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GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI SREDNJE IN ZGORNJE VIPAVSKE DOLINE
Izvleček:
Diplomsko delo prikazuje naravnogeografske in družbenogeografske pokrajinotvorne
dejavnike Srednje in Zgornje Vipavske doline, njihovo prepletanje in součinkovanje. Namen
naloge je analiza različnih dejavnikov v pokrajini, proučitev njihove medsebojne povezanosti,
analiza preteklih in sedanjih človekovih posegov v krhko naravno ravnotežje in prikaz
nekaterih vidikov bodočega razvoja območja. Pri izdelavi naloge je bila uporabljena obstoječa
literatura, obdelani so bili statistični podatki in podatki, zbrani na terenu. Bistveno spoznanje
je, da so naravno in družbenogeografski dejavniki v Srednji in Zgornji Vipavski dolini
povezani v specifičen preplet, ki mu glavni ton dajejo posebne vetrovne razmere – burja.
Človek je v preteklosti z nepremišljenimi posegi že porušil krhko naravno ravnovesje. To se
je zgodilo zlasti v 80. letih 20. stoletja, ko so z regulacijami rek ter z melioracijami in
komasacijami zemljišč želeli intenzivirati in povečati kmetijsko pridelavo žit in koruze. Pri
temu niso upoštevali specifičnih klimatskih oziroma vetrovnih razmer. Odstranitev mejic, ki
so členile posamezne parcele in imele pomembno varovalno vlogo, je imelo za posledico
povečan obseg vetrne erozije na velikih, nezaščitenih poljih. Zaradi regulacij so se občasno
pojavile nepričakovane poplave ter izrazitejša suša. V gosto poseljeni Vipavski dolini človek
tudi danes pomembno vpliva na procese v pokrajini. Trenutno poteka gradnja hitre ceste skozi
Vipavsko dolino, kar zaenkrat predstavlja potencialno največjo nevarnost za občutljivo
okolje. Čeprav je v razvojnih strategijah proučevanega območja predviden trajnostni in
sonaravni razvoj, bo uskladitev socialno – ekoloških in ekonomskih interesov težka naloga.
KLJUČNE BESEDE: Vipavska dolina, naravnogeografske značilnosti, družbenogeografske
značilnosti, burja, varstvo okolja
GEOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF THE VIPAVA VALLEY
Abstract:
The B.A. paper shows natural and social geographic landscape forming factors of Middle and
Upper Vipava valley, their weaving and their influence on processes in the research region.
The purpose of the paper is to analize this different factors, to study their weaving, to analize
man past and today interventions in brittle natural balance and to show some aspects of future
development of the area. When prepairing the paper the existing literature, the statistical data
and the data geathered in the field were used. The principal recognition is, that all landscape
forming factors in the Middle and Upper Vipava valley make a specific conglomeration with
particular wind conditions (bora) having the main role. The man had already demolished the
fragile natural balance. In 80s of the 20th century regulations of waters, ameliorations and
fusions of ground were made. The aim was to intensify and to increase the production of
cereals and corn, but the special wind conditions of Vipava valley were ignored. The removal
of vegetation caused increased wind erosion and regulations caused unexpected floods and
more distinctive droughts. Nowadays in densely populated Vipava valley the man also
significantly exercises influence upon processes in the region. At the time, the construction of
the motorway through Vipava valley potentially represents the biggest danger for sensitive
environment. Althought permanent and conatural devlopment has been foreseen in strategic
documents of the region, the coordination of socio – natural and economic interests will be a
hard task.
KEY WORDS: the Vipava valley, natural geographic characteristics, socio geographic
characteristics, bora, protection of the environment
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1. UVOD
Zaradi zanimive vsebine je geografija vedno privabljala širok krog ljudi, ki so se zanimali za
njena dognanja. Spoznanja, ki izhajajo iz geografskega proučevanja, so v preteklosti vplivala
na take ali drugačne človeške odločitve, ki so spreminjale tokove zgodovine. Tudi danes
lahko dognanja geografov vplivajo na bolj ali manj pomembne odločitve nosilcev oblasti. To
moč črpa iz dejstva, da je geografija veda o zemeljski površinski sferi, ki proučuje
razširjenost, vplive in medsebojno odvisnost tistih naravnih in družbenih pojavov in procesov,
ki sodelujejo pri oblikovanju kompleksne zemeljske površinske sfere kot celote, ali njenih
prostorskih delov. Pri tem proučuje in razlaga pojave in procese v njihovi funkcijski
povezanosti in prostorski soodvisnosti. Kot taka je geografija holistična veda, saj raziskuje
pojave celovito, a vendarle z najrazličnejših zornih kotov, pri čemer lahko sodeluje praktično
z vsemi znanstvenimi disciplinami. Čeprav se geografija načeloma deli na fizično in družbeno
geografijo, pa nam le skupek spoznanj obeh vej daje popoln in celovit pogled na zemeljsko
površinsko sfero, pokrajino ali geografsko okolje, kot predmete proučevanja geografije
(Vrišer, 1998).
S tega vidika gre pri proučevanju geografskih značilnosti Srednje in Zgornje Vipavske doline
za ugotavljanje značilnosti, medsebojne povezanosti, medsebojnega vplivanja in soodvisnosti
tistih naravnih in družbenih dejavnikov, ki sodelujejo pri oblikovanju tega dela zemeljske
površinske sfere kot celote. Ko govorimo o zemeljski površinski sferi Srednje in Zgornje
Vipavske doline, imamo v torej v mislih stik različnih delov sfere. Pri analizi teh delov sfere
sem se oprl na spoznanja naslednjih geografskih vej in znanstvenih disciplin: geologija,
geomorfologija, klimotogeografija, hidrogeografija, pedogeografija, biogeografija (fito in
zoogeografija), geografija prebivalstva, ekonomska geografija, geografija naselij in ekologija.
Vsak del zemeljskega površja je edinstven in takšna je tudi Vipavska dolina. To območje je
navzven relativno homogeno, navznoter pa zelo heterogeno, kar kaže na kompleksnost
proučevanja tega območja. Melik je specifičnost Vipavske doline nekoliko poetično opisal
takole (Melik, 1960, str. 408): » ... Vipavska dolina ali kratko Vipava ni samo ena najbolj
samosvojih, po prirodi in po gospodarskem značaju in svojskosti prebivalcev najbolj
samoniklih slovenskih pokrajin, temveč da spada tudi med naše največje pokrajinske enote.«
Kljub omenjeni heterogenosti in povezanosti številnih dejavnikov v celoto, pa pokrajini daje
glavni pečat submediteransko podnebje, kar se odraža v naravnogeografskih in
družbenogeografskih značilnostih območja.
Specifične naravne poteze pokrajine so v preteklosti določale človeško rabo prostora. Vendar
pa je z razvojem človeštva predvsem v zadnjih desetletjih prišlo do posegov v naravno okolje,
ki so porušili krhko ravnotežje naravnih procesov. Ravno zaradi teh dogodkov, bo potrebno v
prihodnje bistveno bolj premisliti, kateri posegi v ogroženo območje so primerni in kateri ne.
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2. METODOLOŠKO – HIPOTETIČNI DEL

