenjača, belkasta bekica, orlova
praprot

opombe:
Nekatere vrednosti digitalnih podatkov na lokaciji profila:
nadmorska višina (DMR25x25):
naklon (DMR25x25):
ekspozicija (DMR25x25):
geološka karta 1:25.000:
pedološka karta 1:25.000:
gozdne združbe 1:50.000:
raba tal MKGP:

706 m
7°
43°
CP
DIS.RJ./PERMO-KARBONSKIH skril.+pesc.tip.
Blechno-Fagetum
Gozd in ostale poraščene površine
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PRILOGE

Blaž Repe

Podatki terenskih meritev o profilu prsti in njegovih horizontih:
horizonti
A
(B)
C

globina [cm]
0-12
12-32

horizonti
A
(B)
C

barva
10 YR 4/6
10 YR 5/6

tekstura
PGI
PI

struktura
izraženost
srednje
slabo

oblika
mrvičasta
poliedrična

horizonti
A

skelet
srednje

oblika skel.
mešan

org. snov
humozen

(B)

zelo

ostrorob

slabo
humozen

C
globina:
fiziološka globina:
tekstura (povp.):
pH (povp.):
oblika org. snovi:
opombe:
tip prsti:

plitva
plitva
lahka
kisla
prhnina/surovi humus
distrična rjava
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reakcija [pH]
4,5
5

obstojnost
srednje
srednje

konsistenca
rahel,
drobljiv, gost

CaCO3 [%]
/
/

vlažnost
svež/suh
svež

prekoren.
zelo goste
srednje
goste

PRILOGE

Blaž Repe

Vzorčno mesto: 58 (GPS oznaka: 015)

Podatki o lokaciji na podlagi terenskih opazovanj in meritev:
Dolina Todraščice
koordinate
matična podlaga:
naklon:
ekspozicija:
makrorelief:
mikrorelief:
oblika reliefa:
kamnitost:
skalovitost:
vpliv človeka:
raba tal:
rastlinstvo
drevesna plast:
grmovna plast:
zeliščna plast:
opombe:

X=436665
Y=105267
apnenec
20°
severna
razgibano gričevje
sredina pobočja majhne doline, grape
konveksna
pobočje
zelo majhna
sečnja gozda
gozd
bukev, smreka
bukev
tevje, navadna smrdljivka, navadna zajčja deteljica, kresničevje

Nekatere vrednosti digitalnih podatkov na lokaciji profila:
nadmorska višina (DMR25x25):
naklon (DMR25x25):
ekspozicija (DMR25x25):
geološka karta 1:25.000:
pedološka karta 1:25.000:
gozdne združbe 1:50.000:
raba tal MKGP:

488 m
31°
1°
T31
DIS.RJ./VEZANIH KLASTICNIH kam.tip.
Blechno-Fagetum
Gozd in ostale poraščene površine
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PRILOGE

Blaž Repe

Podatki terenskih meritev o profilu prsti in njegovih horizontih:
horizonti
A
(B)1
(B)2
C

globina [cm]
0-15
15-28
28-42
42-

horizonti
A
(B)1
(B)2
C

barva
10 YR 4/2
5 YR 5/3
5 YR 4/4

tekstura
I
MGI
GI

reakcija [pH]
6
6
6,5

struktura
izraženost
dobro
srednje
dobro

oblika
grudičasta
poliedrična
poliedrična

obstojnost
srednje
srednje
dobro

horizonti
A

skelet
srednje

oblika skel.
ostrorob

org. snov
humozen

konsistenca
rahel

(B)1

srednje

ostrorob

drobljiv

(B)2

srednje

ostrorob

srednje
humozen
slabo
humozen

gnetljiv

CaCO3 [%]
5-10
1
1

vlažnost
svež
svež
svež/vlažen

prekoren.
srednje
goste
srednje
goste
redke

C
globina:
fiziološka globina:
tekstura (povp.):
pH (povp.):
oblika org. snovi:
opombe:
tip prsti:

srednje globoka
srednje globoka
srednje težka/težka
slabo kisla
prhninasta sprstenina
rjava pokarbonatna, izprana

Podatki laboratorijskih meritev o profilu prsti in njegovih horizontih:
horizonti
A
(B)1
(B)2
C
horizonti
A
(B)1
(B)2
C

delež GP
7,4
6,8
12,9

teksturni razred
MI
MI
MGI

delež DP
6,6
28,1
2,9

delež GM
18,6
26,0
14,4

reakcija [pH]
5,7
5,4
5,5
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delež DM
47,8
29,4
39,4

CaCO3 [%]
2,1
1,2
1,3

delež G
19,6
9,7
30,4

org. snov [%]
4,6
1,2
/

PRILOGE

Blaž Repe

Vzorčno mesto: 86 (GPS oznaka: 016)

Podatki o lokaciji na podlagi terenskih opazovanj in meritev:
Žabja vas
koordinate
matična podlaga:
naklon:
ekspozicija:
makrorelief:
mikrorelief:
oblika reliefa:
kamnitost:
skalovitost:
vpliv človeka:
raba tal:
rastlinstvo
drevesna plast:
grmovna plast:
zeliščna plast:

X=436097
temnosiv apnenec
12°
severovzhodna
razgibano gričevje
sredina pobočja grape
konkavna
neznatna
neskalovito
bližina gozdne poti
gozd

Y=107530

bukev, beli gaber, smreka
bukev
rebrenjača, mahovi, navadna podborka, tevje, navadna smrdljivka,
dvolistna senčnica, teloh, sladki mleček, navadni volčin, kresničevje

opombe:
Nekatere vrednosti digitalnih podatkov na lokaciji profila:
nadmorska višina (DMR25x25):
naklon (DMR25x25):
ekspozicija (DMR25x25):
geološka karta 1:25.000:
pedološka karta 1:25.000:
gozdne združbe 1:50.000:
raba tal MKGP:

411 m
19°
53°
T31
DIS.RJ./PERMO-KARBONSKIH skril.+pesc.tip.
Blechno-Fagetum
Gozd in ostale poraščene površine
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PRILOGE

Blaž Repe

Podatki terenskih meritev o profilu prsti in njegovih horizontih:
horizonti
A
E
B
C

globina [cm]
0-7
7-24
24-52
52-

horizonti
A
E
B
C

oblika
mrvičasta/
grudičasta
oreškasta
poliedrična

barva
10 YR 3/4
10 YR 5/3
5 YR 5/6

tekstura
M
PI
MGI

struktura
izraženost
srednje

obstojnost
slabo

srednje
dobro

slabo
srednje

horizonti
A
E

skelet
malo
malo

oblika skel.
ostrorob
ostrorob

B

srednje

ostrorob

org. snov
humozen
srednje
humozen
slabo
humozen

C
globina:
fiziološka globina:
tekstura (povp.):
pH (povp.):
oblika org. snovi:
opombe:
tip prsti:

reakcija [pH]
4,5
4,5
6,5

srednje globoka
srednje globoka
srednje težka
kisla
prhninasta sprstenina
izprana
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konsistenca
drobljiv
trd, drobljiv
zbit, trd

CaCO3 [%]
/
/
1

vlažnost
suh
svež
svež/vlažen

prekoren.
goste
srednje
goste
srednje
goste

PRILOGE

Blaž Repe

Vzorčno mesto: 177 (GPS oznaka: 017)

Podatki o lokaciji na podlagi terenskih opazovanj in meritev:
Hotovlja
koordinate
matična podlaga:
naklon:
ekspozicija:
makrorelief:
mikrorelief:
oblika reliefa:
kamnitost:
skalovitost:
vpliv človeka:
raba tal:
rastlinstvo
drevesna plast:
grmovna plast:
zeliščna plast:
opombe:

X=437301
koluvij
8°
severna
dolina
vznožje pobočja
konveksna
nekamnito
neskalovito
košnja trave
gozdni rob (zaraščanje)

Y=108430

/
leska
Preslica, mahovi,navadna podborka

Nekatere vrednosti digitalnih podatkov na lokaciji profila:
nadmorska višina (DMR25x25):
naklon (DMR25x25):
ekspozicija (DMR25x25):
geološka karta 1:25.000:
pedološka karta 1:25.000:
gozdne združbe 1:50.000:
raba tal MKGP:

388 m
12°
321°
CP
OBRECNA,EVT.sr.gl.
Negozd
Intenzivni travniki
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PRILOGE

Blaž Repe

Podatki terenskih meritev o profilu prsti in njegovih horizontih:
horizonti
A
(B)1
(B)2
C

globina [cm]
0-5
5-33
33-48
48-

horizonti
A
(B)1
(B)2
C

oblika
mrvičasto
grudičasta
poliedrična
poliedrična

barva
10 YR 5/4
10 YR 6/4
10 YR 5/2

tekstura
PI
I
GI

struktura
izraženost
srednje

obstojnost
slabo

slabo
slabo

slabo
slabo

horizonti
A

skelet
srednje

oblika skel.
ostrorob

(B)1

zelo

ostrorob

(B)2

zelo

ostrorob

org. snov
srednje
humozen
slabo
humozen
mineralen

C
globina:
fiziološka globina:
tekstura (povp.):
pH (povp.):
oblika org. snovi:
opombe:
tip prsti:

reakcija [pH]
4
4,5
4

srednje globoka
plitva
srednje težka
močno kisla
prhninasta sprstenina
koluvialna, psevdooglejena
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CaCO3 [%]
/
/
/

vlažnost
suh
svež
svež/vlažen

konsistenca
drobljiv

prekoren.
goste

drobljiv

neprekor.

drobljiv in
zbit

neprekor.

PRILOGE

Blaž Repe

Vzorčno mesto: 87 (GPS oznaka: 018)

Podatki o lokaciji na podlagi terenskih opazovanj in meritev:
Bukov vrh
koordinate
matična podlaga:
naklon:
ekspozicija:
makrorelief:
mikrorelief:
oblika reliefa:
kamnitost:
skalovitost:
vpliv človeka:
raba tal:
rastlinstvo
drevesna plast:
grmovna plast:
zeliščna plast:
opombe:

X=438706
temnosiv apnenec
10°
severna
razgibano hribovje
greben med grapama
konveksna
zmerna
pogosta
/
gozd

Y=107032

bukev, rdeči bor, gorski javor
bukev
velika mrtva kopriva, bršljan, ciklama, navadni zimzelen, mali jesen

Nekatere vrednosti digitalnih podatkov na lokaciji profila:
nadmorska višina (DMR25x25):
naklon (DMR25x25):
ekspozicija (DMR25x25):
geološka karta 1:25.000:
pedološka karta 1:25.000:
gozdne združbe 1:50.000:
raba tal MKGP:

597 m
18°
22°
T31
DIS.RJ./PERMO-KARBONSKIH skril.+pesc.tip.
Ostryo carpinifoliae-Fagetum
Gozd in ostale poraščene površine
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PRILOGE

Blaž Repe

Podatki terenskih meritev o profilu prsti in njegovih horizontih:
horizonti
A
(B)1
(B)2
C

globina [cm]
0-8
8-23
23-40
40-

horizonti
A
(B)1
(B)2
C

oblika
mrvičasto
grudičasta
poliedrična
poliedrična

barva
10 YR 4/2
10 YR 6/4
10 YR 6/4

tekstura
I
MI
MI

reakcija [pH]
5
5
6,5

struktura
izraženost
srednje

obstojnost
slabo

slabo
srednje

slabo
srednje

CaCO3 [%]
1
1
nad 10

vlažnost
suh
svež
svež

horizonti
A

skelet
malo

oblika skel.
mešan

org. snov
humozen

konsistenca
sipek/rahel

(B)1

srednje

ostrorob

drboljiv

(B)2
C

zelo

ostrorob

slabo
humozen
mineralen

prekoren.
srednje
goste
posamezne

trd

neprekor.

globina:
fiziološka globina:
tekstura (povp.):
pH (povp.):
oblika org. snovi:
opombe:
tip prsti:

plitva
plitva
srednje težka
kisla
prhninasta sprstenina
Skeletni delci so precej sortirani, saj z globino narašča njihova
velikost.
rjava pokarbonatna, izprana
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PRILOGE

Blaž Repe

Vzorčno mesto: 73 (GPS oznaka: 019)

Podatki o lokaciji na podlagi terenskih opazovanj in meritev:
Kremenik
koordinate
matična podlaga:
naklon:
ekspozicija:
makrorelief:
mikrorelief:
oblika reliefa:
kamnitost:
skalovitost:
vpliv človeka:
raba tal:
rastlinstvo
drevesna plast:
grmovna plast:
zeliščna plast:

X=438382
apnenec
5°
severovzhodna
razgibano hribovje
sredina pobočja
konkavna
zmerna
redka
/
gozd

Y=105711

bukev, črni gaber, mali jesen
mali jesen, bukev
tevje, teloh, jetrnik, navadni volčin, navadna smrdljivka, bršljan,
pljučnik, gorski javor

opombe:
Nekatere vrednosti digitalnih podatkov na lokaciji profila:
nadmorska višina (DMR25x25):
naklon (DMR25x25):
ekspozicija (DMR25x25):
geološka karta 1:25.000:
pedološka karta 1:25.000:
gozdne združbe 1:50.000:
raba tal MKGP:

695 m
27°
50°
T21
DIS.RJ./PERMO-KARBONSKIH skril.+pesc.tip.
Blechno-Fagetum
Gozd in ostale poraščene površine

300

PRILOGE

Blaž Repe

Podatki terenskih meritev o profilu prsti in njegovih horizontih:
horizonti
A
R

globina [cm]
0-30
30-

horizonti
A

barva
7,5 YR 4/3

tekstura
I

struktura
izraženost
dobro

oblika
grudičasto
poliedrična

reakcija [pH]
6

obstojnost
dobro

CaCO3 [%]
nad 10

vlažnost
suh

R
horizonti
A

skelet
zelo skeleten

oblika skel.
ostrorob

org. snov
zelo
humozen

R
globina:
fiziološka globina:
tekstura (povp.):
pH (povp.):
oblika org. snovi:
opombe:
tip prsti:

plitva
plitva
srednje težka
slabo kisla
sprstenina
rendzina, rjava
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konsistenca
trd, drobljiv

prekoren.
zelo goste

PRILOGE

Blaž Repe

Vzorčno mesto: 50 (GPS oznaka: 020)

Podatki o lokaciji na podlagi terenskih opazovanj in meritev:
Srednja vas pri Polhovem Gradcu
koordinate
matična podlaga:
naklon:
ekspozicija:
makrorelief:
mikrorelief:
oblika reliefa:
kamnitost:
skalovitost:
vpliv človeka:
raba tal:
rastlinstvo
drevesna plast:
grmovna plast:
zeliščna plast:
opombe:

X=447847
Y=101677
aluvialna naplavina (silikatni pesek)
0°
/
rečna terasa
dno doline, aluvialna ravnica
ni pobočja
nekamnito
skalovito
travnik, bližina njive
travnik
v bližini
vrbovje, veliki jesen, topol
črna jelša
Vzorec je bil vzet in proučen s pomočjo pedološkega svedra.

Nekatere vrednosti digitalnih podatkov na lokaciji profila:
nadmorska višina (DMR25x25):
naklon (DMR25x25):
ekspozicija (DMR25x25):
geološka karta 1:25.000:
pedološka karta 1:25.000:
gozdne združbe 1:50.000:
raba tal MKGP:

353 m
0°
/
al
OBRECNA,EVT.sr.gl.
negozd
Njive in vrtovi
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PRILOGE

Blaž Repe

Podatki terenskih meritev o profilu prsti in njegovih horizontih:
horizonti
A1
A2
A3
C1
C2

horizonti
A1
A2
A3
C1
C2

globina [cm]
0-12
12-45
45-67
67-90
90-

barva
10 YR 4/3
10 YR 4/2
10 YR 5/2

oblika
grudičasta
grudičasta
brezstrukturen

struktura
izraženost
slabo
slabo
brez strukture

horizonti
A1

skelet
malo

oblika skel.
zaobljen

A2

malo

zaobljen

A3
C1
C2

malo

zaobljen

globina:
fiziološka globina:
tekstura (povp.):
pH (povp.):
oblika org. snovi:
opombe:
tip prsti:

tekstura
IP
P
P

org. snov
slabo
humozen
slabo
humozen
mineralen

reakcija [pH]
8
7,5
7,5

obstojnost
slabo
slabo
neobstojen

konsistenca
drobljiva

CaCO3 [%]
/
/
/

vlažnost
svež
svež/suh
svež

drobljiva

prekoren.
srednje
goste
neprekor.

sipek

neprekor.

globoka
plitva
lahka
alkalna
sprstenina
C2 sestavljajo tako veliki kamni, da sveder vanj ni mogel prodreti.
obrečna, rjava, evtrična
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PRILOGE

Blaž Repe

Vzorčno mesto: 49 (GPS oznaka: 021)

Podatki o lokaciji na podlagi terenskih opazovanj in meritev:
Praproče
koordinate
matična podlaga:
naklon:
ekspozicija:
makrorelief:
mikrorelief:
oblika reliefa:
kamnitost:
skalovitost:
vpliv človeka:
raba tal:
rastlinstvo
drevesna plast:
grmovna plast:
zeliščna plast:

X=445924
temnosiv apnenec
35°
južna
razgibano hribovje
sredina pobočja grape
enakomerno
zmerna
redka
/ (pot na dnu grape)
gozd

Y=102280

bukev, gorski javor, mali jesen, smreka
mali jesen, črni gaber, gorski javor, bukev
tevje, velika mrtva kopriva, kopitnik, jetrnik, kresničevje, teloh,
trobentica, dvolistna senčnica

opombe:
Nekatere vrednosti digitalnih podatkov na lokaciji profila:
nadmorska višina (DMR25x25):
naklon (DMR25x25):
ekspozicija (DMR25x25):
geološka karta 1:25.000:
pedološka karta 1:25.000:
gozdne združbe 1:50.000:
raba tal MKGP:

522 m
31°
196°
T31
RENDZINA,/apn.+dol.PRHNINASTA
Ostryo carpinifoliae-Fagetum
Gozd in ostale poraščene površine
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PRILOGE

Blaž Repe

Podatki terenskih meritev o profilu prsti in njegovih horizontih:
horizonti
A
C

globina [cm]
0-13
13-

horizonti
A
C

oblika
grudičasta

horizonti
A

skelet
zelo

barva
5 YR 3/2

tekstura
I

struktura
izraženost
slabo

oblika skel.
ostrorob

org. snov
močno
humozen

reakcija [pH]
7,5

obstojnost
srednje

konsistenca
drobljiv, trd

CaCO3 [%]
nad 10

vlažnost
svež/suh

prekoren.
zelo goste

C
globina:
fiziološka globina:
tekstura (povp.):
pH (povp.):
oblika org. snovi:
opombe:
tip prsti:

zelo plitva
plitva
srednje težka
alkalna
prhnina
Ogromno ostrorobega skeleta, različnih velikosti, ki burno reagira s
HCl.
rendzina, plitva, skeletna
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PRILOGE

Blaž Repe

Vzorčno mesto: 63 (GPS oznaka: 022)

Podatki o lokaciji na podlagi terenskih opazovanj in meritev:
Nad dolino Velike Božne (kmetija Žagar)
koordinate
matična podlaga:
naklon:
ekspozicija:
makrorelief:
mikrorelief:
oblika reliefa:
kamnitost:
skalovitost:
vpliv človeka:
raba tal:
rastlinstvo
drevesna plast:
grmovna plast:
zeliščna plast:
opombe:

X=445301
Y=103655
rdeč peščenjak in skrilavec
25°
jugovzhodna
razgibano hribovje
sredina pobočja, greben med dvema grapama
konveksna
zmerna
neskalovito
/
gozd
bukev, smreka, beli gaber, gorski javor
bukev, mali jesen
ciklama, kopitnik, velika mrtva kopriva,
glistovnica
Grmovna plast je izrazito revna.

bršljan,

Nekatere vrednosti digitalnih podatkov na lokaciji profila:
nadmorska višina (DMR25x25):
naklon (DMR25x25):
ekspozicija (DMR25x25):
geološka karta 1:25.000:
pedološka karta 1:25.000:
gozdne združbe 1:50.000:
raba tal MKGP:

524 m
21°
129°
P22
DIS.RJ./GRODENSKIH pesc.tip.
Ostryo carpinifoliae-Fagetum
Gozd in ostale poraščene površine
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navadna

PRILOGE

Blaž Repe

Podatki terenskih meritev o profilu prsti in njegovih horizontih:
horizonti
A
C

globina [cm]
0-15
15-

horizonti
A
C

oblika
grudičasta

horizonti
A

skelet
zelo

barva
2,5 YR 3/4

tekstura
I

struktura
izraženost
srednje

oblika skel.
slabo
zaobljen

org. snov
humozen

reakcija [pH]
6

obstojnost
srednje

konsistenca
trd

C
globina:
fiziološka globina:
tekstura (povp.):
pH (povp.):
oblika org. snovi:
opombe:
tip prsti:

zelo plitva
plitva
srednje težka
slabo kisla
prhninasta sprstenina
Nekateri skrilavci izjemno močno reagirajo s HCl.
ranker
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CaCO3 [%]
/

vlažnost
suh/svež

prekoren.
goste

PRILOGE

Blaž Repe

Vzorčno mesto: 48 (GPS oznaka: 023)

Podatki o lokaciji na podlagi terenskih opazovanj in meritev:
Setnik, Devnik
koordinate
matična podlaga:
naklon:
ekspozicija:
makrorelief:
mikrorelief:
oblika reliefa:
kamnitost:
skalovitost:
vpliv človeka:
raba tal:
rastlinstvo
drevesna plast:
grmovna plast:
zeliščna plast:

X=443227
Y=102505
apnenec
15°
severna
razgibano hribovje
sredina pobočja nad grapo (dolino)
konveksna
redka
neskalovito
/
gozd
bukev
bukev, veliki jesen, maklen
navadna črnoga, velika mrtva kopriva, dišeča lakota, navadni
pljučnik, trpežni golšec, navadna zajčja deteljica, bršljan, teloh

Nekatere vrednosti digitalnih podatkov na lokaciji profila:
nadmorska višina (DMR25x25):
naklon (DMR25x25):
ekspozicija (DMR25x25):
geološka karta 1:25.000:
pedološka karta 1:25.000:
gozdne združbe 1:50.000:
raba tal MKGP:
opombe:

584 m
24°
16°
T1
RENDZINA,/apn.+dol.SPRSTENINASTA
Hacquetio-Fagetum
Gozd in ostale poraščene površine
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PRILOGE

Blaž Repe

Podatki terenskih meritev o profilu prsti in njegovih horizontih:
horizonti
A1
A2
C

globina [cm]
0-14
14-23
23-

horizonti
A1
A2

oblika
oreškasta
oreškasta,
poliedrična

barva
7,5YR 2/2
7,5 YR 3/2

tekstura
PGI
MGI

struktura
izraženost
dobra
dobra

reakcija [pH]
7
7,5

obstojnost
srednje
srednje

CaCO3 [%]
1-2
1-2

vlažnost
suh/svež
svež

C
horizonti
A1
A2
C
globina:
fiziološka globina:
tekstura (povp.):
pH (povp.):
oblika org. snovi:
opombe:
tip prsti:

skelet
srednje
zelo

oblika skel.
zaobljen
zaobljen

org. snov
humozen
humozen

konsistenca
precej trd
še trši od A1

plitva
plitva
srednje težka
nevtralna
prhninasta sprstenina
Vzorca obeh horizontov komaj opazno reagirata s HCl.
rendzina, rjava
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prekoren.
goste
goste

PRILOGE

Blaž Repe

Vzorčno mesto: 47 (GPS oznaka: 024)

Podatki o lokaciji na podlagi terenskih opazovanj in meritev:
Srednji vrh
koordinate
matična podlaga:
naklon:
ekspozicija:
makrorelief:
mikrorelief:
oblika reliefa:
kamnitost:
skalovitost:
vpliv človeka:
raba tal:
rastlinstvo
drevesna plast:
grmovna plast:
zeliščna plast:
opombe:

X=442300
dolomit
5°
jugovzhodna
razgibano hribovje
sredina blagega pobočja
enakomerno
nekamnito
neskalovito
bližina gozdne ceste
gozdni rob

Y=102839

bukev, črni gaber, mali jesen, gorski javor
maklen, rumeni dren, navadna kalina, leska, enovrati glog, šipek,
hrast graden
trobentica, teloh

Nekatere vrednosti digitalnih podatkov na lokaciji profila:
nadmorska višina (DMR25x25):
naklon (DMR25x25):
ekspozicija (DMR25x25):
geološka karta 1:25.000:
pedološka karta 1:25.000:
gozdne združbe 1:50.000:
raba tal MKGP:

583 m
16°
196°
T21
RJ.POKARB./apn.+dol.tip.
negozd
Ekstenzivni travniki
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PRILOGE

Blaž Repe

Podatki terenskih meritev o profilu prsti in njegovih horizontih:
horizonti
A1
A2
C

globina [cm]
0-11
11-29
29-

horizonti
A1
A2
C

barva
7,5 YR 3/4
7,5 YR 3/4

skelet
srednje
zelo

globina:
fiziološka globina:
tekstura (povp.):
pH (povp.):
oblika org. snovi:
opombe:
tip prsti:

reakcija [pH]
7,0
7,5

struktura
izraženost
srednja
srednja

oblika
oreškasta
oreškasta

horizonti
A1
A2
C

tekstura
PGI
PGI

oblika skel.
ostrorob
ostrorob

vlažnost

obstojnost
srednja
srednja

org. snov
humozen
humozen

CaCO3 [%]
nad 10
nad 10

sveža/suha
sveža/suha

konsistenca
gost, drobljiv
gost, drobljiv

prekoren.
goste
redke

plitva
plitva
srednje težka
nevtralna
prhninasta sprstenina
A1 in A2 se v glavnem razlikujeta le po deležu skeleta.
rendzina

Podatki laboratorijskih meritev o profilu prsti in njegovih horizontih:
horizonti
A1
A2
horizonti
A1
A2

delež GP
28,2
17,4
teksturni razred
I
I

delež DP
18,7
29,4

delež GM
10,1
8,7

reakcija [pH]
6,8
7,2
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delež DM
32,6
24,1

CaCO3 [%]
12,8
17,4

delež G
10,4
20,4
org. snov [%]
6,4
5,2

PRILOGE

Blaž Repe

Vzorčno mesto: 62 (GPS oznaka: 025)

Podatki o lokaciji na podlagi terenskih opazovanj in meritev:
Smolnik
koordinate
matična podlaga:
naklon:
ekspozicija:
makrorelief:
mikrorelief:
oblika reliefa:
kamnitost:
skalovitost:
vpliv človeka:
raba tal:
rastlinstvo
drevesna plast:
grmovna plast:
zeliščna plast:
opombe:

X=444824
dolomit
°10
severovzhodna
kraška planota
razgibana uravnava
nepravilno
neznatna
neskalovito
zaraščajoči se travnik
površine v zaraščanju

Y=104237

bukev, mali jesen, črni gaber, rdeči bor, breza
mokovec, leska, mali jesen, črni gaber
spomladanska resa, črni teloh

Nekatere vrednosti digitalnih podatkov na lokaciji profila:
nadmorska višina (DMR25x25):
naklon (DMR25x25):
ekspozicija (DMR25x25):
geološka karta 1:25.000:
pedološka karta 1:25.000:
gozdne združbe 1:50.000:
raba tal MKGP:

814 m
6°
29°
T2
RENDZINA,/apn.+dol.PRHNINASTA
negozd
Ekstenzivni travniki
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PRILOGE

Blaž Repe

Podatki terenskih meritev o profilu prsti in njegovih horizontih:
horizonti
A
C1
C2

globina [cm]
0-30
30-40
40-

horizonti
A
C1
C2

oblika
grudičasta

horizonti
A

skelet
zelo

barva
10 YR 2/3

tekstura
MI

struktura
izraženost
dobro

oblika skel.
ostrorob

org. snov
močno
humozen

reakcija [pH]
7,5

obstojnost
dobro

konsistenca
drobljiv,
prhek

CaCO3 [%]
nad 10

vlažnost
suh/svež

prekoren.
goste

C1
C2
globina:
fiziološka globina:
tekstura (povp.):
pH (povp.):
oblika org. snovi:
opombe:
tip prsti:

plitva
srednje globoka
srednje težka
alkalna
sprstenina
C1 in C2 se razlikujeta po stopnji preperelosti matične podlage.
rendzina
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PRILOGE

Blaž Repe

Vzorčno mesto: 76 (GPS oznaka: 026)

Podatki o lokaciji na podlagi terenskih opazovanj in meritev:
Črni Vrh, Studeničar
koordinate
matična podlaga:
naklon:
ekspozicija:
makrorelief:
mikrorelief:
oblika reliefa:
kamnitost:
skalovitost:
vpliv človeka:
raba tal:
rastlinstvo
drevesna plast:
grmovna plast:
zeliščna plast:
opombe:

X=444254
dolomit
45°
severozahodna
razgibano hribovje
sredina pobočja
enakomerno
pogosta
neskalovito
bližina pohodne poti
gozd

Y=105079

rdeči bor, bukev, črni gaber, mali jesen
črni gaber, mali jesen, mokovec, južna šmarna detelja
teloh spomladanska resa

Nekatere vrednosti digitalnih podatkov na lokaciji profila:
nadmorska višina (DMR25x25):
naklon (DMR25x25):
ekspozicija (DMR25x25):
geološka karta 1:25.000:
pedološka karta 1:25.000:
gozdne združbe 1:50.000:
raba tal MKGP:

756 m
33°
286°
T2
RENDZINA,/apn.+dol.PRHNINASTA
Stellario glochidiospermae-Fagetum
Gozd in ostale poraščene površine
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PRILOGE

Blaž Repe

Podatki terenskih meritev o profilu prsti in njegovih horizontih:
horizonti
(A)
C

globina [cm]
0-3
3-

horizonti
(A)
C
horizonti
(A)

oblika
mrvičasta

skelet
zelo

barva
10 YR 2/1

tekstura
PI

struktura
izraženost
dobra

oblika skel.
ostrorob

org. snov
močno
humozna

reakcija [pH]
8

obstojnost
srednja

konsistenca
rahel, prhek

CaCO3 [%]
nad 10

vlažnost
suh

prekoren.
goste

C
globina:
fiziološka globina:
tekstura (povp.):
pH (povp.):
oblika org. snovi:
opombe:
tip prsti:

zelo plitva
plitva
lahka
močno alkalna
sprstenina
Prekoreninjenost je absolutno majhna, relativno pa zelo velika.
Skorajda celoten profil predstavlja zgolj skelet.
rendzina, inicialna
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PRILOGE

Blaž Repe

Vzorčno mesto: 170 (GPS oznaka: 027)

Podatki o lokaciji na podlagi terenskih opazovanj in meritev:
Črni Vrh, Pustotnik
koordinate
matična podlaga:
naklon:
ekspozicija:
makrorelief:
mikrorelief:
oblika reliefa:
kamnitost:
skalovitost:
vpliv človeka:
raba tal:
rastlinstvo
drevesna plast:
grmovna plast:
zeliščna plast:
opombe:

X=443193
skrilavi glinovec
10°
severovzhodna
razgibano hribovje
sredina pobočja
konveksna
zmerna
neskalovito
/
gozd

Y=105936

bukev, hrast graden, pravi kostanj, jelka, breza
jelka, jerebika, bukev
hrast graden, dlakava bekica, borovnica, jesenska vresa

Nekatere vrednosti digitalnih podatkov na lokaciji profila:
nadmorska višina (DMR25x25):
naklon (DMR25x25):
ekspozicija (DMR25x25):
geološka karta 1:25.000:
pedološka karta 1:25.000:
gozdne združbe 1:50.000:
raba tal MKGP:

808 m
14°
61°
P22
DIS.RJ./GRODENSKIH pesc.tip.
Bazzanio trilobatae-Abietetum
Gozd in ostale poraščene površine
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PRILOGE

Blaž Repe

Podatki terenskih meritev o profilu prsti in njegovih horizontih:
horizonti
A
(B)
C

globina [cm]
0-8
8-34
34-

horizonti
A
(B)

barva
10 YR 3/1
10 YR 5/6

reakcija [pH]
4,5
5

struktura
izraženost
srednja
srednja

oblika
grudičasta
oreškasta,
poliedrična

horizonti
A

skelet
srednje

oblika skel.
mešan

(B)

zelo

ploščat

globina:
fiziološka globina:
tekstura (povp.):
pH (povp.):
oblika org. snovi:
opombe:
tip prsti:

tekstura
M
MGI

obstojnost
slaba
slaba

org. snov
srednje
humozen
slabo
humozen

CaCO3 [%]
/
/

vlažnost
suh
svež

konsistenca
sipek

prekoren.
goste

drobljiv

srednje
goste

plitva
plitva
srednje težka
kisla
prhnina
distrična rjava

Podatki laboratorijskih meritev o profilu prsti in njegovih horizontih:
horizonti
A
(B)
C
horizonti
A
(B)
C

delež GP
8,3
11,9

teksturni razred
MI
I

delež DP
5,5
17,8

delež GM
37,0
25,4

reakcija [pH]
4,1
4,6
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delež DM
35,6
20,8

CaCO3 [%]
/
/

delež G
13,6
24,1

org. snov [%]
4,6
1,1

PRILOGE

Blaž Repe

Vzorčno mesto: 61 (GPS oznaka: 028)

Podatki o lokaciji na podlagi terenskih opazovanj in meritev:
Črni Vrh, Sveti Lenart
koordinate
matična podlaga:
naklon:
ekspozicija:
makrorelief:
mikrorelief:
oblika reliefa:
kamnitost:
skalovitost:
vpliv človeka:
raba tal:
rastlinstvo
drevesna plast:
grmovna plast:
zeliščna plast:
opombe:

X=442603
apnenec (kristalast)
35°
jugovzhodna
razgibano hribovje
sredina pobočja
konveksna
neznatna
neskalovito
zaraščanje
površine v zaraščanju

Y=104953

hrast graden, mali jesen, črni gaber, bukev
leska, brin, pravi kostanj, mali jesen, črni gaber
/

Nekatere vrednosti digitalnih podatkov na lokaciji profila:
nadmorska višina (DMR25x25):
naklon (DMR25x25):
ekspozicija (DMR25x25):
geološka karta 1:25.000:
pedološka karta 1:25.000:
gozdne združbe 1:50.000:
raba tal MKGP:

866 m
33°
131°
T1
RENDZINA,/apn.+dol.SPRSTENINASTA
negozd
Mešana raba zemljišč-kmetijska zemljišča in gozd
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PRILOGE

Blaž Repe

Podatki terenskih meritev o profilu prsti in njegovih horizontih:
horizonti
A
R

globina [cm]
0-18
18-

horizonti
A
R
horizonti
A

barva
10 YR 3/2

struktura
izraženost
dobro

oblika
oreškasta

skelet
zelo

tekstura
I

oblika skel.
ostrorob

org. snov
srednje
humozen

R
globina:
fiziološka globina:
tekstura (povp.):
pH (povp.):
oblika org. snovi:
opombe:
tip prsti:

plitva
plitva
srednja
nevtralna
prhninasta sprstenina
rendzina
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reakcija [pH]
7

obstojnost
dobro

konsistenca
trd

CaCO3 [%]
5-10

vlažnost
svež

prekoren.
goste

PRILOGE

Blaž Repe

Vzorčno mesto: 75 (GPS oznaka: 029)

Podatki o lokaciji na podlagi terenskih opazovanj in meritev:
severno pobočje Pasje Ravni
koordinate
matična podlaga:
naklon:
ekspozicija:
makrorelief:
mikrorelief:
oblika reliefa:
kamnitost:
skalovitost:
vpliv človeka:
raba tal:
rastlinstvo
drevesna plast:
grmovna plast:
zeliščna plast:

X=441326
dolomit
20°
severovzhodna
razgibano hribovje
sredina pobočja
enakomerno
zmerna
pogosta
/
gozd

Y=106425

bukev, jelka, gorski javor
jelka, bukev, gorski javor
kresničevje, trobentica, deveterolistna konopnica, velika mrtva
kopriva, črni teloh, jelenov jezik, trpežni golšec

opombe:
Nekatere vrednosti digitalnih podatkov na lokaciji profila:
nadmorska višina (DMR25x25):
naklon (DMR25x25):
ekspozicija (DMR25x25):
geološka karta 1:25.000:
pedološka karta 1:25.000:
gozdne združbe 1:50.000:
raba tal MKGP:

860 m
34°
56°
T1
RENDZINA,/apn.+dol.SPRSTENINASTA
Lamio orvalae-Fagetum
Gozd in ostale poraščene površine
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PRILOGE

Blaž Repe

Podatki terenskih meritev o profilu prsti in njegovih horizontih:
horizonti
A
R

globina [cm]
0-19
19-

horizonti
A
R

oblika
grudičasta

horizonti
A

skelet
zelo

barva
7,5 YR 3/2

tekstura
PGI

struktura
izraženost
srednja

oblika skel.
slabo
zaobljen

org. snov
močno

R
globina:
fiziološka globina:
tekstura (povp.):
pH (povp.):
oblika org. snovi:
opombe:
tip prsti:

plitva
plitva
srednja
alkalna
sprstenina
Vzorec s HCl reagira pozno.
rendzina
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reakcija [pH]
7,5

obstojnost
srednje

konsistenca
drobljiv

CaCO3 [%]
5-10

vlažnost
svež/vlažen

prekoren.
zelo goste

PRILOGE

Blaž Repe

Vzorčno mesto: 74 (GPS oznaka: 030)

Podatki o lokaciji na podlagi terenskih opazovanj in meritev:
južna stran Pasje Ravni
koordinate
matična podlaga:
naklon:
ekspozicija:
makrorelief:
mikrorelief:
oblika reliefa:
kamnitost:
skalovitost:
vpliv človeka:
raba tal:
rastlinstvo
drevesna plast:
grmovna plast:
zeliščna plast:
opombe:

X=440841
dolomit (dolomitiziran apnenec?)
15°
južna
razgibano hribovje
sredina pobočja
konveksna

Y=106124

srednja
bližina gozdne ceste
gozd
bukev
leska, bukev, mokovec, robida, gorski javor
črni teloh, navadni volčin, tevje, gorski javor, bukev, sladki mleček

Nekatere vrednosti digitalnih podatkov na lokaciji profila:
nadmorska višina (DMR25x25):
naklon (DMR25x25):
ekspozicija (DMR25x25):
geološka karta 1:25.000:
pedološka karta 1:25.000:
gozdne združbe 1:50.000:
raba tal MKGP:

992 m
18°
186°
T21
RENDZINA,/apn.+dol.SPRSTENINASTA
Lamio orvalae-Fagetum
Gozd in ostale poraščene površine

322

PRILOGE

Blaž Repe

Podatki terenskih meritev o profilu prsti in njegovih horizontih:
horizonti
A
R

globina [cm]
0-14
14-

horizonti
A

barva
10 YR 3/3

tekstura
I

struktura
izraženost
dobra

oblika
grudičasto,
oreškasta

reakcija [pH]
8

obstojnost
srednja

CaCO3 [%]
nad 10

vlažnost
suh/svež

R
horizonti
A

skelet
zelo

oblika skel.
ostrorob

org. snov
močno
humozen

R
globina:
fiziološka globina:
tekstura (povp.):
pH (povp.):
oblika org. snovi:
opombe:
tip prsti:

zelo plitva
zelo plitva
srednje težka
močno alkalna
prhnina
rendzina
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konsistenca
drobljiv

prekoren.
zelo goste

PRILOGE

Blaž Repe

Vzorčno mesto: 151 (GPS oznaka: 031)

Podatki o lokaciji na podlagi terenskih opazovanj in meritev:
Bodovlje pri Zmincu
koordinate
matična podlaga:
naklon:
ekspozicija:
makrorelief:
mikrorelief:
oblika reliefa:
kamnitost:
skalovitost:
vpliv človeka:
raba tal:
rastlinstvo
drevesna plast:
grmovna plast:
zeliščna plast:
opombe:

X=445546
Y=111995
peščen aluvialen nanos
0°
/
dolina, rečna terasa
dno doline, aluvialna ravnica
ni pobočja
nekamnito
neskalovito
travnik, bližina njive
travnik
V bližini.
veliki jesen, črna jelša, vrbovje
brogovita, rumeni dren, maklen, rdeči dren, črna jelša, velki jesen,
vrbovje
Vzorec je bil vzet in proučen s pomočjo pedološkega svedra.

Nekatere vrednosti digitalnih podatkov na lokaciji profila:
nadmorska višina (DMR25x25):
naklon (DMR25x25):
ekspozicija (DMR25x25):
geološka karta 1:25.000:
pedološka karta 1:25.000:
gozdne združbe 1:50.000:
raba tal MKGP:

348 m
4°
268°
al
OBRECNA,EVT.sr.gl.
Negozd
Intenzivni travniki
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PRILOGE

Blaž Repe

Podatki terenskih meritev o profilu prsti in njegovih horizontih:
horizonti
(A)1
(A)2
C
R

horizonti
(A)1
(A)2
C
R

globina [cm]
0-15
15-45
45-120
120-

barva
10 YR 4/2
10 YR 5/2

oblika
grudičasta
brezstrukturen

struktura
izraženost
slabo
brez strukture

horizonti
(A)1

skelet
neskeleten

oblika skel.
/

(A)2
C
R

malo
malo

zaobljen
zaobljen

globina:
fiziološka globina:
tekstura (povp.):
pH (povp.):
oblika org. snovi:
opombe:
tip prsti:

tekstura
PI
PI

org. snov
slabo
humozen
mineralen

reakcija [pH]
6,5
6,5

obstojnost
slabo
neobstojna

konsistenca
drobljiv
sipek

CaCO3 [%]
/
/

vlažnost
suh/svež
suh/svež

prekoren.
srednje
goste
neprekor.

srednje globoka
plitva
lahka
nevtralna
/
Skelet se pojavi globlje od 50 cm v obliki drobnejših, zaobljenih
kamenčkov peščenjaka.
obrečna

325

PRILOGE

Blaž Repe

Vzorčno mesto: 102 (GPS oznaka: 032)

Podatki o lokaciji na podlagi terenskih opazovanj in meritev:
Log nad Škofjo Loko
koordinate
matična podlaga:
naklon:
ekspozicija:
makrorelief:
mikrorelief:
oblika reliefa:
kamnitost:
skalovitost:
vpliv človeka:
raba tal:
rastlinstvo
drevesna plast:
grmovna plast:
zeliščna plast:
opombe:

X=441492
peščen aluvialen nanos
0°
/
dolina, rečna terasa
dno doline
ni pobočja
nekamnito
neskalovito
travnik, bližina njiv
travnik

Y=110184

/
/
Travnik je bil na sveže pokošen.
Vzorec je bil vzet in proučen s pomočjo pedološkega svedra.