2.1. Opredelitev predmeta proučevanja
Za predmet proučevanja diplomske naloge sem si izbral del Vipavske doline in sicer njen
srednji in zgornji del. Naloga je zastavljena regionalno – geografsko, kar pomeni, da sem
skušal z geografskega vidika proučiti omenjeno regijo. Regija predstavlja del zemeljske
površinske sfere, kjer se naravni in družbeni pojavi in procesi povezujejo v kompleksno in
individualizirano celoto.
Vzroki za izbor so različni. Proučevano območje še nima pomembnejše in obsežnejše sinteze
različnih spoznanj v celoto. Leta 1994 je Tanja Slapernik raziskala geografske značilnosti
Spodnje Vipavske doline in Goriškega polja. Logično nadaljevanje je proučitev srednjega in
zgornjega dela Vipavske doline ter Vipavskih Brd in Vrh kot delov Vipavske doline. S tem bi
dobili celoten vpogled v kompleksnost ene večjih slovenskih pokrajinskih enot. Razlog za
takšen izbor predmeta naloge je tudi v tem, da me kot domačina zanima okolje v katerem
prebivam in mi ni vseeno, kaj se z njim dogaja.
Srednja in Zgornja Vipavska dolina sta v nalogi večinoma obravnavani skupaj, ponekod pa
ločeno. Odločitev je bila arbitrarna, dejstvo pa je, da to nista prostorsko izrazito ločena dela
Vipavske doline, Poleg tega sta oba dela doline do sredine 90. let 20. stoletja pripadala isti
(ajdovski) občini. Združuje ju skupen naravni, zgodovinski, družbeni, gospodarski in politični
razvoj in ta povezanost je opazna še danes.