Nekatere vrednosti digitalnih podatkov na lokaciji profila:
nadmorska višina (DMR25x25):
naklon (DMR25x25):
ekspozicija (DMR25x25):
geološka karta 1:25.000:
pedološka karta 1:25.000:
gozdne združbe 1:50.000:
raba tal MKGP:

368 m
0°
/
al
OBRECNA,EVT.sr.gl.
Negozd
Intenzivni travniki
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PRILOGE

Blaž Repe

Podatki terenskih meritev o profilu prsti in njegovih horizontih:
horizonti
(A)1
(A)2
C

horizonti
(A)1
(A)2
C

globina [cm]
0-55
55-88
88-

barva
10 YR 4/2
10 YR 4/2

oblika
grudičasta
brezstrukturen

struktura
izraženost
slabo
brez strukture

horizonti
(A)1

skelet
neskeleten

oblika skel.
/

(A)2
C

malo

zaobljen

globina:
fiziološka globina:
tekstura (povp.):
pH (povp.):
oblika org. snovi:
opombe:
tip prsti:

tekstura
PI
PI

org. snov
slabo
humozen
mineralen

reakcija [pH]
7
7

obstojnost
slabo
neobstojna

CaCO3 [%]
/
/

vlažnost
suh/svež
suh/svež

konsistenca
drobljiv

prekoren.
redke

sipek

neprekor.

srednje globoka
plitva
lahka
nevtralna
/
Skelet se pojavi globlje od 70 cm v obliki drobnejših, zaobljenih
kamenčkov peščenjaka.
obrečna
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PRILOGE

Blaž Repe

Vzorčno mesto: 160 (GPS oznaka: 033)

Podatki o lokaciji na podlagi terenskih opazovanj in meritev:
Krniška grapa, Brezni vrh
koordinate
matična podlaga:
naklon:
ekspozicija:
makrorelief:
mikrorelief:
oblika reliefa:
kamnitost:
skalovitost:
vpliv človeka:
raba tal:
rastlinstvo
drevesna plast:
grmovna plast:
zeliščna plast:
opombe:

X=439850
Y=108525
lapornati apnenec, prekrit s koluvijem
12°
južna
razgibano hribovje
vznožje pobočja
enakomerno
neznatna
neskalovito
bližina poti
gozd
veliki jesen, gorski javor, bukev, smreka
pravi kostanj, veliki jesen, robidovje, leska
kopitnik, navadna glistovnica, jagodnjak
Sama matična podlaga in kosi skeleta močno in burno reagirajo s
HCl.

Nekatere vrednosti digitalnih podatkov na lokaciji profila:
nadmorska višina (DMR25x25):
naklon (DMR25x25):
ekspozicija (DMR25x25):
geološka karta 1:25.000:
pedološka karta 1:25.000:
gozdne združbe 1:50.000:
raba tal MKGP:

570 m
27°
247°
T1
EVT.RJ./VEZANIH KLASTICNIH
PELITSKIH+PSAMITSKIH ka
Blechno-Fagetum
Gozd in ostale poraščene površine
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PRILOGE

Blaž Repe

Podatki terenskih meritev o profilu prsti in njegovih horizontih:
horizonti
A
(B)1
(B)2
C

globina [cm]
0-19
19-30
30-46
46-

horizonti
A
(B)1
(B)2
C

oblika
grudičasta
poliedrična
poliedrična

barva
10 YR 4/2
10 YR 4/4
10 YR 4/6

tekstura
I
PGI
PGI

struktura
izraženost
dobro
dobro
dobro

horizonti
A

skelet
neskeleten

oblika skel.
/

(B)1

malo

(B)2

srednje

slabo
zaobljen
slabo
zaobljen

org. snov
srednje
humozen
slabo
humozen
po rovih

CaCO3 [%]
/
/
1-2

reakcija [pH]
4,5
5
5,5

obstojnost
srednje
dobro
dobro

vlažnost
suh/svež
svež
svež/vlažen

konsistenca
drobljiv
gost/drobljiv

prekoren.
srednje
goste
redke

gost

posamezne

C
globina:
fiziološka globina:
tekstura (povp.):
pH (povp.):
oblika org. snovi:
opombe:
tip prsti:

srednje globoka
plitva
srednje težka
kisla
prhnina
(B)2 vsebuje komaj opazno in drobno marmorizacijo (v
prevladujoči rjavi barvi so opazne sive lise).
distrična rjava, psevdooglejena
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PRILOGE

Blaž Repe

Vzorčno mesto: 88 (GPS oznaka: 034)

Podatki o lokaciji na podlagi terenskih opazovanj in meritev:
Valterski vrh
koordinate
matična podlaga:
naklon:
ekspozicija:
makrorelief:
mikrorelief:
oblika reliefa:
kamnitost:
skalovitost:
vpliv človeka:
raba tal:
rastlinstvo
drevesna plast:
grmovna plast:
zeliščna plast:

X=441653
rdeč meljevec/peščenjak
7°
zahodna
razgibano hribovje
sredina pobočja
konveksna
neznatno
neskalovito
bližina gozdne ceste
gozd

Y=107980

mali jesen, bukev, gorski javor, pravi kostanj
mali jesen, leska, trepetlika
kresničevje, kopitnik, belkasta bekica, velika
poraščenost z mahovi

opombe:
Nekatere vrednosti digitalnih podatkov na lokaciji profila:
nadmorska višina (DMR25x25):
naklon (DMR25x25):
ekspozicija (DMR25x25):
geološka karta 1:25.000:
pedološka karta 1:25.000:
gozdne združbe 1:50.000:
raba tal MKGP:

691 m
20°
288°
P22
EVT.RJ./LAPORJU,tip.
Blechno-Fagetum
Gozd in ostale poraščene površine
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mrtva

kopriva,

PRILOGE

Blaž Repe

Podatki terenskih meritev o profilu prsti in njegovih horizontih:
horizonti
A1
A2
C

globina [cm]
0-19
19-33
33-

horizonti
A1
A2
C

barva
2,5 YR 4/3
2,5 YR 3/6

struktura
izraženost
dobro
slabo

oblika
grudičasta
poliedrična

horizonti
A1

skelet
srednje

A2

zelo

tekstura
M
MGI

oblika skel.
slabo
zaobljen
ostrorob

C
globina:
fiziološka globina:
tekstura (povp.):
pH (povp.):
oblika org. snovi:
opombe:
tip prsti:

plitva
plitva
srednje težka
kisla
sprstenina
ranker/distrična rjava
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reakcija [pH]
5,5
5,0

obstojnost
srednje
srednje

org. snov
humozen

konsistenca
drobljiv

slabo
humozen

trd/drobljiv

CaCO3 [%]
/
/

vlažnost
suh/svež
svež

prekoren.
srednje
goste
redke

PRILOGE

Blaž Repe

Vzorčno mesto: 89 (GPS oznaka: 035)

Podatki o lokaciji na podlagi terenskih opazovanj in meritev:
Polhovec
koordinate
matična podlaga:
naklon:
ekspozicija:
makrorelief:
mikrorelief:
oblika reliefa:
kamnitost:
skalovitost:
vpliv človeka:
raba tal:
rastlinstvo
drevesna plast:
grmovna plast:
zeliščna plast:

X=441907
kremenov peščenjak
15°
severozahodna
razgibano hribovje
sredina pobočja
konkavna

Y=108124

/
sečnja dreves
gozd
pravi kostanj, bukev
pravi kostanj, bukev, navadna krhlika, robidovje
borovnica, rebrenjača, orlova praprot, navadna podborka, belkasta
bekica, šaši

opombe:
Nekatere vrednosti digitalnih podatkov na lokaciji profila:
nadmorska višina (DMR25x25):
naklon (DMR25x25):
ekspozicija (DMR25x25):
geološka karta 1:25.000:
pedološka karta 1:25.000:
gozdne združbe 1:50.000:
raba tal MKGP:

737 m
20°
314°
CP
DIS.RJ./GRODENSKIH pe{c.tip.
Blechno-Fagetum
Gozd in ostale poraščene površine
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PRILOGE

Blaž Repe

Podatki terenskih meritev o profilu prsti in njegovih horizontih:
horizonti
A
(B)
C

globina [cm]
0-11
11-41
41-

horizonti
A
(B)
C

barva
10 YR 3/2
10 YR 5/6

tekstura
PGI
GI

struktura
izraženost
srednje
srednje

oblika
mrvičasta
poliedrična

reakcija [pH]
4,5
4,5

obstojnost
srednje
slabo

horizonti
A

skelet
srednje

oblika skel.
zaobljen

org. snov
humozen

konsistenca
rahel

(B)

srednje

zaobljen

slabo
humozen

gost, gnetljiv

C
globina:
fiziološka globina:
tekstura (povp.):
pH (povp.):
oblika org. snovi:
opombe:
tip prsti:

srednje globoka
srednje globoka
srednje težka in težka
močno kisla
prhnina
distrična rjava
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CaCO3 [%]
/
/

vlažnost
suh/svež
svež

prekoren.
srednje
goste
srednje
goste

PRILOGE

Blaž Repe

Vzorčno mesto: 159 (GPS oznaka: 036)

Podatki o lokaciji na podlagi terenskih opazovanj in meritev:
Kirgana, Staniše
koordinate
matična podlaga:
naklon:
ekspozicija:
makrorelief:
mikrorelief:
oblika reliefa:
kamnitost:
skalovitost:
vpliv človeka:
raba tal:
rastlinstvo
drevesna plast:
grmovna plast:
zeliščna plast:
opombe:

X=442646
kremenov peščenjak
15°
severna
razgibano hribovje
sredina pobočja
konveksna
zmerna
neskalovito
sečnja lesa
gozd

Y=109766

bukev, pravi kostanj, hrast graden
bukev, pravi kostanj, smreka
borovnica, bukev, pravi kostanj, orlova praprot, belkasta bekica
Zeliščna plast je izrazito revna.

Nekatere vrednosti digitalnih podatkov na lokaciji profila:
nadmorska višina (DMR25x25):
naklon (DMR25x25):
ekspozicija (DMR25x25):
geološka karta 1:25.000:
pedološka karta 1:25.000:
gozdne združbe 1:50.000:
raba tal MKGP:

531 m
21°
349°
CP
DIS.RJ./PERMO-KARBONSKIH skril.+pe{c.tip.
Blechno-Fagetum
Gozd in ostale poraščene površine
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PRILOGE

Blaž Repe

Podatki terenskih meritev o profilu prsti in njegovih horizontih:
horizonti
A
(B)1
(B)2
C

globina [cm]
0-8
8-37
37-46
46-

horizonti
A
(B)1
(B)2
C

barva
7,5 YR 3/2
7,5 YR 5/6
7,5 YR 5/6

struktura
izraženost
srednje
srednje
slabo

oblika
grudičasta
poliedrična
poliedrična

horizonti
A
(B)1

skelet
srednje
zelo

oblika skel.
mešan
mešan

(B)2
C

zelo

mešan

globina:
fiziološka globina:
tekstura (povp.):
pH (povp.):
oblika org. snovi:
opombe:
tip prsti:

tekstura
PI
PGI
PGI

org. snov
humozen
srednje
humozen
mineralen

srednje globoka
srednje globoka
srednje težka
kisla
prhnina
distrična rjava

335

reakcija [pH]
5
5
5

obstojnost
slabo
slabo
slabo

CaCO3 [%]
/
/
/

vlažnost
svež
svež
svež

konsistenca
drobljiv
drobljiv/gost

prekoren.
zelo goste
zelo goste

drobljiv/gost

zelo goste

PRILOGE

Blaž Repe

Vzorčno mesto: 119 (GPS oznaka: 037)

Podatki o lokaciji na podlagi terenskih opazovanj in meritev:
Planina, Na Poseki
koordinate
matična podlaga:
naklon:
ekspozicija:
makrorelief:
mikrorelief:
oblika reliefa:
kamnitost:
skalovitost:
vpliv človeka:
raba tal:
rastlinstvo
drevesna plast:
grmovna plast:
zeliščna plast:
opombe:

X=446278
lapor
15°
jugozahodna
razgibano hribovje
sredina pobočja, pobočje grape
konveksno
redka
neskalovito
/
gozd

Y=111291

pravi kostanj, hrast graden, bukev
bukev, črni gaber, mali jesen, leska, pravi kostanj, robidovje
pravi kostanj, navadna podborka, bukev, hrast graden

Nekatere vrednosti digitalnih podatkov na lokaciji profila:
nadmorska višina (DMR25x25):
naklon (DMR25x25):
ekspozicija (DMR25x25):
geološka karta 1:25.000:
pedološka karta 1:25.000:
gozdne združbe 1:50.000:
raba tal MKGP:

433 m
17°
210°
JK
EVT.RJ./LAPORJU,tip.
Blechno-Fagetum
Gozd in ostale poraščene površine
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PRILOGE

Blaž Repe

Podatki terenskih meritev o profilu prsti in njegovih horizontih:
horizonti
A
(B)1
(B)2
C

globina [cm]
0-7
7-32
32-44
44-

horizonti
A
(B)1
(B)2
C

barva
7,5 YR 5/2
7,5 YR 6/6
7,5 YR 6/4

tekstura
I
PGI
PGI

reakcija [pH]
4,5
4,5
4,5

struktura
izraženost
srednje
srednje
dobro

oblika
grudičasta
poliedrična
poliedrična

horizonti
A

skelet
srednje

oblika skel.
zaobljen

(B)1

zelo

zaobljen

(B)2

zelo

zaobljen

obstojnost
srednje
srednje
srednje

org. snov
srednje
humozen
slabo
humozen
mineralen

CaCO3 [%]
/
/
/

vlažnost
suh
svež
svež/vlažen

konsistenca
sipek in
rahel
trd/drobljiv

prekoren.
goste

trd

srednje
goste

goste

C
globina:
fiziološka globina:
tekstura (povp.):
pH (povp.):
oblika org. snovi:
opombe:
tip prsti:

plitve
srednje globoka
srednje težka
kisla
sprsteninasta prhnina
distrična rjava, psevdooglejena

Podatki laboratorijskih meritev o profilu prsti in njegovih horizontih:
horizonti
A
(B)1
(B)2
C
horizonti
A
(B)1
(B)2
C

delež GP
10,8
14,6
4,4

teksturni razred
MI
GI
GI

delež DP
16,3
27,1
17,7

delež GM
32,8
12,7
17,8

reakcija [pH]
5,1
4,8
4,7
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delež DM
21,9
15,5
26,7

CaCO3 [%]
0,5
0,1
/

delež G
18,2
30,1
33,4

org. snov [%]
5,7
0,3
/

PRILOGE

Blaž Repe

Vzorčno mesto: 105 (GPS oznaka: 038)

Podatki o lokaciji na podlagi terenskih opazovanj in meritev:
Bodoljska grapa
koordinate
matična podlaga:
naklon:
ekspozicija:
makrorelief:
mikrorelief:
oblika reliefa:
kamnitost:
skalovitost:
vpliv človeka:
raba tal:
rastlinstvo
drevesna plast:
grmovna plast:
zeliščna plast:
opombe:

X=445502
kremenov peščenjak
35°
severna
razgibano hribovje
vznožje pobočja na dnu grape
enakomerna
redka
neskalovito
/
gozd

Y=109800

bukev
/
rebrenjača, navadna podborka
Grmovna plast je odsotna.

Nekatere vrednosti digitalnih podatkov na lokaciji profila:
nadmorska višina (DMR25x25):
naklon (DMR25x25):
ekspozicija (DMR25x25):
geološka karta 1:25.000:
pedološka karta 1:25.000:
gozdne združbe 1:50.000:
raba tal MKGP:

449 m
36°
331°
CP
DIS.RJ./PERMO-KARBONSKIH skril.+pe{c.tip.
Blechno-Fagetum
Gozd in ostale poraščene površine
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PRILOGE

Blaž Repe

Podatki terenskih meritev o profilu prsti in njegovih horizontih:
horizonti
A
C

globina [cm]
0-21
21-

horizonti
A
C

oblika
grudičasta

horizonti
A
C

skelet
zelo

globina:
fiziološka globina:
tekstura (povp.):
pH (povp.):
oblika org. snovi:
opombe:
tip prsti:

barva
10 YR 5/4

tekstura
PI

struktura
izraženost
srednje

oblika skel.
ostrorob

org. snov
humozen

plitva
plitva
lahka
zelo kisla
prhnina
ranker
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reakcija [pH]
4

obstojnost
slabo

konsistenca
rahel/drobljiv

CaCO3 [%]
/

vlažnost
suh/svež

prekoren.
goste

PRILOGE

Blaž Repe

Vzorčno mesto: 104 (GPS oznaka: 039)

Podatki o lokaciji na podlagi terenskih opazovanj in meritev:
Hrib pri Zmincu
koordinate
matična podlaga:
naklon:
ekspozicija:
makrorelief:
mikrorelief:
oblika reliefa:
kamnitost:
skalovitost:
vpliv človeka:
raba tal:
rastlinstvo
drevesna plast:
grmovna plast:
zeliščna plast:
opombe:

X=445751
peščenjak
30°
jugovzhodna
razgibano hribovje
sredina pobočja
enakomerna
pogosta
neznatna
/
gozd

Y=110489

bukev, hrast graden
pravi kostanj, bukev
dlakava bekica, kresničevje, borovnica, rebrenjača

Nekatere vrednosti digitalnih podatkov na lokaciji profila:
nadmorska višina (DMR25x25):
naklon (DMR25x25):
ekspozicija (DMR25x25):
geološka karta 1:25.000:
pedološka karta 1:25.000:
gozdne združbe 1:50.000:
raba tal MKGP:

425 m
36°
91°
P22
DIS.RJ./GRODENSKIH pesc.tip.
Blechno-Fagetum
Gozd in ostale poraščene površine
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PRILOGE

Blaž Repe

Podatki terenskih meritev o profilu prsti in njegovih horizontih:
horizonti
A
(B)
C

globina [cm]
0-8
8-18
18-

horizonti
A
(B)
C

oblika
mrvičasta
grudičasta

horizonti
A
(B)

skelet
zelo
zelo

barva
10 YR 4/2
10 YR 4/4

tekstura
I
I

struktura
izraženost
srednje
slabo

oblika skel.
ostrorob
ostrorob

org. snov
humozen
slabo
humozen

C
globina:
fiziološka globina:
tekstura (povp.):
pH (povp.):
oblika org. snovi:
opombe:
tip prsti:

plitva
plitva
srednje težka
kisel
prhnina
distrična rjava/ranker
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reakcija [pH]
4,5
5

obstojnost
srednje
slabo

konsistenca
rahel
rahel,
drobljiv

CaCO3 [%]
/
/

vlažnost
suh
suh/svež

prekoren.
zelo goste
zelo goste

PRILOGE

Blaž Repe

Vzorčno mesto: 120 (GPS oznaka: 040)

Podatki o lokaciji na podlagi terenskih opazovanj in meritev:
Puštal, Sv. Križ
koordinate
matična podlaga:
naklon:
ekspozicija:
makrorelief:
mikrorelief:
oblika reliefa:
kamnitost:
skalovitost:
vpliv človeka:
raba tal:
rastlinstvo
drevesna plast:
grmovna plast:
zeliščna plast:
opombe:

X=447501
apnenec
38°
severna
razgibano gričevje
sredina pobočja
enakomerno
pretežna
neskalovito
zaraščanje
površine v zaraščanju

Y=113278

črni gaber
leska, mali jesen, črni gaber, črni bezeg
teloh, kopitnik jetrnik

Nekatere vrednosti digitalnih podatkov na lokaciji profila:
nadmorska višina (DMR25x25):
naklon (DMR25x25):
ekspozicija (DMR25x25):
geološka karta 1:25.000:
pedološka karta 1:25.000:
gozdne združbe 1:50.000:
raba tal MKGP:

384 m
36°
9°
T23
RJ.POKARB./apn.+dol.Z ROZENCI,tip.
Vaccinio myrtilli-Pinetum v.geo. Castanea sativa
Gozd in ostale poraščene površine
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PRILOGE

Blaž Repe

Podatki terenskih meritev o profilu prsti in njegovih horizontih:
horizonti
(A)
C

globina [cm]
0-16
16-

horizonti
(A)
C

oblika
grudičasta

horizonti
(A)

skelet
zelo

barva
10 YR 5/2

tekstura
PI

struktura
izraženost
slabo

oblika skel.
ostrorob

org. snov
srednje
humozen

reakcija [pH]
7

obstojnost
slabo

konsistenca
sipek

C
globina:
fiziološka globina:
tekstura (povp.):
pH (povp.):
oblika org. snovi:
opombe:
tip prsti:

zelo plitva
plitva
lahka
nevtralna
prhnina
Skelet absolutno in relativno prevladuje.
litosol
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CaCO3 [%]
nad 10

vlažnost
suh

prekoren.
srednje
goste

PRILOGE

Blaž Repe

Vzorčno mesto: 169 (GPS oznaka: 041)

Podatki o lokaciji na podlagi terenskih opazovanj in meritev:
Gosteče
koordinate
matična podlaga:
naklon:
ekspozicija:
makrorelief:
mikrorelief:
oblika reliefa:
kamnitost:
skalovitost:
vpliv človeka:
raba tal:
rastlinstvo
drevesna plast:
grmovna plast:
zeliščna plast:
opombe:

X=449252
apnenec z rožencem
15°
severozahodna
razgibano hribovje
pobočje grape, sredi pobočja
konkavno
redka
neznatna
/
gozd

Y=111880

bukev, smreka
bukev, jelka
bukev, orlova praprot, borovnica, mahovi

Nekatere vrednosti digitalnih podatkov na lokaciji profila:
nadmorska višina (DMR25x25):
naklon (DMR25x25):
ekspozicija (DMR25x25):
geološka karta 1:25.000:
pedološka karta 1:25.000:
gozdne združbe 1:50.000:
raba tal MKGP:

381 m
19°
7°
T3
RENDZINA,/apn.+dol.SPRSTENINASTA
Blechno-Fagetum
Gozd in ostale poraščene površine
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PRILOGE

Blaž Repe

Podatki terenskih meritev o profilu prsti in njegovih horizontih:
horizonti
A
(B)
C

globina [cm]
0-9
9-18
18-

barva
10 YR 3/1
10 YR 4/4

tekstura
MI
MGI

reakcija [pH]
6
6

struktura
izraženost
srednja
srednja

horizonti
A
(B)
C

oblika
mrvičasta
poliedrična

obstojnost
srednja
srednja

horizonti
A

skelet
malo

oblika skel.
mešan

org. snov
humozen

konsistenca
drobljiv

(B)

srednje

mešan

slabo
humozen

drobljiv,
gnetljiv

CaCO3 [%]
1-5
1-5

vlažnost
svež
svež

prekoren.
srednje
goste
srednje
goste

C
globina:
fiziološka globina:
tekstura (povp.):
pH (povp.):
oblika org. snovi:
opombe:
tip prsti:

plitva
plitva
srednje težka
slabo kisla
prhnina
V profilu se pojavljajo enako veliki (0,5 cm), ostrorobi apnenčasti
skeletni delci in zaobljeni skeletni delci rožencev.
rjava pokarbonatna

Podatki laboratorijskih meritev o profilu prsti in njegovih horizontih:
horizonti
A
(B)
C
horizonti
A
(B)
C

delež GP
12,0
5,2

teksturni razred
MI
MI

delež DP
9,9
12,0

delež GM
28,5
33,5

reakcija [pH]
5,9
6,2
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delež DM
34,9
25,2

CaCO3 [%]
2,7
1,8

delež G
14,7
24,1

org. snov [%]
6,4
1,4

PRILOGE

Blaž Repe

Vzorčno mesto: 158 (GPS oznaka: 042)

Podatki o lokaciji na podlagi terenskih opazovanj in meritev:
Jarčkov graben
koordinate
matična podlaga:
naklon:
ekspozicija:
makrorelief:
mikrorelief:
oblika reliefa:
kamnitost:
skalovitost:
vpliv človeka:
raba tal:
rastlinstvo
drevesna plast:
grmovna plast:
zeliščna plast:

X=448050
peščenjak
20°
južna
razgibano hribovje
grapa, sredi pobočja
konkavna
pobočje
/
sečnja dreves
gozd

Y=110883

bukev, jelka, pravi kostanj
jerebika, pravi kostanj, bukev, jelka
dlakava bekica, hrast graden, navadni zimzelen, orlova praprot,
robidovje, mahovi

opombe:
Nekatere vrednosti digitalnih podatkov na lokaciji profila:
nadmorska višina (DMR25x25):
naklon (DMR25x25):
ekspozicija (DMR25x25):
geološka karta 1:25.000:
pedološka karta 1:25.000:
gozdne združbe 1:50.000:
raba tal MKGP:

518 m
22°
192°
JK
DIS.RJ./GLINASTIH skril.tip.
Blechno-Fagetum
Gozd in ostale poraščene površine
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PRILOGE

Blaž Repe

Podatki terenskih meritev o profilu prsti in njegovih horizontih:
horizonti
A
(B)
C

globina [cm]
0-7
7-31
31-

barva
10 YR 3/2
10 YR 4/4

tekstura
IP
I

struktura
izraženost
srednje
slabo

horizonti
A
(B)
C

oblika
grudičasta
poliedrična

horizonti
A

skelet
zelo

oblika skel.
ostrorob

(B)

zelo

ostrorob

org. snov
srednje
humozen
slabo
humozen

C
globina:
fiziološka globina:
tekstura (povp.):
pH (povp.):
oblika org. snovi:
opombe:
tip prsti:

plitva
srednja
lahka
kisla
prhnina
distrična, rjava, skeletna
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reakcija [pH]
5
5

obstojnost
srednje
slabo

CaCO3 [%]
/
/

vlažnost
suh
svež

konsistenca
rahel

prekoren.
zelo goste

trd

srednje
goste

PRILOGE

Blaž Repe

Vzorčno mesto: 92 (GPS oznaka: 043)

Podatki o lokaciji na podlagi terenskih opazovanj in meritev:
Sv. Barbara, Lipnik
koordinate
matična podlaga:
naklon:
ekspozicija:
makrorelief:
mikrorelief:
oblika reliefa:
kamnitost:
skalovitost:
vpliv človeka:
raba tal:
rastlinstvo
drevesna plast:
grmovna plast:
zeliščna plast:
opombe:

X=447725
Y=108906
apnenec (prelomna cona?) in apnenčeva breča
20°
jugovzhodna
razgibano hribovje
sredina pobočja
konveksna
pogosta
neskalovito
bližina kamnoloma, vendar je oddaljenost vsaj 100m
gozd
bukev, črni gaber, gorski javor, rdeči bor
rdeči dren, trepetlika, gorski javor, črni gaber, leska, mali jesen,
navadna kalina
malinjak, robidovje, južna šmarna detelja, orlova praprot,
spomladanska resa
Glede na bližino kamnoloma, pretrtosti kamnine in tudi geološko
karto gre po vsej verjetnosti za prelomno cono.

Nekatere vrednosti digitalnih podatkov na lokaciji profila:
nadmorska višina (DMR25x25):
naklon (DMR25x25):
ekspozicija (DMR25x25):
geološka karta 1:25.000:
pedološka karta 1:25.000:
gozdne združbe 1:50.000:
raba tal MKGP:

490 m
27°
151°
T2
RJ.POKARB./apn.+dol.tip.
Blechno-Fagetum
Gozd in ostale poraščene površine
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PRILOGE

Blaž Repe

Podatki terenskih meritev o profilu prsti in njegovih horizontih:
horizonti
A1
A2
C

globina [cm]
0-23
23-44
44-

horizonti
A1
A2
C

oblika
grudičasta
oreškasta

horizonti
A1
A2

skelet
zelo
zelo

barva
10 YR 2/3
10 YR 3/3

tekstura
PI
IP

struktura
izraženost
dobro
slabo

oblika skel.
ostrorob
ostrorob

org. snov
humozen
srednje
humozen

reakcija [pH]
7,5
7

obstojnost
srednje
slabo

konsistenca
trd
trd/gost

CaCO3 [%]
nad 10
nad 10

vlažnost
suh
suh/svež

prekoren.
goste
goste

C
globina:
fiziološka globina:
tekstura (povp.):
pH (povp.):
oblika org. snovi:
opombe:
tip prsti:

srednje globoka
srednje globoka
lahka
nevtralna
prhninasta sprstenina
Delež skeleta narašča z globino, vendar je celoten profil izjemno
skeleten. Skeletni delci so različno veliki, niso redke nekaj 5 cm
veliki kosi.
rendzina, rjava, skeletna
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PRILOGE

Blaž Repe

Vzorčno mesto: 91 (GPS oznaka: 044)

Podatki o lokaciji na podlagi terenskih opazovanj in meritev:
Kopač, Tomažkov vrh
koordinate
matična podlaga:
naklon:
ekspozicija:
makrorelief:
mikrorelief:
oblika reliefa:
kamnitost:
skalovitost:
vpliv človeka:
raba tal:
rastlinstvo
drevesna plast:
grmovna plast:
zeliščna plast:
opombe:

X=446870
kremenov peščenjak
8°
severovzhodna
razgibano hribovje
sredina pobočja
konveksna
neznatna
neskalovito
/
gozd

Y=108214

bukev, pravi kostanj, rdeči bor, hrast graden, bukev
bukev, pravi kostanj
borovnica, orlova praprot, jesenska vresa, dlakava bekica

Nekatere vrednosti digitalnih podatkov na lokaciji profila:
nadmorska višina (DMR25x25):
naklon (DMR25x25):
ekspozicija (DMR25x25):
geološka karta 1:25.000:
pedološka karta 1:25.000:
gozdne združbe 1:50.000:
raba tal MKGP:

624 m
23°
78°
CP
DIS.RJ./GRODENSKIH peSc.tip.
Blechno-Fagetum
Gozd in ostale poraščene površine
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PRILOGE

Blaž Repe

Podatki terenskih meritev o profilu prsti in njegovih horizontih:
horizonti
A1
A2
C

globina [cm]
0-11
11-45
45-

barva
2,5 Y 4/2
2,5 Y 5/6

tekstura
IP
PI

struktura
izraženost
slabo
slabo

horizonti
A1
A2
C

oblika
grudičasta
grudičasta

horizonti
A1

skelet
malo

oblika skel.
zaobljen

A2

malo

zaobljen

org. snov
srednje
humozen
srednje
humozen

reakcija [pH]
4
4,5

obstojnost
srednje
slabo

CaCO3 [%]
/
/

vlažnost
suh
suh

konsistenca
sipek

prekoren.
goste

sipek

goste

C
globina:
fiziološka globina:
tekstura (povp.):
pH (povp.):
oblika org. snovi:
opombe:
tip prsti:

plitva
srednja
lahka
kisla
prhnina
Peščenjak je dobro razpadel, skeletni delci so zelo drobni in se
približujejo velikosti grobega peska.
ranker
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PRILOGE

Blaž Repe

Vzorčno mesto: 167 (GPS oznaka: 045)

Podatki o lokaciji na podlagi terenskih opazovanj in meritev:
Sveti Ožbolt nad Zmincem
koordinate
matična podlaga:
naklon:
ekspozicija:
makrorelief:
mikrorelief:
oblika reliefa:
kamnitost:
skalovitost:
vpliv človeka:
raba tal:
rastlinstvo
drevesna plast:
grmovna plast:
zeliščna plast:

X=445516
kremenov meljevec/peščenjak
20°
severovzhodna
razgibano hribovje
sredina pobočja
konkavna
nekamnito
neskalovito
/
gozd

Y=108236

bukev, pravi kostanj, jelka, gorski javor
bukev, pravi kostanj
orlova praprot, navadna podborka, gorski javor, dvolistna senčnica,
mahovi

opombe:
Nekatere vrednosti digitalnih podatkov na lokaciji profila:
nadmorska višina (DMR25x25):
naklon (DMR25x25):
ekspozicija (DMR25x25):
geološka karta 1:25.000:
pedološka karta 1:25.000:
gozdne združbe 1:50.000:
raba tal MKGP:

738 m
24°
32°
P22
DIS.RJ./GRODENSKIH pesc.tip.
Bazzanio trilobatae-Abietetum
Gozd in ostale poraščene površine
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PRILOGE

Blaž Repe

Podatki terenskih meritev o profilu prsti in njegovih horizontih:
horizonti
A
(B)
C

globina [cm]
0-9
9-29
29-

horizonti
A
(B)
C
horizonti
A
(B)

oblika
grudičasta
poliedrična

skelet
srednje
srednje

barva
10 YR 4/2
10 YR 4/4

tekstura
MI
MI

struktura
izraženost
dobro
srednje

oblika skel.
ostrorob
ostrorob

org. snov
humozen
slabo
humozen

reakcija [pH]
4,5
4,5

obstojnost
srednje
srednje

konsistenca
zelo drobljiv
drobljiv

CaCO3 [%]
/
/

vlažnost
suh
svež

prekoren.
goste
goste

C
globina:
fiziološka globina:
tekstura (povp.):
pH (povp.):
oblika org. snovi:
opombe:
tip prsti:

plitva
plitva
srednje težka
kisla
prhninasta sprstenina
V zgornjem delu profila prevladujejo manjši, v spodnjem delu pa
večji kosi skeleta.
distrična rjava
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PRILOGE

Blaž Repe

Vzorčno mesto: 164 (GPS oznaka: 046)

Podatki o lokaciji na podlagi terenskih opazovanj in meritev:
Tošč
koordinate
matična podlaga:
naklon:
ekspozicija:
makrorelief:
mikrorelief:
oblika reliefa:
kamnitost:
skalovitost:
vpliv človeka:
raba tal:
rastlinstvo
drevesna plast:
grmovna plast:
zeliščna plast:

X=447675
dolomit
20°
zahodna
razgibano hribovje
zgornji del pobočja
enakomerno
pogosta
neskalovito
/
redek, svetel gozd

Y=106219

bukev, rdeči bor, črni gaber, črni bor
gorski javor, mali jesen, črni gaber
primožek, srobot, črni teloh, spomladanska
jelenovec

opombe:
Nekatere vrednosti digitalnih podatkov na lokaciji profila:
nadmorska višina (DMR25x25):
naklon (DMR25x25):
ekspozicija (DMR25x25):
geološka karta 1:25.000:
pedološka karta 1:25.000:
gozdne združbe 1:50.000:
raba tal MKGP:

907 m
18°
267°
T2
RENDZINA,/apn.+dol.PRHNINASTA
Ostryo carpinifoliae-Fagetum
Gozd in ostale poraščene površine
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resa,

ozkolistni

PRILOGE

Blaž Repe

Podatki terenskih meritev o profilu prsti in njegovih horizontih:
horizonti
A
C1
C2

globina [cm]
0-10
10-30
30-

horizonti
A
C1
C2

barva
10 YR 2/2

skelet
zelo

reakcija [pH]
7,5

struktura
izraženost
dobra

oblika
mrvičasta

horizonti
A

tekstura
PI

oblika skel.
mešan,
kemično
razpadel

obstojnost
srednja

org. snov
močno
humozen

konsistenca
rahel

CaCO3 [%]
nad 10

vlažnost
suh

prekoren.
goste

C1
C2
globina:
fiziološka globina:
tekstura (povp.):
pH (povp.):
oblika org. snovi:
opombe:
tip prsti:

zelo plitva
plitva
lahka
alkalna
prhnina
A horizont počasi, a zelo intenzivno reagira s HCl. C1 in C2 se
izrazito ločita po stopnji preperelosti dolomitne matične podlage. C2
je svetlejši in delno prepereli dolomitni kosi so večji.
Veliko je drobnih korenin, večje so redke.
rendzina

Podatki laboratorijskih meritev o profilu prsti in njegovih horizontih:
horizonti
A
C1
C2
horizonti
A
C1
C2

delež GP
48,1

teksturni razred
PI

delež DP
21,6

delež GM
12,4

reakcija [pH]
7,6

355

delež DM
6,9

CaCO3 [%]
22,3

delež G
11,0

org. snov [%]
10,6

PRILOGE

Blaž Repe

Vzorčno mesto: 90 (GPS oznaka: 047)

Podatki o lokaciji na podlagi terenskih opazovanj in meritev:
Selo nad Polhovim Gradcem
koordinate
matična podlaga:
naklon:
ekspozicija:
makrorelief:
mikrorelief:
oblika reliefa:
kamnitost:
skalovitost:
vpliv človeka:
raba tal:
rastlinstvo
drevesna plast:
grmovna plast:
zeliščna plast:
opombe:

X=444747
lapornati apnenec
25°
južna
razgibano hribovje
sredina pobočja
konkavna
nekamnito
neskalovito
/
gozd

Y=106580

bukev, mali jesen, črni gaber, gorski javor
mali jesen, bukev, črni gaber, šipek
primožek, pisana vilovina

Nekatere vrednosti digitalnih podatkov na lokaciji profila:
nadmorska višina (DMR25x25):
naklon (DMR25x25):
ekspozicija (DMR25x25):
geološka karta 1:25.000:
pedološka karta 1:25.000:
gozdne združbe 1:50.000:
raba tal MKGP:

672 m
23°
161°
T1
RENDZINA,/apn.+dol.PRHNINASTA
Ostryo carpinifoliae-Fagetum
Gozd in ostale poraščene površine
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PRILOGE

Blaž Repe

Podatki terenskih meritev o profilu prsti in njegovih horizontih:
horizonti
A
(B)
C

globina [cm]
0-22
22-39
39-

horizonti
A
(B)
C

barva
10 YR 5/2
10 YR 6/4

tekstura
PI
I

reakcija [pH]
7
7

struktura
izraženost
dobra
slaba

oblika
mrvičasta
oreškasta

vlažnost

obstojnost
srednja
slaba

horizonti
A

skelet
zelo

oblika skel.
mešan

org. snov
humozen

(B)

zelo

mešan

slabo
humozen

CaCO3 [%]
nad 10
nad 10

suh/svež
svež

konsistenca
rahel,
drobljiv
zmerno trd,
slabo drobljiv

prekoren.
goste
srednje
goste

C
globina:
fiziološka globina:
tekstura (povp.):
pH (povp.):
oblika org. snovi:
opombe:
tip prsti:

plitva
plitva
lahka
nevtralna
prhninasta sprstenina
(B) enakomerno nosi hkrati kambične lastnosti (barva, glinaste
prevleke) in lastnosti matične podlage (skelet in tekstura, slabo
izražena struktura).
rjava pokarbonatna

Podatki laboratorijskih meritev o profilu prsti in njegovih horizontih:
horizonti
A
(B)
C
horizonti
A
(B)
C

delež GP
20,9
11,5

teksturni razred
I
PGI

delež DP
16,1
11,5

delež GM
20,2
11,5

reakcija [pH]
6,4
6,0
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delež DM
25,9
11,5

CaCO3 [%]
8,7
9,4

delež G
16,9
11,5

org. snov [%]
5,7
1,4

PRILOGE

Blaž Repe

Vzorčno mesto: 77 (GPS oznaka: 048)

Podatki o lokaciji na podlagi terenskih opazovanj in meritev:
Pesek, Jevški graben
koordinate
matična podlaga:
naklon:
ekspozicija:
makrorelief:
mikrorelief:
oblika reliefa:
kamnitost:
skalovitost:
vpliv človeka:
raba tal:
rastlinstvo
drevesna plast:
grmovna plast:
zeliščna plast:
opombe:

X=446311
rdeč peščenjak
10°
severozahodna
razgibano hribovje
sredina pobočja grape
konkavno
pobočje
/
/
gozd

Y=105650

pravi kostanj, bukev, grade, beli gaber, jelka
beli gaber, pravi kostanj, bukev, hrast graden
borovnica, belkasta bekica, mahovi

Nekatere vrednosti digitalnih podatkov na lokaciji profila:
nadmorska višina (DMR25x25):
naklon (DMR25x25):
ekspozicija (DMR25x25):
geološka karta 1:25.000:
pedološka karta 1:25.000:
gozdne združbe 1:50.000:
raba tal MKGP:

621 m
9°
359°
P22
DIS.RJ./GRODENSKIH pesc.tip.
Blechno-Fagetum
Gozd in ostale poraščene površine
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PRILOGE

Blaž Repe

Podatki terenskih meritev o profilu prsti in njegovih horizontih:
horizonti
A
(B)
C

globina [cm]
0-10
10-42
42-

horizonti
A
(B)
C

barva
2,5 YR 2/3
2,5 YR 3/4

oblika
mrvičasta/
grudičasta
oreškasta

tekstura
MI
PGI

struktura
izraženost
srednje

obstojnost
slabo

srednje

slabo

horizonti
A

skelet
srednje

oblika skel.
mešan

(B)

zelo

mešan

org. snov
srednje
humozen
slabo
humozen

C
globina:
fiziološka globina:
tekstura (povp.):
pH (povp.):
oblika org. snovi:
opombe:
tip prsti:

reakcija [pH]
4
4,5

srednja globoka
srednje globoka
srednje težka
močno kisla
prhnina
distrična rjava

359

CaCO3 [%]
/
/

vlažnost
suh
suh/svež

konsistenca
rahel

prekoren.
zelo goste

drobljiv

srednje
goste

PRILOGE

Blaž Repe

Vzorčno mesto: 166 (GPS oznaka: 049)

Podatki o lokaciji na podlagi terenskih opazovanj in meritev:
Kuzlovec, med Črtnico in Špikom
koordinate
matična podlaga:
naklon:
ekspozicija:
makrorelief:
mikrorelief:
oblika reliefa:
kamnitost:
skalovitost:
vpliv človeka:
raba tal:
rastlinstvo
drevesna plast:
grmovna plast:
zeliščna plast:
opombe:

X=446730
Y=104298
menjavanje lapornatega apnenca in nekarbonatnega permskega
meljevca
35°
zahodna
razgibano hribovje
sredina pobočja grape
konkavno
redka
neskalovito
/
gozd
bukev, gorski javor
bukev
kopitnik, navadna zajčja deteljica, navadna glistovnica
Gozd je z vrstami izrazito reven. Slabo sta razviti tudi grmovna in
zeliščna plast. Na poti do profila je bilo ponekod opaziti jelenov
jezik, srebrenko in kresničevje.
Dno grape in struga potoka vsebujeta obe našteti kamnini, ki se
tukaj očitno menjavata na kratke razdalje.