2.2. Dosedanja proučevanja
Kljub temu, da je Vipavska dolina ena največjih slovenskih pokrajinskih enot, pa ni bila
deležna številnih celovitih obravnav. Melik je podal prvo pomembno obravnavo v okviru
njegovih monografij Slovenije. Vipavsko dolino je obravnaval znotraj »Primorja«. Več
avtorjev je sredi 90. let 20. stoletja prav tako obravnavalo Vipavsko dolino v regionalni
monografiji Slovenije, tokrat v okviru Submediteranskega sveta. Vipavska dolina je na kratko
opisana tudi v knjigi Slovenija – pokrajine in ljudje.
Posamezni deli Vipavske doline, ali pa njene posamezne značilnosti so pritegnile pozornost
različnih raziskovalcev. Eno pomembnejših del o Vipavski dolini je doktorska disertacija
Radinje o morfogenezi doline in njenega obrobja. Pomembno je tudi delo Janeža, Habiča in
Čara, ki so raziskovali značilnosti voda Visokega krasa v povezavi z njegovim obrobjem (tudi
Vipavsko dolino). Naj omenim še nekaj diplomskih del o Vipavski dolini. Kosovelova je v 70
letih raziskovala Srednjo Vipavsko dolino, Sprukova je sredi 90. let prejšnjega stoletja
raziskala ekološke vplive gradnje avtoceste v Vipavski dolini, Slapernikova je opisala
geografske značilnosti Spodnje Vipavske doline in Goriškega polja. Štrancarjeva pa je
izdelala vojaško – geografsko analizo Vipavske doline. Nakaj je bilo napisanega tudi o
vinskih cestah in o osmicah ter vinogradništvu na Vipavskem.
Po mojem mnenju bi lahko bila bodoča proučevanja usmerjena v analizo geografskih
značilnosti Vrh in Vipavskih Brd, s čimer bi bilo proučevanje geografskih značilnosti celotne
Vipavske doline zaključeno. Zanimivo bi bilo tudi proučiti povezanost Vipavske doline s
kraško okolico, ali pa podrobneje analizirati ekološko problematiko doline.
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2.3. Hipoteza
Ker se v nalogi nisem osredotočil le na eno značilnost, pojav ali proces, ampak na
kompleksno celoto Srednje in Zgornje Vipavske doline, sem skušal izbrati delovno hipotezo,
ki bi zajela vso raznolikost proučevanega območja. Hipoteza, ki sem ji skušal slediti skozi
nalogo, je relativno široko zastavljena: Vipavska dolina je specifičen del zemeljske
površinske sfere, kjer se na prav poseben način prepletajo in medsebojno vplivajo naravni in
družbeni dejavniki. Temu prepletu daje ton submediteransko podnebje in še zlasti posebnosti
vetrovnih razmer (burja), ki so vzpostavile prav posebno naravno ravnovesje. Vsaka
najmanjša, predvsem pa hitra sprememba enega od pokrajinotvornih dejavnikov, lahko
povzroči porušenje krhkega ravnovesja, ki je bilo vzpostavljeno v medsebojnih bojih med
različnimi pojavi in procesi v geološki zgodovini. Posledica je lahko prevlada določenih
procesov, kar lahko vodi v degradacijo pokrajine, kar se je v Vipavski dolini že zgodilo. Ker
je predvsem človek tisti, ki povzroča nevarne hitre spremembe brez upoštevanja naravnih
omejitev, je potebno v Vipavski dolini vsak poseg v naravno ravnovesje dobro premisliti in
proučiti. Glavno vodilo pa bi morala biti trajnostna in sonaravna raba prostora z upoštevanjem
okoljskih omejitev in samočistilnih sposobnosti okolja.

2.4. Metode dela
V nalogi sem, potem ko sem izbral temo naloge, uporabil dva pristopa proučevanja:
teoretičnega in empiričnega.
Pri teoretičnem pristopu, sem najpogosteje uporabil metodo deskriptivne analize pisnih,
kartografskih in elektronskih virov, s katero sem razčlenil obravnavano tematiko. Pri analizi
sem se oprl tako na metodo indukcije, kot tudi dedukcije. Na podlagi dobljenih podatkov sem
naredil šest kart, pri čemer sem uporabil programa Paint Shop Pro in Corel Draw.
Pri obravnavi statističnih podatkov (podnebje, prebivalstvo,...) sem uporabil metodo
statistične obdelave podatkov, na podlagi katere sem izdelal nekatere grafe in tabele.
Od empiričnih metod, sem uporabil metodo terenskega dela in intervjuja. S terenskim delom
sem preveril in proučil nekatere naravne in družbene pojave in njihove dejanske učinke v
pokrajini. Nekatere pojave sem tudi fotografiral. Z intervjujem pa sem se seznanil z
določenimi preteklimi in današnjimi pozitivnimi in negativnimi procesi v pokrajini, ki so bili
posledica človeške dejavnosti.
Vsemu je sledila sinteza spoznanj v smiselno celoto. V zaključku pa sem kritično obravnaval
zastavljeno hipotezo, kjer sem vključil tudi lasten pogled na pridobljena spoznanja o Srednji
in Zgornji Vipavski dolini.
Pri izdelavi naloge sem naletel na različne težave. Največja ovira je bilo pridobivanje
različnih statističnih podatkov. Najmanj težav sem imel na Statističnem uradu RS, medtem ko
sem na nekaterih drugih (državnih, občinskih) institucijah naletel na birokratske in finančne
ovire. Doživel sem tudi nepoznavanje problematike, o kateri sem spraševal na pristojni
inštituciji. Po drugi strani pa mi je veliko ljudi na različne načine pomagalo ter mi s tem
olajšalo delo. Težave so se pojavile tudi zaradi neznanja uporabnega računalništva. Menim, da
je to pereč problem predvsem dvopredmetnih študentov geografije.
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2.5. Sestava naloge
Naloga je razdeljena na petnajst delov.
V uvodu so predstavljena nekatera splošna geografska izhodišča. V Metodološko –
hipotetičnem delu so predstavljena izhodišča za nadaljno obravnavo. Sledi opis splošnih
značilnosti Vipavske doline in njena lega. Eden pomembnejših delov naloge je notranja
členitev Srednje in Zgornje Vipavske doline. Sledi najprej obravnava naravnogeografskih,
nato pa še družbenogeografskih značilnosti Srednje in Zgornje Vipavske doline. V zaključku
je na kratko spet omenjena delovna hipoteza in kritičen pretres spoznanj. Na koncu sledi
pregled virov in literature ter seznam slik, tabel in grafov.
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3. GEOGRAFSKA LEGA
3.1. Pojem »Vipavska dolina« in njena lega
S pojmom dolina v slovenskem ljudskem izrazoslovju običajno označujemo kar nižji svet. Z
geografskega, zlasti pa z geomorfološkega vidika, pa ima ta beseda zelo širok pomen.
Pomembno je poudariti, da se beseda dolina v mnogih uveljavljenih slovenskih regionalnih
imenih ne sklada z dolino v geomorfološkem smislu (Gams, 1994). V geografski literaturi se
večina definicij nanaša na dolino kot rečno tvorbo. V leksikonu Geografija je dolina
definirana kot (Geografija, 2001, str. 69) »podolgovata, vsaj na eni strani odprta globel na
Zemljinem površju, ki nastane zlasti pod vplivom linijsko usmerjene rečne erozije (pozneje jo
lahko deloma preoblikujejo ledeniki), v povezavi z denudacijskim uravnavanjem pobočij...«.
Dolina je v glavnem opredeljena kot depresijska reliefna oblika, ki jo sestavljata tako dolinsko
dno, kot tudi pobočja. V imenih nekaterih slovenskih regij, ki imajo v imenu tudi besedo
»dolina«, pa zasledimo določeno neskladje. Imena ne označujejo omenjene geomorfološke
definicije doline, ampak porečje reke ali gravitacijsko območje dolinskih naselij (Gams,
1994).
Slika 1: VIPAVSKA DOLINA MED TRNOVSKIM GOZDOM, NANOSOM, SENOŽEŠKO
POKRAJINO IN KRASOM (Vir: Interaktivni atlas Slovenije, 2000)
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Tako je tudi z imenom »Vipavska dolina«. Ko govorimo o Vipavski dolini, pri tem ne
mislimo le na dolino v dobesednem pomenu, t.j. ravnico neposredno ob reki Vipavi in pobočij
ob njej, ampak ves širok pas eocenskega fliša med Trnovskim gozdom na severu in Nanosom
na vzhodu ter Krasom in Senožeško pokrajino na jugu oziroma jugovzhodu (Kladnik, Natek,
1996). Kratki imeni te doline sta tudi »Vipava« in »Dežela«, ki se še danes pojavljata v
ljudski govorici (Melik, 1960). Gams glede na opisano predlaga, da bi se ponovno začelo
uporabljati nekoč že uveljavljeno ime »Vipavsko« (varianta je Vipavsko s Soško ravnino) ali
»Vipavsko nižavje« (Gams, 1994). Vendar je ime Vipavska dolina tudi v strokovni literaturi
že tako uveljavljeno, da sem v nalogi uporabljal ta naziv za proučevano območje.
Vipavska dolina leži na skrajnem zahodnem delu Slovenije. Razpotegnjena je približno v
smeri vzhod – zahod. Od povirja Močilnika, ki je pritok Vipave in čigar povirje sega do pod
Razdrtega, kjer je tudi začetek Vipavske doline, pa do Goriške ravni, ki leži tik ob meji z
Italijo (meja predstavlja umetno mejoVipavske doline) in jo je nasula reka Soča, meri dolina
okoli 40 kilometrov. Njena širina se od vzhoda proti zahodu povečuje, v njenem spodnjem
delu znaša dobrih 10 kilometrov.
Tako omejena Vipavska dolina meri 310 km². Ime Vipavska dolina torej označuje porečje
reke Vipave1 in predstavlja geografsko in geološko zaključeno enoto (Melik, 1960).

3.2. Značilnosti Vipavske doline
V primeru Vipavske doline gre za preplet homogenosti in heterogenosti. Navzven je
mezoregija relativno homogena in ločena od okolice. Omenjene so že bile ločnice: Trnovski
gozd, Nanos, Senožeška pokrajina, Kras, državna meja. Navznoter pa gre za razmeroma
heterogeno regijo, kar se kaže zlasti v reliefu:
• ravnine ob vodotokih – Soča, Vipava, Močilnik, Branica,...
• gričevje, ki se viša od zahoda proti vzhodu
• območja, ki imajo značaj hribovja – Vrhe, pobočja Nanosa, Trnovskega gozda in
Krasa
Pri tem zavzema gričevje največ ozemlja – kar okoli ¾ ozemlja, preostalo četrtino pa ravnine
(največja na stiku gričevja in Soške ravnine) in hriboviti predeli (Gams, 1998). Povprečni
naklon ozemlja znaša nekaj manj kot 10º, nadmorske višine se gibljejo med 80 in 600 metri
(NV pada od vzhoda proti zahodu), medtem ko je povprečna nadmorska višina 216 metrov2.
Mezoregija je relativno velika, glavni pečat pa ji daje submediteransko podnebje, ki
predstavlja specifične pogoje rabe prostora (Kladnik, Natek, 1996).
Omenjena submediteranskost se kaže v:
• naravnogeografskih dejavnikih (klima, hidrološke razmere, vegetacija, prst)
• družbenogeografskih dejavnikih (poselitev, raba tal, navade in običaji ljudi)
Kar se tiče naravnih značilnosti, se submediteranskost v glavnem nanaša na mešanje
celinskih in mediteranskih klimatskih vplivov, ki nato vplivajo zlasti na hidrološke,
pedološke in vegetacijske razmere. Značilne so mile zime, ki pa so pogosto pod vplivom
mrzlih zračnih gmot s celine. Ker Vipavsko dolino loči od morja nizka planota Kras, so
temperature zraka nekoliko nižje kot ob obali, kar je zlasti opazno pozimi in tudi ponoči.
1