Nekatere vrednosti digitalnih podatkov na lokaciji profila:
nadmorska višina (DMR25x25):
naklon (DMR25x25):
ekspozicija (DMR25x25):
geološka karta 1:25.000:
pedološka karta 1:25.000:
gozdne združbe 1:50.000:
raba tal MKGP:

473 m
40°
290°
T1
RENDZINA,/apn.+dol.PRHNINASTA
Stellario glochidiospermae-Fagetum
Gozd in ostale poraščene površine
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PRILOGE

Blaž Repe

Podatki terenskih meritev o profilu prsti in njegovih horizontih:
horizonti
A1
A2
R

globina [cm]
0-4
4-17

horizonti
A1
A2
R

oblika
mrvičasta/
grudičasta
grudičasta

barva
7,5 YR 3/2
7,5 YR 4/3

tekstura
I
PGI

reakcija [pH]
5,5
5

struktura
izraženost
srednje

obstojnost
srednje

srednje

srednje

horizonti
A1

skelet
zelo

oblika skel.
ostrorob

A2

zelo

ostrorob

org. snov
srednje
humozen
slabo
humozen

CaCO3 [%]
/
/

vlažnost
suh
suh

konsistenca
rahel

prekoren.
goste

drobljiv

goste

R
globina:
fiziološka globina:
tekstura (povp.):
pH (povp.):
oblika org. snovi:
opombe:
tip prsti:

zelo plitva
plitva
srednje težka
kisla
prhninasta sprstenina
Matična podlaga izkopanega profila je nekarbonatna (kisla), čeprav
je v neposredni bližini iz tal štrlela skala lapornatega apnenca.
A2 sicer kaže rahle kambične znake , a so preslabo izraženi.
ranker, erozijski
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PRILOGE

Blaž Repe

Vzorčno mesto: 64 (GPS oznaka: 050)

Podatki o lokaciji na podlagi terenskih opazovanj in meritev:
Špik, Štirmas
koordinate
matična podlaga:
naklon:
ekspozicija:
makrorelief:
mikrorelief:
oblika reliefa:
kamnitost:
skalovitost:
vpliv človeka:
raba tal:
rastlinstvo
drevesna plast:
grmovna plast:
zeliščna plast:

X=447392
Y=105072
dolomit
20°
južna
razgibano hribovje
zgornji del pobočja
konkavno
zmerna
neskalovito
košeni travnik
gozdni rob, travnik
V bližini
rdeči bor, bukev
bukev, črni gaber, mali jesen
spomladanska resa, primožek, triroba košeničica, cipresasti mleček,
žanjevec

opombe:
Nekatere vrednosti digitalnih podatkov na lokaciji profila:
nadmorska višina (DMR25x25):
naklon (DMR25x25):
ekspozicija (DMR25x25):
geološka karta 1:25.000:
pedološka karta 1:25.000:
gozdne združbe 1:50.000:
raba tal MKGP:

728 m
24°
207°
T2
RENDZINA,/apn.+dol.PRHNINASTA
Genisto januensis-Pinetum
Gozd in ostale poraščene površine
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PRILOGE

Blaž Repe

Podatki terenskih meritev o profilu prsti in njegovih horizontih:
horizonti
A
C

globina [cm]
0-11
11-

horizonti
A
C

oblika
grudičasta

horizonti
A

skelet
zelo

barva
10 YR 3/3

tekstura
I

struktura
izraženost
dobra

oblika skel.
ostrorob

org. snov
močno
humozen

C
globina:
fiziološka globina:
tekstura (povp.):
pH (povp.):
oblika org. snovi:
opombe:
tip prsti:

zelo plitva
plitva
srednje težka
nevtralna
sprstenina
rendzina
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reakcija [pH]
7

obstojnost
dobra

konsistenca
drobljiv

CaCO3 [%]
nad 10

vlažnost
suh

prekoren.
srednje
goste

PRILOGE

Blaž Repe

Vzorčno mesto: 163 (GPS oznaka: 051)

Podatki o lokaciji na podlagi terenskih opazovanj in meritev:
Kucelj, Pristava pri Polhovem Gradcu
koordinate
matična podlaga:
naklon:
ekspozicija:
makrorelief:
mikrorelief:
oblika reliefa:
kamnitost:
skalovitost:
vpliv človeka:
raba tal:
rastlinstvo
drevesna plast:
grmovna plast:
zeliščna plast:
opombe:

X=448693
apnenec
8°
severozahodna
razgibano hribovje
plato
enakomerna
zmerna
neskalovito
/
gozd

Y=102826

bukev, gorski javor, lipa
bukev, gorski javor, navadna kalina
kopitnik, navadni ženikelj, tevje

Nekatere vrednosti digitalnih podatkov na lokaciji profila:
nadmorska višina (DMR25x25):
naklon (DMR25x25):
ekspozicija (DMR25x25):
geološka karta 1:25.000:
pedološka karta 1:25.000:
gozdne združbe 1:50.000:
raba tal MKGP:

674 m
7°
335°
2
T2 2
RENDZINA,/apn.+dol.PRHNINASTA
Hacquetio-Fagetum
Gozd in ostale poraščene površine
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PRILOGE

Blaž Repe

Podatki terenskih meritev o profilu prsti in njegovih horizontih:
horizonti
A
C

globina [cm]
0-19
19-

horizonti
A
C

oblika
grudičasta

horizonti
A

skelet
zelo

barva
10 YR 3/4

tekstura
I

reakcija [pH]
7

struktura
izraženost
dobro

oblika skel.
ostrorob

obstojnost
srednje

org. snov
humozen

konsistenca
drobljiv

CaCO3 [%]
nad 10

vlažnost
svež

prekoren.
srednje
goste

C
globina:
fiziološka globina:
tekstura (povp.):
pH (povp.):
oblika org. snovi:
opombe:
tip prsti:

plitva
plitva
srednje težka
nevtralna
sprstenina
rendzina

Podatki laboratorijskih meritev o profilu prsti in njegovih horizontih:
horizonti
A
C
horizonti
A
C

delež GP
29,3

teksturni razred
I

delež DP
13,8

delež GM
17,2

reakcija [pH]
7,4

365

delež DM
21,1

CaCO3 [%]
14,9

delež G
18,6

org. snov [%]
7,6

PRILOGE

Blaž Repe

Vzorčno mesto: 173 (GPS oznaka: 052)

Podatki o lokaciji na podlagi terenskih opazovanj in meritev:
Tabor, Babna gora
koordinate
matična podlaga:
naklon:
ekspozicija:
makrorelief:
mikrorelief:
oblika reliefa:
kamnitost:
skalovitost:
vpliv človeka:
raba tal:
rastlinstvo
drevesna plast:
grmovna plast:
zeliščna plast:
opombe:

X=451046
Y=102735
dolomit
15°
južna
razgibano hribovje
sredina pobočja
konveksno
redka
/
košnja trave
travnik
V bližini
bukev, mali jesen, črni gaber
leska, rumeni dren, kalina, mali jesen, črni gaber
črni teloh

Nekatere vrednosti digitalnih podatkov na lokaciji profila:
nadmorska višina (DMR25x25):
naklon (DMR25x25):
ekspozicija (DMR25x25):
geološka karta 1:25.000:
pedološka karta 1:25.000:
gozdne združbe 1:50.000:
raba tal MKGP:

508 m
15°
165°
1
T2 2
RJ.POKARB./apn.+dol.tip.
Negozd
Intenzivni travniki
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PRILOGE

Blaž Repe

Podatki terenskih meritev o profilu prsti in njegovih horizontih:
horizonti
A1
A2
C

globina [cm]
0-14
14-24
24-

barva
10 YR 3/2
10 YR 5/2

tekstura
PI
IP

struktura
izraženost
dobro
slabo

reakcija [pH]
7
7,5

horizonti
A1
A2
C

oblika
grudičasta
grudičasta

obstojnost
dobro
slabo

horizonti
A1

skelet
zelo

oblika skel.
ostrorob

org. snov
humozen

konsistenca
drobljiv

A2

zelo

ostrorob

slabo
humozen

sipek

C
globina:
fiziološka globina:
tekstura (povp.):
pH (povp.):
oblika org. snovi:
opombe:
tip prsti:

plitva
plitva
lahka
nevtralna
prhnina
Vzorec izjemno in burno reagira ob dodatku HCl.
rendzina
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CaCO3 [%]
nad 10
nad 10

vlažnost
suh
suh

prekoren.
srednje
goste
posamezne

PRILOGE

Blaž Repe

Vzorčno mesto: 174 (GPS oznaka: 053)

Podatki o lokaciji na podlagi terenskih opazovanj in meritev:
Za plazom, Log pri Polhovem Gradcu
koordinate
matična podlaga:
naklon:
ekspozicija:
makrorelief:
mikrorelief:
oblika reliefa:
kamnitost:
skalovitost:
vpliv človeka:
raba tal:
rastlinstvo
drevesna plast:
grmovna plast:
zeliščna plast:
opombe:

X=450861
dolomit
20°
vzhodna
razgibano hribovje
sredina pobočja
konveksna
zmerna
neskalovito
/
gozd

Y=103702

bukev, divja češnja, beli gaber, rdeči bor, črni gaber
leska, mali jesen, rumeni dren, črni gaber
jetrnik, bršljan

Nekatere vrednosti digitalnih podatkov na lokaciji profila:
nadmorska višina (DMR25x25):
naklon (DMR25x25):
ekspozicija (DMR25x25):
geološka karta 1:25.000:
pedološka karta 1:25.000:
gozdne združbe 1:50.000:
raba tal MKGP:

514 m
17°
121°
T21
RENDZINA,/apn.+dol.PRHNINASTA
Ostryo carpinifoliae-Fagetum
Gozd in ostale poraščene površine
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PRILOGE

Blaž Repe

Podatki terenskih meritev o profilu prsti in njegovih horizontih:
horizonti
A
C
R

globina [cm]
0-21
21-26
26-

horizonti
A
C

oblika
grudičasta

horizonti
A
C

skelet
zelo

globina:
fiziološka globina:
tekstura (povp.):
pH (povp.):
oblika org. snovi:
opombe:
tip prsti:

barva
10 YR 4/3

tekstura
I

struktura
izraženost
srednje

oblika skel.
ostrorob

org. snov
humozen

reakcija [pH]
7,5

obstojnost
srednje

konsistenca
drobljiv

plitva
plitva
srednje težka
alkalna
sprstenina
Delež in velikost skeletnih narašča z globino.
rendzina, rjava
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CaCO3 [%]
nad 10

vlažnost
svež

prekoren.
goste

PRILOGE

Blaž Repe

Vzorčno mesto: 109 (GPS oznaka: 054)

Podatki o lokaciji na podlagi terenskih opazovanj in meritev:
Goričane
koordinate
matična podlaga:
naklon:
ekspozicija:
makrorelief:
mikrorelief:
oblika reliefa:
kamnitost:
skalovitost:
vpliv človeka:
raba tal:
rastlinstvo
drevesna plast:
grmovna plast:
zeliščna plast:
opombe:

X=454116
glaciofluvialni pesek
°0
/
kotlina
uravnava na prvi terasi
ni pobočja
nekamnito
neskalovito
gojeni travnik
travnik

Y=110979

/
/
/
Vzorec je bil vzet in proučen s pomočjo pedološkega svedra.

Nekatere vrednosti digitalnih podatkov na lokaciji profila:
nadmorska višina (DMR25x25):
naklon (DMR25x25):
ekspozicija (DMR25x25):
geološka karta 1:25.000:
pedološka karta 1:25.000:
gozdne združbe 1:50.000:
raba tal MKGP:

319 m
0°
/
al
EVT.RJ./LED.DOB.prod.+pesc.NASUTINAH
REK+REC.VRSAJ
negozd
Njive in vrtovi
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PRILOGE

Blaž Repe

Podatki terenskih meritev o profilu prsti in njegovih horizontih:
horizonti
A1
A2
C

globina [cm]
0-11
11-30
30

barva
7,5 YR 4/2
7,5 YR 4/4

tekstura
PI
MI

struktura
izraženost
slabo
slabo

horizonti
A1
A2
C

oblika
grudičasta
grudičasta

horizonti
A1

skelet
malo

oblika skel.
zaobljeni

A2

malo

zaobljeni

org. snov
slabo
humozen
slabo
humozen

C
globina:
fiziološka globina:
tekstura (povp.):
pH (povp.):
oblika org. snovi:
opombe:
tip prsti:

plitva
plitva
lahka
nevtralna
sprstenina
obrečna, evtrična
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reakcija [pH]
7
7,5

obstojnost
slabo
slabo

konsistenca
rahel
drobljiv

CaCO3 [%]
1-2
1-2

vlažnost
suh
svež

prekoren.
srednje
goste
posamezne

PRILOGE

Blaž Repe

Vzorčno mesto: 106 (GPS oznaka: 055)

Podatki o lokaciji na podlagi terenskih opazovanj in meritev:
Osolnik (Sv. Mohor), Močeradnik
koordinate
matična podlaga:
naklon:
ekspozicija:
makrorelief:
mikrorelief:
oblika reliefa:
kamnitost:
skalovitost:
vpliv človeka:
raba tal:
rastlinstvo
drevesna plast:
grmovna plast:
zeliščna plast:
opombe:

X=449176
rdeč peščenjak
5°
severovzhodna
razgibano hribovje
sredina pobočja
konveksna
redka
neskalovito
/
gozd

Y=110354

hrast graden, pravi kostanj, rdeči bor, jelka, bukev
pravi kostanj, jerebika, bukev
borovnica, orlova praprot, belkasta bekica

Nekatere vrednosti digitalnih podatkov na lokaciji profila:
nadmorska višina (DMR25x25):
naklon (DMR25x25):
ekspozicija (DMR25x25):
geološka karta 1:25.000:
pedološka karta 1:25.000:
gozdne združbe 1:50.000:
raba tal MKGP:

706 m
15°
28°
P22
DIS.RJ./GRODENSKIH pesc.tip.
Blechno-Fagetum
Gozd in ostale poraščene površine
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PRILOGE

Blaž Repe

Podatki terenskih meritev o profilu prsti in njegovih horizontih:
horizonti
A
(B)1
(B)2
C

globina [cm]
0-8
8-17
17-39
39-

barva
2,5 YR 3/2
2,5 YR 4/6
2,5 YR 3/4

struktura
izraženost
srednje
slabo
srednje

horizonti
A
(B)1
(B)2
C

oblika
mrvičasta
poliedrična
poliedrična

horizonti
A
(B)1

skelet
malo
malo

oblika skel.
ostrorob
ostrorob

(B)2
C

zelo

ostrorob

globina:
fiziološka globina:
tekstura (povp.):
pH (povp.):
oblika org. snovi:
opombe:
tip prsti:

tekstura
I
PGI
GI

org. snov
humozen
slabo
humozen
mineralen

srednje
srednje
srednje težka
močno kisla
prhnina
distrična rjava, izprana

373

reakcija [pH]
4,5
4,5
5

obstojnost
srednje
slabo
dobro

CaCO3 [%]
/
/
/

vlažnost
suh/svež
suh/svež
svež

konsistenca
rahel
drobljiv, gost

prekoren.
srednje
srednje

trd, gost

srednje

PRILOGE

Blaž Repe

Vzorčno mesto: 165 (GPS oznaka: 056)

Podatki o lokaciji na podlagi terenskih opazovanj in meritev:
Osolnik-Govejek
koordinate
matična podlaga:
naklon:
ekspozicija:
makrorelief:
mikrorelief:
oblika reliefa:
kamnitost:
skalovitost:
vpliv človeka:
raba tal:
rastlinstvo
drevesna plast:
grmovna plast:
zeliščna plast:
opombe:

X=449653
lapornati apnenec
15°
jugovzhodna
razgibano hribovje
sredina pobočja
konkavna
zmerna
neskalovito
/
gozd

Y=109631

bukev, gorski javor
leska, bukev, črni gaber, mali jesen
pljučnik, gorski javor, trpežni golšec, lakota (??), teloh

Nekatere vrednosti digitalnih podatkov na lokaciji profila:
nadmorska višina (DMR25x25):
naklon (DMR25x25):
ekspozicija (DMR25x25):
geološka karta 1:25.000:
pedološka karta 1:25.000:
gozdne združbe 1:50.000:
raba tal MKGP:

563 m
18°
28°
T1
RJ.POKARB./apn.+dol.tip.
Ostryo carpinifoliae-Fagetum
Gozd in ostale poraščene površine

374

PRILOGE

Blaž Repe

Podatki terenskih meritev o profilu prsti in njegovih horizontih:
horizonti
A
(B)
C

globina [cm]
0-11
11-35
35-

horizonti
A
(B)
C

oblika
grudičasta
poliedrična

barva
10 YR 4/2
10 YR 4/4

tekstura
MI
GI

struktura
izraženost
dobra
dobra

horizonti
A

skelet
srednje

oblika skel.
ostrorob

(B)

zelo

ostrorob

org. snov
srednje
humozen
slabo
humozen

C
globina:
fiziološka globina:
tekstura (povp.):
pH (povp.):
oblika org. snovi:
opombe:
tip prsti:

plitva
srednje globoka
srednje težka in težka
slabo kisla
prhninasta sprstenina
rjava pokarbonatna
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reakcija [pH]
6,5
6,5

obstojnost
srednja
dobra

CaCO3 [%]
1-2
1-2

vlažnost
svež
svež

konsistenca
drobljiv

prekoren.
goste

drobljiv, gost

goste

PRILOGE

Blaž Repe

Vzorčno mesto: 93 (GPS oznaka: 057)

Podatki o lokaciji na podlagi terenskih opazovanj in meritev:
Bukovica
koordinate
matična podlaga:
naklon:
ekspozicija:
makrorelief:
mikrorelief:
oblika reliefa:
kamnitost:
skalovitost:
vpliv človeka:
raba tal:
rastlinstvo
drevesna plast:
grmovna plast:
zeliščna plast:
opombe:

X=450955
rdeč peščenjak
20°
južna
razgibano hribovje
sredina pobočja, grapa
konveksna
pogosta
neskalovito
/
gozd

Y=108631

bukev, hrast graden, pravi kostanj
bukev, navadna krhlika, jerebika
borovnica, rebrenjača, orlova praprot, belkasta bekica

Nekatere vrednosti digitalnih podatkov na lokaciji profila:
nadmorska višina (DMR25x25):
naklon (DMR25x25):
ekspozicija (DMR25x25):
geološka karta 1:25.000:
pedološka karta 1:25.000:
gozdne združbe 1:50.000:
raba tal MKGP:

539 m
18°
188°
P22
DIS.RJ./GRODENSKIH pesc.tip.
Blechno-Fagetum
Gozd in ostale poraščene površine
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PRILOGE

Blaž Repe

Podatki terenskih meritev o profilu prsti in njegovih horizontih:
horizonti
O
A
C

globina [cm]
6-0
0-16
16-

horizonti
A

oblika
mrvičasta/
grudičasta

barva

tekstura

reakcija [pH]

CaCO3 [%]

2,5 YR 4/3

PI

4

/

struktura
izraženost
srednje

obstojnost
slabo

vlažnost
svež

C
horizonti
A

skelet
zelo

oblika skel.
mešan

org. snov
humozen

konsistenca
rahel,
drobljiv

C
globina:
fiziološka globina:
tekstura (povp.):
pH (povp.):
oblika org. snovi:
opombe:
tip prsti:

plitva
pplitva
lahka
zelo kisla
surovi humus
Vsi trije O podhorizonti (l, f, h) so zelo lepo razviti.
ranker

377

prekoren.
srednje
goste

PRILOGE

Blaž Repe

Vzorčno mesto: 157 (GPS oznaka: 058)

Podatki o lokaciji na podlagi terenskih opazovanj in meritev:
Dretnik, Legastja
koordinate
matična podlaga:
naklon:
ekspozicija:
makrorelief:
mikrorelief:
oblika reliefa:
kamnitost:
skalovitost:
vpliv človeka:
raba tal:
rastlinstvo
drevesna plast:
grmovna plast:
zeliščna plast:

X=449761
dolomit
25°
vzhodna
razgibano hribovje
greben
konveksna
redka
neskalovito
sečnja dreves
gozd

Y=107568

bukev, gorski javor
bukev, gorski javor, navadni nagnoj
črni teloh, dvolistna senčnica, kopitnik, jetrnik, pljučnik, navadni
volčin

opombe:
Nekatere vrednosti digitalnih podatkov na lokaciji profila:
nadmorska višina (DMR25x25):
naklon (DMR25x25):
ekspozicija (DMR25x25):
geološka karta 1:25.000:
pedološka karta 1:25.000:
gozdne združbe 1:50.000:
raba tal MKGP:

593 m
27°
68°
T21
RENDZINA,/apn.+dol.PRHNINASTA
Ostryo carpinifoliae-Fagetum
Gozd in ostale poraščene površine
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PRILOGE

Blaž Repe

Podatki terenskih meritev o profilu prsti in njegovih horizontih:
horizonti
A1
A2
A3
R

globina [cm]
0-13
13-25
25-37
37-

horizonti
A1
A2
A3

barva
10 YR 3/3
7,5 YR 4/4
7,5 YR 4/4

oblika
grudičasta
grudičasta/
poliedrična
poliedrična/
grudičasta

tekstura
MI
I
I

reakcija [pH]
6,5
7
7

struktura
izraženost
dobra
srednja

obstojnost
dobra
dobra

srednja

srednja

CaCO3 [%]
10
nad 10
nad 10

vlažnost
svež
svež
svež

R
horizonti
A1

skelet
srednje

oblika skel.
mešan

A2

srednje

ostrorob

A3

zelo

ostrorob

org. snov
srednje
humozen
srednje
humozen
slabo
humozen

R
globina:
fiziološka globina:
tekstura (povp.):
pH (povp.):
oblika org. snovi:
opombe:
tip prsti:

rendzina, rjava

379

konsistenca
dokaj trd

prekoren.
goste

dokaj trd

srednje
goste
redke

dokaj trd

PRILOGE

Blaž Repe

Vzorčno mesto: 79 (GPS oznaka: 59)

Podatki o lokaciji na podlagi terenskih opazovanj in meritev:
koordinate
matična podlaga:
naklon:
ekspozicija:
makrorelief:
mikrorelief:
oblika reliefa:
kamnitost:
skalovitost:
vpliv človeka:
raba tal:
rastlinstvo
drevesna plast:
grmovna plast:
zeliščna plast:
opombe:

X=450414
skrilavi glinovec
35°
severna
razgibano hribovje
greben med grapama
konveksna
pogosta
neskalovito
/
gozd

Y=106003

bukev, pravi kostanj, hrast graden
bukev, jerebika
rebrenjača, kresničevje, dlakava bekica, borovnica

Nekatere vrednosti digitalnih podatkov na lokaciji profila:
nadmorska višina (DMR25x25):
naklon (DMR25x25):
ekspozicija (DMR25x25):
geološka karta 1:25.000:
pedološka karta 1:25.000:
gozdne združbe 1:50.000:
raba tal MKGP:

545 m
35°
3°
CP
DIS.RJ./PERMO-KARBONSKIH skril.+pe{c.tip.
Blechno-Fagetum
Gozd in ostale poraščene površine
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PRILOGE

Blaž Repe

Podatki terenskih meritev o profilu prsti in njegovih horizontih:
horizonti
A1
A2
C

globina [cm]
0-13
13-25
25-

horizonti
A1
A2
C

oblika
mrvičasta
grudičasta

horizonti
A1
A2

skelet
zelo
zelo

barva
10 YR 4/2
10 YR 4/4

tekstura
PI
PI

struktura
izraženost
dobra
slaba

oblika skel.
ploščat
ploščat

org. snov
humozen
srednje
humozen

reakcija [pH]
4,5
5

obstojnost
srednja
srednja

konsistenca
rahel
drobljiv

CaCO3 [%]
/
/

vlažnost
suh
svež

prekoren.
goste
goste

C
globina:
fiziološka globina:
tekstura (povp.):
pH (povp.):
oblika org. snovi:
opombe:
tip prsti:

plitva
plitva
lahka
kisla
prhnina
Proučena prst ima sicer dokaj očiten barvni preskok, ki pa obenem
ni tudi teksturni in strukturni.
ranker/distrična rjava
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PRILOGE

Blaž Repe

Vzorčno mesto: 78 (GPS oznaka: 060)

Podatki o lokaciji na podlagi terenskih opazovanj in meritev:
Grmada-Lipje, Rovtar
koordinate
matična podlaga:
naklon:
ekspozicija:
makrorelief:
mikrorelief:
oblika reliefa:
kamnitost:
skalovitost:
vpliv človeka:
raba tal:
rastlinstvo
drevesna plast:
grmovna plast:
zeliščna plast:
opombe:

X=449323
dolomit
20°
severovzhodna
razgibano hribovje
sredina pobočja
konveksna
zmerna
neznatna
/
gozd

Y=105403

črni gaber, mali jesen, rdeči bor
bukev, mali jesen, črni gaber, rdeči bor
spomladanska resa, žanjevec, primožek, triroba košeničica

Nekatere vrednosti digitalnih podatkov na lokaciji profila:
nadmorska višina (DMR25x25):
naklon (DMR25x25):
ekspozicija (DMR25x25):
geološka karta 1:25.000:
pedološka karta 1:25.000:
gozdne združbe 1:50.000:
raba tal MKGP:

623 m
23°
52°
T2
RENDZINA,/apn.+dol.PRHNINASTA
Genisto januensis-Pinetum
Gozd in ostale poraščene površine

382

PRILOGE

Blaž Repe

Podatki terenskih meritev o profilu prsti in njegovih horizontih:
horizonti
A
C

globina [cm]
0-16
16-

horizonti
A
C
horizonti
A

barva
10 YR 2/2

struktura
izraženost
srednje

oblika
mrvičasta

skelet
zelo

tekstura
I

oblika skel.
ostrorob

org. snov
zelo
humozen

C
globina:
fiziološka globina:
tekstura (povp.):
pH (povp.):
oblika org. snovi:
opombe:
tip prsti:

plitva
plitva
srednje težka
alkalna
prhnina
rendzina

383

reakcija [pH]
7,5

obstojnost
slabo

konsistenca
rahla

CaCO3 [%]
nad 10

vlažnost
suh/svež

prekoren.
zelo goste

PRILOGE

Blaž Repe

Vzorčno mesto: 65 (GPS oznaka: 061)

Podatki o lokaciji na podlagi terenskih opazovanj in meritev:
Goljek
koordinate
matična podlaga:
naklon:
ekspozicija:
makrorelief:
mikrorelief:
oblika reliefa:
kamnitost:
skalovitost:
vpliv človeka:
raba tal:
rastlinstvo
drevesna plast:
grmovna plast:
zeliščna plast:
opombe:

X=450752
apnenec – breča
15°
vzhodna
razgibano hribovje
sredina pobočja
enakomerno
redka
neskalovito
zaraščanje
površine v zraščanju

Y=104803

bukev, mali jesen, rdeči bor
mali jesen, črni gaber, rumeni dren, dobrovita, južna šmarna
detelja, enovrati glog, kalina
teloh, jetrnik, tevje, spomladanska resa, cipresasti mleček, bršljan
prelomna cona?

Nekatere vrednosti digitalnih podatkov na lokaciji profila:
nadmorska višina (DMR25x25):
naklon (DMR25x25):
ekspozicija (DMR25x25):
geološka karta 1:25.000:
pedološka karta 1:25.000:
gozdne združbe 1:50.000:
raba tal MKGP:

718 m
23°
97°
2
T2 2
RENDZINA,/apn.+dol.PRHNINASTA
Genisto januensis-Pinetum
Gozd in ostale poraščene površine

384

PRILOGE

Blaž Repe

Podatki terenskih meritev o profilu prsti in njegovih horizontih:
horizonti
A
(B)
C

globina [cm]
0-9
9-25
25-

barva
10 YR 3/3
10 YR 4/6

struktura
izraženost
dobro
dobro

horizonti
A
(B)
C

oblika
grudičast
poliedrična

horizonti
A

skelet
zelo

oblika skel.
ostrorob

(B)
C

zelo

ostrorob

globina:
fiziološka globina:
tekstura (povp.):
pH (povp.):
oblika org. snovi:
opombe:
tip prsti:

tekstura
I
I

org. snov
srednje
humozen
mineralen

plitva
plitva
srednje težka
nevtralna
prhninasta sprstenina
rjava pokarbonatna
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reakcija [pH]
7,5
7

obstojnost
srednje
dobro

CaCO3 [%]
nad 10
nad 10

vlažnost
suh
suh/svež

konsistenca
drobljiv

prekoren.
goste

trd

goste

PRILOGE

Blaž Repe

Vzorčno mesto: 80 (GPS oznaka: 062)

Podatki o lokaciji na podlagi terenskih opazovanj in meritev:
Topol pri Medvodah
koordinate
matična podlaga:
naklon:
ekspozicija:
makrorelief:
mikrorelief:
oblika reliefa:
kamnitost:
skalovitost:
vpliv človeka:
raba tal:
rastlinstvo
drevesna plast:
grmovna plast:
zeliščna plast:
opombe:

X=451715
rdeč peščenjak
10°
jugovzhodna
razgibano hribovje
sredina pobočja
konkavna
neznatna
neskalovito
/
gozd

Y=105221

bukev, pravi kostanj
bukev, pravi kostanj, robidovje, gorski javor
dlakava bekica, orlova praprot, borovnica

Nekatere vrednosti digitalnih podatkov na lokaciji profila:
nadmorska višina (DMR25x25):
naklon (DMR25x25):
ekspozicija (DMR25x25):
geološka karta 1:25.000:
pedološka karta 1:25.000:
gozdne združbe 1:50.000:
raba tal MKGP:

592 m
12°
128°
P22
DIS.RJ./GRODENSKIH pe{c.tip.
Blechno-Fagetum
Gozd in ostale poraščene površine
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PRILOGE

Blaž Repe

Podatki terenskih meritev o profilu prsti in njegovih horizontih:
horizonti
A
(B)
C

globina [cm]
0-17
17-40
40-

horizonti
A
(B)
C

oblika
grudičasta
poliedrična

barva
5 YR 5/3
5 YR 3/6

tekstura
PGI
GI

struktura
izraženost
dobra
srednja

horizonti
A

skelet
srednje

oblika skel.
ostrorob

(B)

srednje

ostrorob

org. snov
srednje
humozen
slabo
humozen

C
globina:
fiziološka globina:
tekstura (povp.):
pH (povp.):
oblika org. snovi:
opombe:
tip prsti:

srednje globoka
srednje globoka
srednje težka
kisla
prhninasta sprstenina
Prevladuje grobi pesek.
distrična rjava
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reakcija [pH]
5
5,5

obstojnost
srednja
srednja

CaCO3 [%]
/
/

vlažnost
svež
svež

konsistenca
drobljiv

prekoren.
goste

gnetljiv

goste

PRILOGE

Blaž Repe

Vzorčno mesto: 94 (GPS oznaka: 063)

Podatki o lokaciji na podlagi terenskih opazovanj in meritev:
Rog, Sv. Katarina
koordinate
matična podlaga:
naklon:
ekspozicija:
makrorelief:
mikrorelief:
oblika reliefa:
kamnitost:
skalovitost:
vpliv človeka:
raba tal:
rastlinstvo
drevesna plast:
grmovna plast:
zeliščna plast:
opombe:

X=452171
Y=106111
apnenec
18°
jugovzhodna
razgibano hribovje
sredina pobočja
enakomerna
neznatna
zmerna
travnik, vendar ga ne kosijo
travnik ob gozdnem robu
V bližini
rdeči bor, črni gaber, mali jesen, lipovec
mali jesen, črni gaber, dobrovita, rumeni dren
ozkolistni jelenovec, primožek

Nekatere vrednosti digitalnih podatkov na lokaciji profila:
nadmorska višina (DMR25x25):
naklon (DMR25x25):
ekspozicija (DMR25x25):
geološka karta 1:25.000:
pedološka karta 1:25.000:
gozdne združbe 1:50.000:
raba tal MKGP:

792 m
12°
166°
T1
RENDZINA,/apn.PRHNINASTA
negozd
Ekstenzivni travniki
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PRILOGE

Blaž Repe

Podatki terenskih meritev o profilu prsti in njegovih horizontih:
horizonti
A1
A2
C

globina [cm]
0-8
8-30
30-

barva
10 YR 3/1
10 YR 3/2

struktura
izraženost
dobro
dobro

horizonti
A1
A2
C

oblika
grudičasta
grudičasta

horizonti
A1

skelet
zelo

oblika skel.
ostrorob

A2
C

zelo

ostrorob

globina:
fiziološka globina:
tekstura (povp.):
pH (povp.):
oblika org. snovi:
opombe:
tip prsti:

tekstura
I
I

org. snov
zelo
humozen
humozen

plitva
srednje globoka
srednje težka
nevtralna
sprstenina
rendzina
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reakcija [pH]
7
7

obstojnost
dobro
dobro

CaCO3 [%]
nad 10
nad 10

vlažnost
suh/svež
svež

konsistenca
drobljiv

prekoren.
zelo goste

drobljiv

goste

PRILOGE

Blaž Repe

Vzorčno mesto: 108 (GPS oznaka: 064)

Podatki o lokaciji na podlagi terenskih opazovanj in meritev:
Breznik
koordinate
matična podlaga:
naklon:
ekspozicija:
makrorelief:
mikrorelief:
oblika reliefa:
kamnitost:
skalovitost:
vpliv človeka:
raba tal:
rastlinstvo
drevesna plast:
grmovna plast:
zeliščna plast:
opombe:

X=452679
oligocenska breča/konglomerat
20°
južna
razgibano hribovje
sredina pobočja grape
konkavna
zmerna
neznatna
/
gozd

Y=110081

bukev
bukev, veliki jesen, gorski javor, lipa, goli brest, šipek
teloh, trobentica, navadni zimzelen, tevje, lakota (?), velika mrtva
kopriva, bršljan, kopitnik
Gozdna združba je Hacquetio- in ne Blechno-Fagetum.

Nekatere vrednosti digitalnih podatkov na lokaciji profila:
nadmorska višina (DMR25x25):
naklon (DMR25x25):
ekspozicija (DMR25x25):
geološka karta 1:25.000:
pedološka karta 1:25.000:
gozdne združbe 1:50.000:
raba tal MKGP:

557 m
12°
134°
2
Ol2
RJ.POKARB./apn.+dol.tip.
Blechno-Fagetum
Gozd in ostale poraščene površine

390

PRILOGE

Blaž Repe

Podatki terenskih meritev o profilu prsti in njegovih horizontih:
horizonti
A
(B)
C
R

globina [cm]
0-7
7-18
18-33
33-

barva
10 YR 2/2
2,5 YR 3/4

tekstura
I
GI

struktura
izraženost
dobra
dobra

reakcija [pH]
7,5
7

horizonti
A
(B)
C

oblika
grudičasta
poliedrična

obstojnost
dobra
dobra

horizonti
A

skelet
malo

oblika skel.
ostrorob

org. snov
humozen

konsistenca
drobljiv

(B)

neskeleten

/

mineralen

gost,
gnetljivplastičen

CaCO3 [%]
nad 10
1

vlažnost
svež
vlažen

prekoren.
srednje
goste
srednje
goste

C
globina:
fiziološka globina:
tekstura (povp.):
pH (povp.):
oblika org. snovi:

opombe:

tip prsti:

plitva
plitva
težka
nevtralna
prhninasta sprstenina
Vzorec iz (B) je v epruveti s KCl izrazito nabrekel (nekajkrat, glede
na prvotno prostornino). Struktura je zelo dobro izražena in
izjemno obstojna.
Na poti do profila, na isti matični podlagi, ob vznožju vzpetine
Breznik so se pojavljale psevdooglejene prsti. Pot je bila blatna,
voda je na poti zastajala in mazava prst se je močno prijemala
čevljev.
V kambičnem horizontu je psevdooglejenost komaj zaznana.
rjava pokarbonatna, psevdooglejena (rahlo)
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PRILOGE

Blaž Repe

Vzorčno mesto: 152 (GPS oznaka: 065)

Podatki o lokaciji na podlagi terenskih opazovanj in meritev:
Podutik-Koseze
koordinate
matična podlaga:
naklon:
ekspozicija:
makrorelief:
mikrorelief:
oblika reliefa:
kamnitost:
skalovitost:
vpliv človeka:
raba tal:
rastlinstvo
drevesna plast:
grmovna plast:
zeliščna plast:
opombe:

X=458516
glinasti sediment
0°
/
kotlina
ravnina
ni pobočja
nekamnito
neskalovito
bližina naselja
gozd

Y=103538

smreka, rdeči bor, hrast graden, pravi kostanj, bukev
navadna krhlika, pravi kostanj, jerebika
orlova praprot, rebrenjača, hrast graden, borovnica
Vzorec je bil vzet in proučen s pomočjo pedološkega svedra.

Nekatere vrednosti digitalnih podatkov na lokaciji profila:
nadmorska višina (DMR25x25):
naklon (DMR25x25):
ekspozicija (DMR25x25):
geološka karta 1:25.000:
pedološka karta 1:25.000:
gozdne združbe 1:50.000:
raba tal MKGP:

309 m
0°
/
j
AMFIGLEJ,EVT.MINERALEN sr.MOCAN
Vaccinio myrtilli-Pinetum v.geo. Castanea sativa
Gozd in ostale poraščene površine

392

PRILOGE

Blaž Repe

Podatki terenskih meritev o profilu prsti in njegovih horizontih:
horizonti
A1
A2
(B)

globina [cm]
0-10
10-28
28-65

Bg1

65-95

Bg2

95-

horizonti
A1
A2

barva
10 YR 3/2
10 YR 4/2
10 YR 5/6
10 YR 5/6
7,5 YR 5/1
7,5 GY 5/1

oblika
mrvičasta
mrvičasta/
grudičasta
poliedrična
poliedrična
nestrukturna
(masiven).

(B)
Bg1
Bg2

tekstura
I
I
MGI

reakcija [pH]
4
4,5
5,5

CaCO3 [%]
/
/
/

MG

5,5

/

G

5

/

struktura
izraženost
srednje
srednje

obstojnost
srednje
srednj

slabo
slabo
brez strukture

srednje
slabo
brez strukture

horizonti
A1
A2

skelet
neskeleten
neskeleten

oblika skel.
/
/

(B)

neskeleten
neskeleten

/
/

org. snov
humozen
srednje
humozen
po rovih
mineralen

neskeleten

/

minerale

Bg1
Bg2

globina:
fiziološka globina:
tekstura (povp.):
pH (povp.):
oblika org. snovi:
opombe:
tip prsti:

zelo globoka
globoka
težke
kisle
prhnina
Na talno vodo nismo naleteli.
oglejena
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konsistenca
drobljiv
drobljiv
drobljiv/ gost
gnetljiv/
plastičen
mazav

vlažnost
suh/svež
suh/svež
svež
vlažen
vlažen/
moker
prekoren.
goste
srednje
goste
redke
neprekor.
neprekor

PRILOGE

Blaž Repe

Vzorčno mesto: 153 (GPS oznaka: 066)

Podatki o lokaciji na podlagi terenskih opazovanj in meritev:
Stranska vas
koordinate
matična podlaga:
naklon:
ekspozicija:
makrorelief:
mikrorelief:
oblika reliefa:
kamnitost:
skalovitost:
vpliv človeka:
raba tal:
rastlinstvo
drevesna plast:
grmovna plast:
zeliščna plast:
opombe:

X=455661
peščena aluvialna naplavina
0°
/
dolina
dno doline, poplavna ravnica
ni pobočja
nekamnito
neskalovito
gojeni travnik
travnik
V bližini
veliki jesen, vrbovje
vrbovje

Y=101730

Vzorec je bil vzet in proučen s pomočjo pedološkega svedra.

Nekatere vrednosti digitalnih podatkov na lokaciji profila:
nadmorska višina (DMR25x25):
naklon (DMR25x25):
ekspozicija (DMR25x25):
geološka karta 1:25.000:
pedološka karta 1:25.000:
gozdne združbe 1:50.000:
raba tal MKGP:

307 m
0°
/
al
OBRECNA,EVT.gl./ILOVNATEM ALUVIJU
negozd
Intenzivni travniki
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PRILOGE

Blaž Repe

Podatki terenskih meritev o profilu prsti in njegovih horizontih:
horizonti
A1
A2
A3
C

globina [cm]
0-18
18-66
66-97
97-

barva
10 YR 4/2
10 YR 4/2
10 YR 4/3

reakcija [pH]
7
7
6,5

struktura
izraženost
srednje
slabo
slabo

horizonti
A1
A2
A3
C

oblika
grudičasta
grudičasta
poliedrična

horizonti
A1

skelet
malo

oblika skel.
zaobljeni

A2

malo

zaobljeni

A3
C

malo

zaobljeni

globina:
fiziološka globina:
tekstura (povp.):
pH (povp.):
oblika org. snovi:
opombe:
tip prsti:

tekstura
I
IP
PGI

obstojnost
slabo
slabo
slabo

org. snov
slabo
humozen
slabo
humozen
mineralen

konsistenca
drobljiv

CaCO3 [%]
/
/
/

vlažnost
suh/svež
suh/svež
svež

drobljiv

prekoren.
srednje
goste
neprekor.

drobljiv

neprekor.

globoka
plitva
lahka
nevtralna
sprstenina
Prodniki so silikatni.
obrečna

Podatki laboratorijskih meritev o profilu prsti in njegovih horizontih:
horizonti
A1
A2
A3
C
horizonti
A1
A2
A3
C

delež GP
34,7
38,8
58,1

teksturni razred
PGI
PI
PI

delež DP
14,9
25,9
11,1

delež GM
15,7
9,1
7,4

reakcija [pH]
7,1
6,4
6,3
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delež DM
10,4
8,1
13,2

CaCO3 [%]
0,4
1,1
0,8

delež G
24,3
18,1
10,2

org. snov [%]
2,4
0,6
/

PRILOGE

Blaž Repe

Vzorčno mesto: 53 (GPS oznaka: 067)

Podatki o lokaciji na podlagi terenskih opazovanj in meritev:
Dobrova
koordinate
matična podlaga:
naklon:
ekspozicija:
makrorelief:
mikrorelief:
oblika reliefa:
kamnitost:
skalovitost:
vpliv človeka:
raba tal:
rastlinstvo
drevesna plast:
grmovna plast:
zeliščna plast:
opombe:

X=454020
kremenov peščenjak
5°
severna
razgibano gričevje
sredina pobočja, dno grape
konkavna
zmerna
neskalovito
ob gozdni poti
gozd

Y=101314

rdeči bor, pravi kostanj, bukev
navadna krhlika, pravi kostanj
orlova praprot, jesenska vresa, lasasti kapičar

Nekatere vrednosti digitalnih podatkov na lokaciji profila:
nadmorska višina (DMR25x25):
naklon (DMR25x25):
ekspozicija (DMR25x25):
geološka karta 1:25.000:
pedološka karta 1:25.000:
gozdne združbe 1:50.000:
raba tal MKGP:

429 m
13°
354°
CP
DIS.RJ./PERMO-KARBONSKIH skril.+pesc.tip.
Vaccinio myrtilli-Pinetum v.geo. Castanea sativa
Gozd in ostale poraščene površine
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PRILOGE