Vipava se izliva v Sočo pri Savogni (Sovodnje) v Italiji.
Podatki ne vključujejo apniških pobočij obrobja Vipavske doline, ampak se nanašajo na flišni del površja.
Višine apniških pobočij Trnovskega gozda in Nanosa segajo tudi do 1000 in več metrov nad morje, pa tudi
naklon je tu precej večji, ponekod so celo navpične stene.
2
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Poleg tega je zaradi hribovitega zaledja več letnih padavin, ki se gibljejo med 1300 in 2000
mm. Povprečje znaša okoli 1500 mm, viška padavin pa sta pozno spomladi in jeseni. Na
takšno podnebje pomembno vplivata tudi topli in vlažni jugozahodni veter – mornik in
hladen, sunkovit severovzhodni veter – burja, ki je posledica vdorov hladnega zraka s celine.
Prepletanje mediteranskih in celinskih vplivov se kaže tudi v hidroloških razmerah. Glavni
vodotoki so Vipava, Branica, Raša in Močilnik, ki imajo poteze pluvionivalnega režima z
majhnimi povprečnimi mesečnimi nihanji pretokov.
Tudi vegetacija kaže submediteranske poteze, saj med rastlinskimi vrstami prevladujejo
sredozemske, kraške, srednjeevropske in gorske vrste. Zaradi razmeroma goste poselitve in
intenzivne kmetijske obdelave, je prvotne vegetacije malo. Ohranjena je predvsem v
oddaljenih in slabše dostopnih, robnih in največkrat višjih območjih Vipavske doline
(Kladnik, Natek, 1996).
Mešanje vplivov se pravtako odraža v poselitvi in rabi tal. Stara in tradicionalna kulturna
pokrajina se je kljub številnim novejšim posegom marsikje ohranila. Sklenjena naselja z
nizkimi kamnitimi hišami, s kamenjem na strehah, ki predstavljajo jedra naselij, so
osredotočena v vaseh na prisojnem obrobju doline ali po slemenih gričevij. Središče Srednje,
pa tudi celotne Vipavske doline je Ajdovščina (gradbena, živilska, lesna industrija). Središče
Zgornje Vipavske doline je Vipava, medtem ko je Nova Gorica središče Spodnje Vipavske
doline in je največje naselje v regiji (15 000 prebivalcev) ter predstavlja politično, kulturno,
prometno in gospodarsko središče širše regije (Gams, 1998). V Vipavski dolini živi v 124
naseljih okoli 65 000 ljudi, povprečna gostota prebivastva pa je za slovenske razmere visoka –
203 prebivalci/km² (ŠD Lokotavci http://lokotavci.tripod.com/vipavska_dolina.htm).
Tradicionalni način obdelave kmetijskih zemljišč – mešane kulture, ki je zahteval predvsem
ročno delo, se ni ohranil, tudi po zaslugi razvoja kmetijstva (ročno delo so zamenjali stroji) ter
nepremišljenih posegov v občutljivo okolje v obliki hidromelioracij in agromelioracij.
Pedološke značilnosti (pretežno lapornata prst flišnega gričevja), relief (prisojna pobočja nad
nižjimi predeli) in klima (submediteranskost) pa predstavljajo skupek ugodnih razmer za
razvoj vinogradništva in sadjarstva, kar predstavlja komparativno prednost Vipavske doline
na področju kmetijstva.
Razvojne možnosti Vipavske doline kot mezoregije so tako odvisne od (Kladnik, Natek,
1996):
• naravnih značilnosti (klimatske, hidrološke, pedološke, vegetacijske, reliefne
značilnosti); te značilnosti vplivajo na komparativne prednosti Vipavske doline na
področju kmetijstva (submediteranske kulture in zgodnji pridelki)
• razvoja sekundarnih in terciarnih dejavnosti
• obmejne lege
• dostopa do centralnih naselij, ki predstavljajo oskrbovalna in zaposlitvena središča
Predvsem obmejna lega predstavlja veliko gospodarsko prednost celotne jugozahodne
Slovenije. Koncept industrijsko zasnovanega gospodarskega razvoja je zašel v krizo in terja
postavitev novih razvojnih strategij, ki so zasnovane širše. To je zlasti pomembno po vstopu
Slovenije v Evropsko unijo, saj dobiva meja nov pomen, ki predstavlja večje ekonomske
možnosti. Te bi se polno razvile ob pravilnem kanaliziranju povečanih človeških, blagovnih,
informacijskih in finančnih tokov v skupnem obmejnem prostoru Primorske in dežele
Furlanije – Julijske krajine.
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4. REGIONALIZACIJA IN DELITEV VIPAVSKE DOLINE
4.1. Vipavska dolina kot regija
Vipavska dolina je bila kot geografsko zaključena enota gotovo deležna pozornosti
raziskovalcev, ki so skušali izvesti različne naravnogeografske in družbenogeografske
členitve slovenskega ozemlja. Večina regionalizacij se torej navezuje na lego Vipavske doline
v submediteranskem oziroma primorskem svetu ali pa na geološko sestavo pokrajine (fliš).
Tabela 1: UVRSTITEV VIPAVSKE DOLINE ZNOTRAJ RAZLIČNIH ČLENITEV SLOVENSKEGA
OZEMLJA (Vir: Kladnik, 1996; Plut, 1999; Perko, 1998)