Blaž Repe

Podatki terenskih meritev o profilu prsti in njegovih horizontih:
horizonti
A1
A2
C
R

globina [cm]
0-9
9-24
24-47
47-

horizonti
A1
A2
C

oblika
grudičasta
grudičasta

horizonti
A1
A2

skelet
zelo
zelo

barva
7,5 YR 4/2
10 YR 6/6
5 YR 5/8

tekstura
IP
PI
P

struktura
izraženost
srednje
slabo

oblika skel.
zaobljen
zaobljen

org. snov
humozen
slabo
humozen

reakcija [pH]
3,5
4,0

obstojnost
slabo
slabo

konsistenca
sipek
drobljiv/
sipek

CaCO3 [%]
/
/
/

vlažnost
suh/svež
svež

prekoren.
zelo goste
goste

C
globina:
fiziološka globina:
tekstura (povp.):
pH (povp.):
oblika org. snovi:
opombe:
tip prsti:

plitve
srednje
lahka
močno kisla
prhnina
Skelet prevladuje v celotnem profilu. Delci so veliki, delno zaobljeni
in kemično prepereli na površini.
ranker
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PRILOGE

Blaž Repe

Vzorčno mesto: 155 (GPS oznaka: 068)

Podatki o lokaciji na podlagi terenskih opazovanj in meritev:
Zdešar, Goli grič
koordinate
matična podlaga:
naklon:
ekspozicija:
makrorelief:
mikrorelief:
oblika reliefa:
kamnitost:
skalovitost:
vpliv človeka:
raba tal:
rastlinstvo
drevesna plast:
grmovna plast:
zeliščna plast:
opombe:

X=451951
permokarbonski meljevec
15°
južna
razgibano gričevje
sredina pobočja
konveksna
redka
neskalovito
/
gozd

Y=99982

pravi kostanj, bukev, hrast graden, beli gaber
pravi kostanj, navadna krhlika
šmarnica, orlova praprot, borovnica, rebrenjača

Nekatere vrednosti digitalnih podatkov na lokaciji profila:
nadmorska višina (DMR25x25):
naklon (DMR25x25):
ekspozicija (DMR25x25):
geološka karta 1:25.000:
pedološka karta 1:25.000:
gozdne združbe 1:50.000:
raba tal MKGP:

404 m
16°
182°
CP
DIS.RJ./PERMO-KARBONSKIH skril.+pesc.tip.
Blechno-Fagetum
Gozd in ostale poraščene površine
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PRILOGE

Blaž Repe

Podatki terenskih meritev o profilu prsti in njegovih horizontih:
horizonti
A1
A2
(B)
C

globina [cm]
0-13
13-30
30-54
54-

horizonti
A1
A2
(B)
C

barva
10 YR 2/3
10 YR 3/3
10 YR 4/6

struktura
izraženost
dobra
srednja
srednja

oblika
mrvičasta
grudičasta
poliedrična

horizonti
A1
A2

skelet
malo
srednje

oblika skel.
mešan
ostrorob

(B)
C

srednje

ostrorob

globina:
fiziološka globina:
tekstura (povp.):
pH (povp.):
oblika org. snovi:
opombe:
tip prsti:

tekstura
IP
I
PGI

org. snov
humozen
srednje
humozen
po rovih

srednje globoke
srednje globoke
srednje težka
kisla
prhninasta sprstenina
distrična rjava
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reakcija [pH]
5
5
5,5

obstojnost
srednja
srednja
srednja

konsistenca
rahel
rahel/
drobljiv
drobljiv/ gost

CaCO3 [%]
/
/
/

vlažnost
svež
svež
svež

prekoren.
gost
goste
srednje

PRILOGE

Blaž Repe

Vzorčno mesto: 37 (GPS oznaka: 069)

Podatki o lokaciji na podlagi terenskih opazovanj in meritev:
koordinate
matična podlaga:
naklon:
ekspozicija:
makrorelief:
mikrorelief:
oblika reliefa:
kamnitost:
skalovitost:
vpliv človeka:
raba tal:
rastlinstvo
drevesna plast:
grmovna plast:
zeliščna plast:
opombe:

X=449825
Y=101006
kremenov peščenjak/skrilavi glinovec
20°
jugozahodna
razgibano hribovje
sredina pobočja, grapa
konkavna
redka
neskalovito
/
gozd
bukev, hrast graden, pravi kostanj
pravi kostanj, bukev
hrast graden, rebrenjača, gozdna bekica, orlova praprot

Nekatere vrednosti digitalnih podatkov na lokaciji profila:
nadmorska višina (DMR25x25):
naklon (DMR25x25):
ekspozicija (DMR25x25):
geološka karta 1:25.000:
pedološka karta 1:25.000:
gozdne združbe 1:50.000:
raba tal MKGP:

394 m
18°
278°
CP
DIS.RJ./PERMO-KARBONSKIH skril.+pesc.tip.
Blechno-Fagetum
Gozd in ostale poraščene površine
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PRILOGE

Blaž Repe

Podatki terenskih meritev o profilu prsti in njegovih horizontih:
horizonti
A
(B)1
(B)2
C

globina [cm]
0-15
15-33
33-47
47-

barva
10 YR 3/2
10 YR 4/4
10 YR 5/4

reakcija [pH]
5,5
5
5,5

struktura
izraženost
srednje
slabo
srednje

horizonti
A
(B)1
(B)2
C

oblika
mrvičasta
grudičasta
poliedrična

horizonti
A
(B)1

skelet
malo
malo

oblika skel.
ostrorob
ostrorob

(B)2
C

veliko

ostrorob

globina:
fiziološka globina:
tekstura (povp.):
pH (povp.):
oblika org. snovi:
opombe:
tip prsti:

tekstura
MI
PGI
I

obstojnost
srednje
slabo
slabo

org. snov
humozen
slabo
humozen
mineralen

CaCO3 [%]
/
/
/

vlažnost
svež
svež
svež

konsistenca
rahel
drobljiv

prekoren.
redke
redke

drobljiv

redke

srednje globoka
plitva
srednje težka
slabo kisla
prhnina
distrična rjava, izprana

Podatki laboratorijskih meritev o profilu prsti in njegovih horizontih:
horizonti
A
(B)1
(B)2
C
horizonti
A
(B)1
(B)2
C

delež GP
1,6
16,8
2,1

teksturni razred
MGI
MI
MI

delež DP
6,8
8,2
10

delež GM
15,6
7,5
15,5

reakcija [pH]
5,1
4,8
4,9
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delež DM
44,7
44,8
49,3

CaCO3 [%]
0,1
/
/

delež G
31,3
22,7
23,1

org. snov [%]
3,8
0,8
-

PRILOGE

Blaž Repe

Vzorčno mesto: 172 (GPS oznaka: 070)

Podatki o lokaciji na podlagi terenskih opazovanj in meritev:
Hrastenice, Žerovnik
koordinate
matična podlaga:
naklon:
ekspozicija:
makrorelief:
mikrorelief:
oblika reliefa:
kamnitost:
skalovitost:
vpliv človeka:
raba tal:
rastlinstvo
drevesna plast:
grmovna plast:
zeliščna plast:

X=453079
apnenec
17°
jugozahodna
razgibano hribovje
sredina pobočja
konkavna
redka
redka
/
gozd

Y=104005

bukev, beli gaber, hrast graden
leska, mali jesen, gorski javor, črni gaber
kopitnik, tevje, navadna smrdljivka, velika mrtva kopriva, ženikelj,
navadni zimzelena, orlova praprot

opombe:
Nekatere vrednosti digitalnih podatkov na lokaciji profila:
nadmorska višina (DMR25x25):
naklon (DMR25x25):
ekspozicija (DMR25x25):
geološka karta 1:25.000:
pedološka karta 1:25.000:
gozdne združbe 1:50.000:
raba tal MKGP:

418 m
16°
208°
2
T2 2
RJ.POKARB./apn.+dol.tip.
Ostryo carpinifoliae-Fagetum
Gozd in ostale poraščene površine

402

PRILOGE

Blaž Repe

Podatki terenskih meritev o profilu prsti in njegovih horizontih:
horizonti
A
E
B
C

globina [cm]
0-8
8-27
27-49
49-

horizonti
A
E
B
C

oblika
mrvičasta
grudičasta/
poliedrična
poliedrična

barva
10 YR 4/2
10 YR 5/4
10 YR 4/6

tekstura
I
MI
GI

reakcija [pH]
5,5
5
6,5

struktura
izraženost
dobro
srednje

obstojnost
srednje
slabo

srednje

dobro

CaCO3 [%]
1
/
1

vlažnost
suh
suh
vlažen

horizonti
A

skelet
malo

oblika skel.
ostrorob

org. snov
humozen

konsistenca
rahel

E

malo

ostrorob

drobljiv

B
C

srednje

ostrorob

slabo
humozen
mineralen

prekoren.
srednje
goste
redke

izjemno trd

neprekor.

globina:
fiziološka globina:
tekstura (povp.):
pH (povp.):
oblika org. snovi:
opombe:
tip prsti:

srednje globoka
plitva
težka
slabo kisla
prhninasta sprstenina
izprana

403

PRILOGE

Blaž Repe

Vzorčno mesto: 67 (GPS oznaka: 071)

Podatki o lokaciji na podlagi terenskih opazovanj in meritev:
Gabrje
koordinate
matična podlaga:
naklon:
ekspozicija:
makrorelief:
mikrorelief:
oblika reliefa:
kamnitost:
skalovitost:
vpliv človeka:
raba tal:
rastlinstvo
drevesna plast:
grmovna plast:
zeliščna plast:

X=454052
apnenec
15°
južna
razgibano hribovje
sredina pobočja
konveksna
neznatna
neskalovito
/
gozd

Y=103652

bukev
bukev, mali jesen, enovrati glog
kopitnik, tevje, teloh, navadna smrdljivka, velika mrtva kopriva,
ciklama, pljučnik, mnogocvetni salomonov pečat

opombe:
Nekatere vrednosti digitalnih podatkov na lokaciji profila:
nadmorska višina (DMR25x25):
naklon (DMR25x25):
ekspozicija (DMR25x25):
geološka karta 1:25.000:
pedološka karta 1:25.000:
gozdne združbe 1:50.000:
raba tal MKGP:

454 m
18°
179°
1
T2 2
RJ.POKARB./apn.+dol.tip.
Ostryo carpinifoliae-Fagetum
Gozd in ostale poraščene površine

404

PRILOGE

Blaž Repe

Podatki terenskih meritev o profilu prsti in njegovih horizontih:
horizonti
A
(B)1
(B)2
C

globina [cm]
0-13
13-28
28-40
40-

horizonti
A
(B)1
(B)2
C
horizonti
A
(B)1
(B)2

barva
10 YR 3/2
10 YR 4/3
10 YR 4/4

struktura
izraženost
dobra
srednja
srednja

oblika
mrvičasta
grudičasta
oreškasta

skelet
malo
malo
srednje

tekstura
I
PGI
MG

oblika skel.
ostrorob
ostrorob
ostrorob

org. snov
humozen
humozen
slabo
humozen

C
globina:
fiziološka globina:
tekstura (povp.):
pH (povp.):
oblika org. snovi:
opombe:
tip prsti:

plitve
srednje globoke
srednje težka
slabo kisla
prhnina
rjava pokarbonatna, izprana
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reakcija [pH]
6,5
5,5
7

obstojnost
srednja
slaba
srednja

konsistenca
drobljiv
drobljiv
drobljiv/gost

CaCO3 [%]
5
1
5-10

vlažnost
suh
suh/svež
svež

prekoren.
zelo goste
goste
goste

PRILOGE

Blaž Repe

Vzorčno mesto: 55 (GPS oznaka: 072)

Podatki o lokaciji na podlagi terenskih opazovanj in meritev:
Stražni vrh
koordinate
matična podlaga:
naklon:
ekspozicija:
makrorelief:
mikrorelief:
oblika reliefa:
kamnitost:
skalovitost:
vpliv človeka:
raba tal:
rastlinstvo
drevesna plast:
grmovna plast:
zeliščna plast:
opombe:

X=456652
menjavanje dolomita in apnenca
10°
jugozahodna
razgibano hribovje
sredina pobočja
konkavna
zmerna
neznatna
sečnja dreves
gozd

Y=102957

bukev, beli gaber, hrast graden
bukev
teloh, kopitnik, velika mrtva kopriva, ženikelj, jetrnik, pljučnik,
trobentica, črnoga, ciklama, navadna smdrdljivka
celotno pobočje je iz karbonatnih kamnin, na kar kaže tudi
vegetacija, medtem ko geološki, vegetacijski in pedološki podatki
tega ne potrjujejo

Nekatere vrednosti digitalnih podatkov na lokaciji profila:
nadmorska višina (DMR25x25):
naklon (DMR25x25):
ekspozicija (DMR25x25):
geološka karta 1:25.000:
pedološka karta 1:25.000:
gozdne združbe 1:50.000:
raba tal MKGP:

339 m
9°
272°
CP
DIS.RJ./PERMO-KARBONSKIH skril.+pesc.tip.
Vaccinio myrtilli-Pinetum v.geo. Castanea sativa
Gozd in ostale poraščene površine

406

PRILOGE

Blaž Repe

Podatki terenskih meritev o profilu prsti in njegovih horizontih:
horizonti
A1
A2
C

globina [cm]
0-17
17-29
29-

horizonti
A1
A2
C

oblika
oreškasta
oreškasta

barva
7,5 YR 3/2
10 YR 5/4

struktura
izraženost
dobro
dobro

horizonti
A1

skelet
zelo

oblika skel.
ostrorob

A2
C

zelo

ostrorob

globina:
fiziološka globina:
tekstura (povp.):
pH (povp.):
oblika org. snovi:
opombe:
tip prsti:

tekstura
PGI
GI

org. snov
močno
humozen
humozen

reakcija [pH]
7
7,5

obstojnost
srednje
dobro

CaCO3 [%]
nad 10
nad 10

vlažnost
svež
svež

konsistenca
drobljiv/trd

prekoren.
goste

trd/drobljiv

goste

plitve
plitve
srednje težka
nevtralna
prhninasta sprstenina
Karbonatnega skeleta je veliko, količina in velikost naraščata z
globino in delci burno reagirajo s HCl.
rendzina, rjava

407

PRILOGE

Blaž Repe

Vzorčno mesto: 68 (GPS oznaka: 073)

Podatki o lokaciji na podlagi terenskih opazovanj in meritev:
Požgane doline, Ravnik, Toško Čelo
koordinate
matična podlaga:
naklon:
ekspozicija:
makrorelief:
mikrorelief:
oblika reliefa:
kamnitost:
skalovitost:
vpliv človeka:
raba tal:
rastlinstvo
drevesna plast:
grmovna plast:
zeliščna plast:

X=454176
Y=104713
apnenec
0°
/
kraška planota
razgibano vrtačasto površje
ni pobočja (med dvema vrtačama)
nezntna
pogosta
/
gozd
bukev, goli brest
goli brest, maklen, gorski javor, mali jesen
jetrnik, navadni zimzelen, trpežni golšec, navadni volčin, tevje,
bršljan

opombe:
Nekatere vrednosti digitalnih podatkov na lokaciji profila:
nadmorska višina (DMR25x25):
naklon (DMR25x25):
ekspozicija (DMR25x25):
geološka karta 1:25.000:
pedološka karta 1:25.000:
gozdne združbe 1:50.000:
raba tal MKGP:

563 m
0°
/
2
T2 2
RJ.POKARB./apn.+dol.tip.
Hacquetio-Fagetum
Gozd in ostale poraščene površine

408

PRILOGE

Blaž Repe

Podatki terenskih meritev o profilu prsti in njegovih horizontih:
horizonti
A
R

globina [cm]
0-8
8-

horizonti
A
R

barva
7,5 YR 3/2

skelet
zelo

reakcija [pH]
7

struktura
izraženost
dobro

oblika
mrvičasta

horizonti
A

tekstura
I

oblika skel.
ostrorob

obstojnost
srednje

org. snov
močno
humozen

konsistenca
rahla

CaCO3 [%]
nad 10

vlažnost
svež

prekoren.
zelo goste

R
globina:
fiziološka globina:
tekstura (povp.):
pH (povp.):
oblika org. snovi:
opombe:
tip prsti:

zelo plitva
plitva
srednje težka
nevtralna
prhninasta sprstenina
rendzina

Podatki laboratorijskih meritev o profilu prsti in njegovih horizontih:
horizonti
A
R
horizonti
A
R

delež GP
24,7

teksturni razred
I

delež DP
12,8

delež GM
21,2

reakcija [pH]
7,4

409

delež DM
27,9

CaCO3 [%]
21,3

delež G
13,4

org. snov [%]
8,9

PRILOGE

Blaž Repe

Vzorčno mesto: 69 (GPS oznaka: 074)

Podatki o lokaciji na podlagi terenskih opazovanj in meritev:
Glinca
koordinate
matična podlaga:
naklon:
ekspozicija:
makrorelief:
mikrorelief:
oblika reliefa:
kamnitost:
skalovitost:
vpliv človeka:
raba tal:
rastlinstvo
drevesna plast:
grmovna plast:
zeliščna plast:
opombe:

X=457355
kremenov peščenjak
5°
južna
razgibano hribovje
sredina pobočja
enakomerno
neznatna
neskalovito
/
gozd

Y=105001

bukev, pravi kostanj, rdeči bor
/
bukev. Borovnica, belkasta bekica
Grmovna plast sploh ni razvita.

Nekatere vrednosti digitalnih podatkov na lokaciji profila:
nadmorska višina (DMR25x25):
naklon (DMR25x25):
ekspozicija (DMR25x25):
geološka karta 1:25.000:
pedološka karta 1:25.000:
gozdne združbe 1:50.000:
raba tal MKGP:

426 m
7°
246°
CP
DIS.RJ./PERMO-KARBONSKIH skril.+pesc.tip.
Vaccinio myrtilli-Pinetum v.geo. Castanea sativa
Gozd in ostale poraščene površine

410

PRILOGE

Blaž Repe

Podatki terenskih meritev o profilu prsti in njegovih horizontih:
horizonti
A
(B)
C

globina [cm]
0-18
18-55
55-

barva
10 YR 4/3
10 YR 5/6

tekstura
PI
I

struktura
izraženost
dobro
srednje

horizonti
A
(B)
C

oblika
grudičasta
oreškasta

horizonti
A

skelet
malo

oblika skel.
mešan

(B)

malo

mešan

org. snov
srednje
humozen
slabo
humozen

C
globina:
fiziološka globina:
tekstura (povp.):
pH (povp.):
oblika org. snovi:
opombe:
tip prsti:

srednje globoka
globoka
srednje težka
kisla
prhninasta sprstenina
distrična rjava
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reakcija [pH]
5
5

obstojnost
srednje
slabo

CaCO3 [%]
/
/

vlažnost
svež
svež

konsistenca
rahel

prekoren.
goste

drobljiv

srednje
goste

PRILOGE

Blaž Repe

Vzorčno mesto: 110 (GPS oznaka: 075)

Podatki o lokaciji na podlagi terenskih opazovanj in meritev:
Medno-Preska
koordinate
matična podlaga:
naklon:
ekspozicija:
makrorelief:
mikrorelief:
oblika reliefa:
kamnitost:
skalovitost:
vpliv človeka:
raba tal:
rastlinstvo
drevesna plast:
grmovna plast:
zeliščna plast:
opombe:

X=455668
peščeni nanos
0°
/
rečna terasa
terasa
ni pobočja
nekamnito
neskalovito
gojeni in košeni travnik in njive
travnik

Y=109598

/
/
/
Vzorec je bil vzet in proučen s pomočjo pedološkega svedra.

Nekatere vrednosti digitalnih podatkov na lokaciji profila:
nadmorska višina (DMR25x25):
naklon (DMR25x25):
ekspozicija (DMR25x25):
geološka karta 1:25.000:
pedološka karta 1:25.000:
gozdne združbe 1:50.000:
raba tal MKGP:

310 m
0°
90°
al
OBRECNA,EVT.GLOBOKO OGLEJENA
negozd
Intenzivni travniki

412

PRILOGE

Blaž Repe

Podatki terenskih meritev o profilu prsti in njegovih horizontih:
horizonti
A1
A2
C

globina [cm]
0-12
12-87
87-

horizonti
A1
A2
C

barva
10 YR 4/3
10 YR 5/3

tekstura
PI
PI

struktura
izraženost
srednje
srednje

oblika
grudičasta
grudičasta

horizonti
A1

skelet
neskeleten

oblika skel.
/

A2

malo

zaobljeni

org. snov
slabo
huomezen
slabo
humozen

C
globina:
fiziološka globina:
tekstura (povp.):
pH (povp.):
oblika org. snovi:
opombe:
tip prsti:

globoke
plitva
lahka
nevtralna
sprstenina
obrečna, evtrična
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reakcija [pH]
7
7

obstojnost
slabo
slabo

konsistenca
drobljiv
drobljiv

CaCO3 [%]
/
/

vlažnost
suh/svež
suh/svež

prekoren.
srednje
goste
redke

PRILOGE

Blaž Repe

Vzorčno mesto: 171 (GPS oznaka: 076)

Podatki o lokaciji na podlagi terenskih opazovanj in meritev:
Žlebe, Kozomarnica
koordinate
matična podlaga:
naklon:
ekspozicija:
makrorelief:
mikrorelief:
oblika reliefa:
kamnitost:
skalovitost:
vpliv človeka:
raba tal:
rastlinstvo
drevesna plast:
grmovna plast:
zeliščna plast:
opombe:

X=452526
dolomit
10°
vzhodna
razgibano hribovje
sredina pobočja, grapa
konkavna
nekamnito
neskalovito
gozdna pot
gozd

Y=108302

bukev, beli gaber, rdeči bor, divja češnja, gorski javor
mali jesen, bukev, beli gaber, leska
navadni zimzelen, črni teloh, navadna smrdljivka, velika mrtva
kopriva, tevje, kopitnik
Precejšnje razhajanje med izmerjeno ekspozicijo in tisto iz
podatkov.