AVTOR

LETO

ILEŠIČ

1958

MELIK

1960

GAMS

1983 in 1986

VRIŠER

1990

VEČ
AVTORJEV*
VEČ
AVTORJEV**
PLUT

1995
1995
1999

VRSTA
MAKROREGIJA MEZOREGIJA
REGIONALIZACIJE
naravnogeografska Primorske
Prave
pokrajine
primorske
pokrajine
naravnogeografska Slovensko
Flišne
Primorje
pokrajine
Goriškega
naravnogeografska Submediteranska Vipavska
(1986 –
Slovenija
dolina
pokrajinskoekološka)
družbenogeografska
/
Novogoriška
mezoregija
naravnogeografska Primorje
Vipavska
dolina
naravnogeografska Sredozemski svet Vipavska
dolina
naravnogeografska Severna
Goriška
(sonaravni kriteriji) Primorska

* - Gams, Kladnik, Orožen Adamič
** - Gabrovec, Kladnik, Orožen Adamič, Pavšek, Perko, Topole

4.2. Delitev Vipavske doline
V splošnem lahko Vipavsko dolino razdelimo na:
1. Zgornja Vipavska dolina
2. Srednja Vipavska dolina
3. Spodnja Vipavska dolina
Radinja omenja, da sega srednji del doline na zahodu do Šempasa oziroma Lijaške kotline
(meja s spodnjim delom doline), na vzhodu do Vipavskega križa in Dobravelj (meja z
zgornjim delom doline), na severu pa do pobočij Čavna (Radinja, 1965). Za mejo med
Srednjo in Zgornjo Vipavsko dolino Melik smatra ustje Hublja, kjer se Vipava prične
oddaljevati od severnega roba, zavije proti zahodu in se približa južnemu robu doline (Melik,
1960). Slapernikova omenja, da poteka meja med Spodnjo in Srednjo Vipavsko dolino po
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namišljeni črti Selo – Dornberk (Slapernik, 1994). Po nekoliko drugačni definiciji3 sega
Srednja Vipavska dolina na zahodu do naselij Črniče in Batuje, na vzhodu (meja z Zgornjo
Vipavsko dolino) pa do reguliranega potoka Puščavec jugovzhodno od Ajdovščine (Kladnik,
Natek, 1996).
Sam sem pri omejitvi območja Srednje in Zgornje Vipavske doline, ki sta predmet te naloge,
upošteval omenjeno členitev Slapernikove in členitev Kladnika ter Natkove (Kladnik, Natek,
1996). Delitev Vipavske doline je naslednja:
• SPODNJA VIPAVSKA DOLINA Z GORIŠKIM POLJEM (Goriško polje na
zahodu, Renške dobrave in dolina Branice do Spodnje Branice na jugu, pas flišnega
gričevja v osrednjem delu območja, Ajševiška kotlina z lijaškim in šempaškim poljem
na severu, na vzhodu do črte Čaven – Črniče – Zalošče)
• SREDNJA VIPAVSKA DOLINA (na zahodu sega do črte Čaven – Črniče –
Zalošče, kjer naredi reka Vipava močan ovinek proti jugu, na vzhodu jo omejuje črta,
ki poteka od Zagriže do potoka Puščavec, nato po Vipavi oziroma severnem vznožju
Vipavskih Brd, na severu pa jo omejuje visok kraški rob)
• ZGORNJA VIPAVSKA DOLINA (na severozahodu je mejnik vzhodna črta Srednje
Vipavske doline, zahodni in južni del sega do podnožja Vipavskih Brd oziroma Vrh,
na severu je meja visoki kraški rob, na vzhodu pa Nanos)
• VIPAVSKA BRDA
• VRHE
4.2.1. Členitev Srednje Vipavske doline
Notranja členitev Srednja Vipavske doline obsega:
1. pobočja Trnovskega Gozda, Gore in Kovka od črte Čaven – Črniče proti vzhodu do
črte Zagriža - Puščavec
2. dolina Vipave od ustja Puščavca do Zalošč
3. Ajdovsko polje
4. Dobraveljsko in Selsko polje
5. skrajni severni del Vipavskih Brd, ki ga je Vipava pri Ustju odrezala in zato sega na
desno stran reke Vipave ter ločuje Ajdovsko polje od Dobravskega polja
4.2.2. Členitev Zgornje Vipavske doline
Notranja členitev Zgornje Vipavske doline obsega:
1. zgornji del dolinskega dna ob reki Vipave
2. dolinsko dno ob Močilniku
3. soteska Bele med Vrhpoljem in Sanaborom
4. pobočja Nanosa in Kovka
Tako omejeno območje obsega okoli 140 km². Površina Srednje Vipavske doline znaša 83,85
km², Zgornje Vipavske doline pa 56,15 km² (http://kremen.arso.gov.si/nvatlas/ewmap.asp).
PRILOGA: KARTA 1 – Notranja členitev Srednje in Zgornje Vipavske doline

3

Ta delitev je delno povzeta po členitvi Radinje, vendar je nekoliko spremenjena.
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5. GEOLOŠKE IN RELIEFNE ZNAČILNOSTI SREDNJE IN
ZGORNJE VIPAVSKE DOLINE
5.1. Uvod
Geološki dejavniki so v tesni povezavi z drugimi naravnogeografskimi značilnostmi, še
posebej z geomorfologijo. Radinja celo utemeljuje (Radinja, 1965), da je za razumevanje
recentnih morfogenetskih procesov potrebno Vipavsko dolino obravnavati kot pokrajino, ki je
pod vplivom naravnih in tudi kulturnih dejavnikov. Pri naravnogeografskih dejavnikih
posebej poudarja pomen naslednjih značilnosti4:
• geološke značilnosti
• reliefne značilnosti
• klimatske značilnosti
• hidrološke značilnosti
Pri kulturnih dejavnikih pa obravnava posege človeka, ki so posredno in neposredno vplivali
predvsem na pospeševanje nekaterih morfogenetskih procesov. Človek je na geomorfološke
procese v Srednji in Zgornji Vipavski dolini vplival z različnimi aktivnostmi, najbolj pa s
poselitvijo in z obdelavo površja. S tem je spremenil vegetacijske, hidrološke, pedološke,
mikroklimatske in druge razmere. Predvsem je površje spremenila posekava prvotnega
gozda5, kar je razgalilo površje in ga izpostavilo eroziji in denudaciji. Na posekanih površinah
si je človek uredil bivališča, pašnike, travnike, njive, vinograde in sadovnjake. Zlasti na
intenzivneje obdelanih površinah je z dodatnimi aktivnostmi (rigolanje – globoko
prekopavanje, ki razrahlja prst in zgornji sloj kamninske osnove) vplival na pospeševanje
procesov erozije. Danes je največ erozije, ki je hkrati tudi najbolj opazna, na monokulturno
obdelanih tleh (vinogradi in sadovnjaki), čeprav erozijo skuša omiliti s kulturnimi terasami.

5.2. Geološke značilnosti
Površje Srednje in Zgornje Vipavske doline sestavljajo kamnine triasne (dolomit), jurske,
kredne (oboje apnenec), terciarne (eocenski fliš) in kvartarne starosti (pobočni grušč in
aluvialni nanosi vodotokov)6.
T2+3/3 (norijska in retijska stopnja)
Kamnine triasne starosti predstavlja dolomit norijske in retijske stopnje (imenovan tudi glavni
dolomit) in nad njim ležeči dachsteinski apnenec. Te kamnine sestavljajo vzhodna pobočja
Čavna ter skrajna severozahodna pobočja Gore južno od Predmeje.

4

Klimatske, hidrološke in druge značilnosti (pedološke, vegetacijske) so podrobneje obravnavane kasneje. Tu so
opisane le nekatere osnovne značilnosti, ki se bistveno povezujejo z obravnavano geološko – geomorfološko
tematiko.
5
Številna imena pričajo, da je bilo včasih v Srednji in Zgornji Vipavski dolini več gozda: Dobrave, Dobravlje,
Dobrava.
6
Geološke značilnosti proučevanega območja so povzete po osnovni geološki karti SFRJ lista Gorica in Postojna
merilo 1 : 100.000 (1967 in 1968) ter po pripadajočih geoloških tolmačih (Zvezni geološki zavod,1970 in 1973).
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Slika 2: DOLOMIT POD PREDMEJO (Vir: Janež in ostali, str. 112, 1997)