Nekatere vrednosti digitalnih podatkov na lokaciji profila:
nadmorska višina (DMR25x25):
naklon (DMR25x25):
ekspozicija (DMR25x25):
geološka karta 1:25.000:
pedološka karta 1:25.000:
gozdne združbe 1:50.000:
raba tal MKGP:

422 m
14°
325°
T2
RJ.POKARB./apn.+dol.tip.
Hacquetio-Fagetum
Gozd in ostale poraščene površine

414

PRILOGE

Blaž Repe

Podatki terenskih meritev o profilu prsti in njegovih horizontih:
horizonti
A
(B)1
(B)2
C

globina [cm]
0-6
6-18
18-34
34-

barva
10 YR 4/2
10 YR 5/4
7,5 YR 4,4

tekstura
I
MI
MG

struktura
izraženost
srednja
srednja
dobra

reakcija [pH]
5
5
6,5

horizonti
A
(B)1
(B)2
C

oblika
grudičasta
grudičasta
poliedrična

horizonti
A

skelet
malo

oblika skel.
ostrorob

org. snov
humozen

konsistenca
rahel

(B)1

malo

ostrorob

drobljiv

(B)2

srednje

preperel

slabo
humozen
mineralen

C
globina:
fiziološka globina:
tekstura (povp.):
pH (povp.):
oblika org. snovi:
opombe:
tip prsti:

plitva
plitva
srednje težka
slabo kisla
prhninasta sprstenina
rjava pokarbonatna, izprana
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obstojnost
srednja
srednja
dobra

gost in
gnetljiv

CaCO3 [%]
1
1
5

vlažnost
suh/svež
suh/svež
svež

prekoren.
srednje
goste
redke
redke

PRILOGE

Blaž Repe

Vzorčno mesto: 156 (GPS oznaka: 077)

Podatki o lokaciji na podlagi terenskih opazovanj in meritev:
Žlebe, Zakonjščica
koordinate
matična podlaga:
naklon:
ekspozicija:
makrorelief:
mikrorelief:
oblika reliefa:
kamnitost:
skalovitost:
vpliv človeka:
raba tal:
rastlinstvo
drevesna plast:
grmovna plast:
zeliščna plast:

X=454549
breča (oligocenska)
15°
severozahodna
razgibano gričevje
pobočje večje grape (dolinice)
enakomerno
nekamnito
neskalovito
/
gozd

Y=108350

bukev, pravi kostanj
pravi kostanj, robidovje, gorski javor, beli gaber, veliki jesen,
lipovec
navadna glistovnica, navadna zajčja deteljica, velika mrtva kopriva,
rebrenjača, pljučnik, pravi kostanj

opombe:
Nekatere vrednosti digitalnih podatkov na lokaciji profila:
nadmorska višina (DMR25x25):
naklon (DMR25x25):
ekspozicija (DMR25x25):
geološka karta 1:25.000:
pedološka karta 1:25.000:
gozdne združbe 1:50.000:
raba tal MKGP:

359 m
20°
312°
1
Ol2
IZPRANA (LUVISOL),/SILIKATNIH
SUBSTRATIH,PSEVDOOGL
Blechno-Fagetum
Gozd in ostale poraščene površine

416

PRILOGE

Blaž Repe

Podatki terenskih meritev o profilu prsti in njegovih horizontih:
horizonti
A
E
B
C

globina [cm]
0-5
5-17
17-53
53-

barva
7,5 YR 4/3
7,5 YR 6/8
2,5 YR 5/6

tekstura
PI
PI
GI

reakcija [pH]
4,5
5
6,5

struktura
izraženost
srednja
srednja
dobra

horizonti
A
E
B
C

oblika
grudičasta
grudičasta
poliedrična

horizonti
A

skelet
malo

oblika skel.
mešan

E

malo

mešan

B

malo

mešan

obstojnost
srednja
slaba
dobra

org. snov
srednje
humozen
slabo
humozen
po rovih

CaCO3 [%]
/
/
1-2

vlažnost
suh
suh
svež

konsistenca
rahel

prekoren.
goste

drobljiv

srednje
goste
srednje
goste

trd, zbit

C
globina:
fiziološka globina:
tekstura (povp.):
pH (povp.):
oblika org. snovi:
opombe:
tip prsti:

srednje globoka
srednje globoka
težka
kisla
prhninasta sprstenina
izprana

Podatki laboratorijskih meritev o profilu prsti in njegovih horizontih:
horizonti
A
E
B
C
horizonti
A
E
B
C

delež GP
23,2
13,5
4,9

teksturni razred
I
I
GI

delež DP
18,9
32,9
17,4

delež GM
15,2
17,8
23,9

reakcija [pH]
4,2
4,1
5,4
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delež DM
18,6
25,7
15,9

CaCO3 [%]
0,3
0,1
0,4

delež G
24,1
10,1
37,9

org. snov [%]
4,9
0,9
/

PRILOGE

Blaž Repe

Vzorčno mesto: 95 (GPS oznaka: 078)

Podatki o lokaciji na podlagi terenskih opazovanj in meritev:
Golo Brdo
koordinate
matična podlaga:
naklon:
ekspozicija:
makrorelief:
mikrorelief:
oblika reliefa:
kamnitost:
skalovitost:
vpliv človeka:
raba tal:
rastlinstvo
drevesna plast:
grmovna plast:
zeliščna plast:
opombe:

X=454655
Y=107735
dolomit
13°
jugovzhodna
razgibano hribovje
vrh grebena
konveksna
nekamnito
neskalovito
košeni travnik
travnik
V bližini
rdeči bor
črni gaber, mali jesen, rdeči dren, navadna kalina
/

Nekatere vrednosti digitalnih podatkov na lokaciji profila:
nadmorska višina (DMR25x25):
naklon (DMR25x25):
ekspozicija (DMR25x25):
geološka karta 1:25.000:
pedološka karta 1:25.000:
gozdne združbe 1:50.000:
raba tal MKGP:

388 m
20°
146°
T2
RJ.POKARB./apn.+dol.tip.
negozd
Intenzivni travniki
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Podatki terenskih meritev o profilu prsti in njegovih horizontih:
horizonti
A1
A2
C

globina [cm]
0-32
32-39
39-

horizonti
A1
A2
C

barva
7,5 YR 3/2
7,5 YR 4/6

tekstura
I
PI

struktura
izraženost
dobra
dobra

oblika
grudičasta
oreškasta

horizonti
A1

skelet
srednje

oblika skel.
ostrorob

A2

srednje

ostrorob

org. snov
močno
humozen
humozen

C
globina:
fiziološka globina:
tekstura (povp.):
pH (povp.):
oblika org. snovi:
opombe:
tip prsti:

srednje globoke
srednje globoke
srednje težka
nevtralen
sprstenina
rendzina, rjava
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reakcija [pH]
7
7,5

obstojnost
dobra
dobra

CaCO3 [%]
nad 10
nad 10

vlažnost
svež
svež/suh

konsistenca
drobljiv

prekoren.
zelo goste

drobljiv/
sipek

zelo goste
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Vzorčno mesto: 81 (GPS oznaka: 079)

Podatki o lokaciji na podlagi terenskih opazovanj in meritev:
koordinate
matična podlaga:
naklon:
ekspozicija:
makrorelief:
mikrorelief:
oblika reliefa:
kamnitost:
vpliv človeka:
raba tal:
rastlinstvo
drevesna plast:
grmovna plast:
zeliščna plast:
opombe:

X=454532
dolomit
15°
južna
razgibano hribovje
sredina pobočja
enakomerna
nekamnito
neskalovito
površine v zaraščanju

Y=106638

rdeči bor, črni gaber, mali jesen, hrast graden
dobrovita, rdeči dren, leska, južna šmarna detelja, srobot
primožek, glavinec (?), cipresasti mleček

Nekatere vrednosti digitalnih podatkov na lokaciji profila:
nadmorska višina (DMR25x25):
naklon (DMR25x25):
ekspozicija (DMR25x25):
geološka karta 1:25.000:
pedološka karta 1:25.000:
gozdne združbe 1:50.000:
raba tal MKGP:

402 m
13°
167°
T31
RJ.POKARB./apn.+dol.tip.
negozd
njive in vrtovi
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Podatki terenskih meritev o profilu prsti in njegovih horizontih:
horizonti
A
E
B
C

globina [cm]
0-22
22-64
64-113
113-

barva
10 YR 3/2
10 YR 6/6
10 YR 4/4

struktura
izraženost
srednje
srednje
dobro

horizonti
A
E
B
C

oblika
grudičasta
poliedrična
poliedrična

horizonti
A

skelet
malo

oblika skel.
mešan

E

malo

mešan

B
C

malo

mešan

globina:
fiziološka globina:
tekstura (povp.):
pH (povp.):
oblika org. snovi:
opombe:
tip prsti:

tekstura
I
PGI
MG

org. snov
srednje
humozen
slabo
humozen
mineralen

zelo debele
plitva
težka
kisla
sprstenina
izprana
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reakcija [pH]
5,5
5
6,5

obstojnost
srednje
slabo
dobro

konsistenca
drobljiv

CaCO3 [%]
1
/
1

vlažnost
suh
suh/svež
vlažen

trd

prekoren.
srednje
goste
neprekor.

zbit

neprekor.
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Vzorčno mesto: 82 (GPS oznaka: 080)

Podatki o lokaciji na podlagi terenskih opazovanj in meritev:
Perca
koordinate
matična podlaga:
naklon:
ekspozicija:
makrorelief:
mikrorelief:
oblika reliefa:
kamnitost:
skalovitost:
vpliv človeka:
raba tal:
rastlinstvo
drevesna plast:
grmovna plast:
zeliščna plast:
opombe:

X=455601
apnenec
20°
jugozahodna
razgibano hribovje
blago vrtačasto pobočje
nepravilno
nekamnito
redka
/
gozd

Y=106053

bukev, hrast graden
maklen, enovrati glog, gorski javor
teloh, jetrnik, pljučnik
Matična podlaga izjemno hitro in burno reagira na HCl.

Nekatere vrednosti digitalnih podatkov na lokaciji profila:
nadmorska višina (DMR25x25):
naklon (DMR25x25):
ekspozicija (DMR25x25):
geološka karta 1:25.000:
pedološka karta 1:25.000:
gozdne združbe 1:50.000:
raba tal MKGP:

478 m
15°
240°
2
T2 2
RJ.POKARB./apn.+dol.tip.
Hacquetio-Fagetum
Gozd in ostale poraščene površine
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Podatki terenskih meritev o profilu prsti in njegovih horizontih:
horizonti
A1
A2
R

globina [cm]
0-18
18-39
39-

horizonti
A1
A2
R
horizonti
A1
A2
R
globina:
fiziološka globina:
tekstura (povp.):
pH (povp.):
oblika org. snovi:
opombe:
tip prsti:

oblika
oreškasta
oreškasta

skelet
zelo
zelo

barva
7,5 YR 3/3
7,5 YR 3/3

tekstura
I
I

struktura
izraženost
dobra
dobra

oblika skel.
ostrorob
ostrorob

org. snov
sprstenina
sprstenina

reakcija [pH]
7
7

obstojnost
bobra
dobra

konsistenca
drobljiv
drobljiv

CaCO3 [%]
nad 10
nad 10

vlažnost
suh/svež
suh/svež

prekoren.
goste
goste

srednje globoka
srednje globoka
srednje težka
nevtralna
sprstenina
A1-veliko majhnih ostrorobih skeletnih delcev, A2-zelo veliko
velikih ostrorobih skeletnih delcev.
rendzina
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Vzorčno mesto: 178 (GPS oznaka: 081)

Podatki o lokaciji na podlagi terenskih opazovanj in meritev:
Dvorski hrib, Bormes
koordinate
matična podlaga:
naklon:
ekspozicija:
makrorelief:
mikrorelief:
oblika reliefa:
kamnitost:
skalovitost:
vpliv človeka:
raba tal:
rastlinstvo
drevesna plast:
grmovna plast:
zeliščna plast:
opombe:

X=456564
skrilavi glinovec
10°
jugozahodna
razgibano gričevje
sredina pobočja
konveksna
neznatna
neskalovito
gozdna pot
gozd

Y=106429

bukev, pravi kostanj, rdeči bor, beli gaber
pravi kostanj, bukev
borovnica, rebrenjača, dlakava bekica, poraslost z mahovi

Nekatere vrednosti digitalnih podatkov na lokaciji profila:
nadmorska višina (DMR25x25):
naklon (DMR25x25):
ekspozicija (DMR25x25):
geološka karta 1:25.000:
pedološka karta 1:25.000:
gozdne združbe 1:50.000:
raba tal MKGP:

441 m
12°
215°
CP
DIS.RJ./PERMO-KARBONSKIH skril.+pesc.tip.
Vaccinio myrtilli-Pinetum v.geo. Castanea sativa
Gozd in ostale poraščene površine
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Podatki terenskih meritev o profilu prsti in njegovih horizontih:
horizonti
A1
A2
C

globina [cm]
0-6
6-26
26-

horizonti
A1
A2

barva
10 YR 10/4
10 YR 5/6

tekstura
I
I

struktura
izraženost
srednja
dobra

oblika
grudičasta
grudičasta/
poliedrična

reakcija [pH]
5
5

obstojnost
srednja
srednja

CaCO3 [%]
/
/

vlažnost
svež
svež

C
horizonti
A1
A2

skelet
srednje
zelo

oblika skel.
ploščat
ploščat

org. snov
humozen
srednje
humozen

C
globina:
fiziološka globina:
tekstura (povp.):
pH (povp.):
oblika org. snovi:
opombe:
tip prsti:

plitva
plitva
srednje težka
kisla
prhnina
ranker/distrična rjava
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konsistenca
drobljiv
drobljiv

prekoren.
zelo goste
goste
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Vzorčno mesto: 96 (GPS oznaka: 082)

Podatki o lokaciji na podlagi terenskih opazovanj in meritev:
Medanski hrib, Medno
koordinate
matična podlaga:
naklon:
ekspozicija:
makrorelief:
mikrorelief:
oblika reliefa:
kamnitost:
skalovitost:
vpliv človeka:
raba tal:
rastlinstvo
drevesna plast:
grmovna plast:
zeliščna plast:
opombe:

X=456444
Y=108623
kremenov peščenjak
5°
jugovzhodna
razgibano gričevje
sredina pobočja
konveksna
pogosta
neskalovito
v neposredni bližini je nasad smrek
gozd
pravi kostanj, bukev, rdeči bor, smreka, hrast graden
navadna krhlika, pravi kostanj
rebrenjača, orlova praprot, borovnica, poraslost z mahovi

Nekatere vrednosti digitalnih podatkov na lokaciji profila:
nadmorska višina (DMR25x25):
naklon (DMR25x25):
ekspozicija (DMR25x25):
geološka karta 1:25.000:
pedološka karta 1:25.000:
gozdne združbe 1:50.000:
raba tal MKGP:

343 m
7°
122°
CP
DIS.RJ./PERMO-KARBONSKIH skril.+pesc.tip.
Vaccinio myrtilli-Pinetum v.geo. Castanea sativa
Gozd in ostale poraščene površine
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Podatki terenskih meritev o profilu prsti in njegovih horizontih:
horizonti
A
(B)
C

globina [cm]
0-12
12-33
33-

horizonti
A
(B)
C

oblika
grudičasta
poliedrična

horizonti
A

skelet
zelo

(B)

zelo

barva
10 YR 3/2
10 YR 5/4

tekstura
PI
IP

struktura
izraženost
slaba
slaba

oblika skel.
slabo
zaobljen in
preperel
slabo
zaobljen in
preperel

C
globina:
fiziološka globina:
tekstura (povp.):
pH (povp.):
oblika org. snovi:
opombe:
tip prsti:

plitva
plitva
lahka
močno
surovi humus
distrična rjava
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reakcija [pH]
4
4,5

obstojnost
slaba
slaba

CaCO3 [%]
/
/

vlažnost
svež
svež

org. snov
humozen

konsistenca
rahel

prekoren.
zelo goste

slabo
humozen

drobljiv

goste
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PRILOGA D
Podatki pedološkega profila na proučevanem območju

Vir: Pedolo
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PRILOGA E
Učna območja in njihove površine
id
18
19
178
168
154
22
35
20
175
32
46
33
161
59
72
58
86
177
87
73
50
49
63
48
47
62
76
170
61
75
74
151
102
160
88
89
159
119
105
104
120
169
158
92
91
167

GPS oznaka
000
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045

tip prsti
distrična rjava
rjava pokarbonatna
ranker/distrična rjava
oglejena, evtrična
distrična rjava
distrična rjava, psevdooglejena
rendzina, plitva, zelo skeletna
rendzina, rjava
oglejena
izprana
distrična rjava
rendzina
rjava pokarbonatna, izprana
ranker
distrična rjava
rjava pokarbonatna, izprana
izprana
koluvialna, psevdooglejena
rjava pokarbonatna, izprana
rendzina, rjava
obrečna, rjava, evtrična
rendzina, plitva, skeletna
ranker
rendzina, rjava
rendzina
rendzina
rendzina, inicialna
distrična rjava
rendzina
rendzina
rendzina
obrečna
obrečna
distrična rjava, psevdooglejena
ranker/distrična rjava
distrična rjava
distrična rjava
distrična rjava, psevdooglejena
ranker
distrična rjava/ranker
litosol
rjava pokarbonatna
distrična, rjava, skeletna
rendzina, rjava, skeletna
ranker
distrična rjava
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površina [m2]
46252,7
22128,8
37763,6
214352,8
40872,6
3389,8
84475,9
45382,5
61157,0
21294,5
22545,6
14889,5
42244,1
37838,6
34945,0
42251,3
29489,4
19773,4
61721,1
74179,1
63481,2
37698,5
66468,9
70775,4
33932,8
93375,0
97176,4
51032,0
110855,8
79210,1
70818,2
65945,0
118973,6
33960,8
47617,0
76479,2
100976,1
67046,9
75760,3
72326,6
49713,5
76637,1
46338,3
50771,6
24242,9
34679,4

PRILOGE
164
90
77
166
64
163
173
174
109
106
165
93
157
79
78
65
80
94
108
152
153
53
155
37
172
67
55
68
69
110
171
156
95
81
82
178
96
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046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082

rendzina
rjava pokarbonatna
distrična rjava
ranker, erozijski
rendzina
rendzina
rendzina
rendzina, rjava
obrečna, evtrična
distrična rjava, izprana
rjava pokarbonatna
ranker
rendzina, rjava
ranker/distrična rjava
rendzina
rjava pokarbonatna
distrična rjava
rendzina
rjava pokarbonatna, psevdooglejena
oglejena
obrečna
ranker
distrična rjava
distrična rjava, izprana
izprana
rjava pokarbonatna, izprana
distrična rjava
rendzina
distrična rjava
obrečna, evtrična
rjava pokarbonatna, izprana
izprana
rendzina, rjava
izprana
rendzina
ranker/distrična rjava
distrična rjava
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120144,2
57572,6
54081,2
36002,8
81143,2
101957,1
164252,8
186618,1
150421,7
103956,0
129015,5
148384,2
61870,7
105255,4
66085,5
44685,1
125686,1
130965,2
48178,0
231724,3
215660,7
284541,9
208091,7
94943,0
83734,4
81678,9
108193,9
231139,3
121396,7
215225,4
197938,6
166596,5
121715,5
26100,0
94717,3
113896,4
107636,1
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PRILOGA F
Opisne statistike slojev pedogenetskih dejavnikov ter kovariance in korelacije
med njimi
Opisne statistike posameznih slojev pedogenetskih dejavnikov
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ukrivljenost (skupna)
ukrivljenost plastnic
ukrivljenost profila
oddaljenost od rek
nadmorska višina
ekspozicija
dolžina dolvodnega toka
dolžina gorvodnega toka
geologija
gozdne združbe
raba tal
naklon
padavine
pedološka karta
tip površja
sončno obsevanje
temperatura
reliefni indeks vlažnosti

minimum
-18,92
-10,94
-13,77
0,00
295,80
-1,00
2243,50
0,00
100,00
0,00
1100,00
0,00
7,00
421,00
1,00
1820,47
5,00
2,87

maksimum
27,72
13,95
9,70
1098,29
1019,58
360,00
44945,38
41516,52
2600,00
19,00
7000,00
54,90
11,00
1384,00
4,00
4743,16
7,00
20,00
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povprečje
0,00
0,03
0,03
149,60
538,40
164,15
22769,17
234,84
715,14
7,71
1895,88
18,98
9,64
1097,55
2,89
3918,85
6,69
10,60

standardni odklon
1,42
0,82
0,82
134,27
152,61
110,92
9495,79
1469,09
707,34
7,13
490,82
10,10
0,92
142,35
1,05
504,75
0,47
6,86

Izračunane korelacije med posameznimi sloji pedogenetskih dejavnikov

Kovariance med posameznimi sloji pedogenetskih dejavnikov
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