Glavni dolomit je skladovit, svetlo ali temno siv ter pasovit – plasti dolomita sestavljajo nekaj
milimetrov debeli svetli in temnejši pasovi (stromatoliti). V spodnjem delu se med plastmi
dolomita pojavljajo tanjše plasti rjavosivega do rjavega dolomitnega laporja. V dolomitu in
nad njim ležečemu apnencu se ob cesti Ajdovščina – Predmeja na vzhodni strani Čavna
pojavljajo ostanki megalodontid. Debelina glavnega dolomita je okoli 1000 metrov, debelina
dachsteinskega apnenca pa do 200 metrov.
J1/1 (spodnji lias)
Spodnjeliasne kamnine v obliki belih, skladovitih apnencev (vmes tudi drobnozrnat dolomit)
se nahajajo v ozkem pasu na južnem delu vzhodnega pobočja Čavna. Fosili so redki, debelina
plasti pa je največ 300 metrov.
J2,3/1 (srednji lias)
Srednjeliasni skladi spremljajo spodnjeliasne apnence in dolomite na Čavnu in sicer na
vzhodnem delu južnih pobočij nad Stomažem.
Gre za goste, bele, sive in rjave oolitne apnence, ki so tanko do debeloskladoviti ter do 200
metrov debeli. Najznačilnejši fosili so liotide, pa tudi megalodontide, brahiopodi in
makroforaminifere.
J/1,2 (zgornji lias in dogger)
Skladi zgornjega liasa in doggerja se nahajajo na proučevanem območju na dveh delih:
sestavljajo južna pobočja Čavna in pa južna pobočja Kovka nad dolino Bele.
Te plasti predstavljajo sivi in rjavkasti, značilno oolitni in gosti apnenci, tudi z vložki
zrnatega, neskladovitega dolomita. Debelina skladov je nekaj sto metrov. Te kamnine
vsebujejo od fosilov predvsem brahiopode.
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J1,2/3 (oxfordij in spodnji kimmeridgij)
Skladi oxfordija in spodnjega kimmeridgija sestavljajo strma zgornja pobočja Visokega
kraškega roba nad Ajdovsko kotlino med Kovkom in Otlico ter zgornja strma pobočja med
Čavnom in Kucljem.
Na doggerskem apnencu leži rjavosiv silificiran apnenec z gomolji roženca, nad njim pa bel,
večinoma neskladovit koralni in hidrozojski apnenec. Debelina grebenskega apnenca je od
250 – 500 metrov.
J2,3/3 (titonij)
Ti skladi se na proučevanem območju nahajajo na zelo majhnem območju od Čavna do
Velikega roba – torej tvorijo skrajni zgornji rob pobočij nad Črničami.
Sklade predstavlja bel do rjavosiv gost skladovit apnenec (pod temi skladi ponekod
neskladovit bel in debelozrnat dolomit), nad njim rjavkasto bel ooliten apnenec. Debelina
apnencev je okoli 100 metrov.
K2/2 (turonij)
Skladi turonijske stopnje se na obravnavanem območju nahajajo na zgornjih, strmejših
pobočjih Nanosa, ki padajo proti Vipavski dolini.
Turonijske plasti so v spodnjem delu razvite v snežno belih, drobnozrnatih apnencih, više pa
se menjavajo beli gosti apnenci z apnenci, ki vsebujejo mnogo rudistov. Od fosilov se tu
nahajajo neiteje in kaprinide. Debelina skladov je do 500 metrov.
K3/2 (senonij)
Tudi skladi senonijske stopnje gradijo strma pobočja Nanosa, predvsem nad Vrhpoljem in
Vipavo.
Senonijski apnenci so podobni turonijskim skladom, so snežno beli, izrazito čisti in
drobnozrnati. So debeloskladoviti, njihova debelina pa je nekaj sto metrov. Fosili, ki se tu
nahajajo so hipuriti in keramosferine.
E/1,2 (zgornji cuizij in spodnji lutecij)
Zgornjecuizijske in spodnjelutecijske plasti so razvite kot fliš, ki gradi površje celotne
Vipavske doline, torej v precejšnji meri tudi površje Srednje in Zgornje Vipavske doline. Fliš
se na proučevanem območju pojavlja v različno širokem pasu pod gruščnatimi pobočji
severnega oboda od Črnič pa vse do Razdrtega. Ta pas je prekinjen le pri izviru Vipave. Fliš
se pojavlja tudi v dveh flišnih zarezah in sicer v dolini Lokavščka med Čavnom in Otlico ter v
dolini Bele vse do Podkraja.
V flišu se menjavajo laporji, peščenjaki, argiliti in alevroliti, vmes pa se pojavljajo tudi vložki
breč, konglomeratov in kalkarenitov7.
Laporji vsebujejo povprečno od 35 do 45% CaCO3. Peščenjaki so srednje in drobnozrnati
(nastopajo kremen, kalcit, glinenci, sljuda,...). Peščenjaki postopno prehajajo v alevrolite, ki
imajo podobno mineraloško sestavo kot peščenjaki. Pri kalkarenitih prevladuje mikrozrnat
kalcit, vsebujejo pa od 10 do 20% silikatnih mineralov. Konglomerat in brečo sestavljajo
prodniki in drobci rudistnega in foraminifernega apnenca, peščenjaki, alevroliti, kvarcit,
magmatske kamnine in roženec. Vezivo je apneno in silikatno.
V flišnih kamninah je opazna ritmična plastovitost, pri kateri se pojavljajo majhni in veliki
ciklusi. Pri prvi se sedimentacija prične z debelozrnatim peščenjakom, konča pa se s plastjo
7

Flišni sedimenti vsebujejo tudi manj kot 0,1% težkih mineralov. Med njimi so: pirit, magnetit, hematit, rutil,
turmalin, granat,...
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laporja, pri drugi pa se v spodnjem delu ciklus začne z brečo ali konglomeratom, ki navzgor
preideta v kalkarenit, nad katerim je lapor, ki se navzgor menjava s plastmi peščenjaka.
Material je v času sedimentacije fliša prihajal v glavnem s severozahoda in severa. Na
severnem robu Vipavske doline (tudi v Srednji in Zgornji Vipavski dolini) ležijo flišne plasti
transgresivno na starejših sedimentih.
Slika 3: FLIŠ OB CESTI LOZICE – OTOŠČE – RAZDRTO (Vir: Matej Prezelj, 2006)

Po Radinji (1965) predstavlja fliš v Vipavski dolini zmes karbonatnih (laporji, kalkarenit,
apnenec, breča) in silikatnih (kremenovi peščenjaki in konglomerati) kamnin. Pri tem vsebuje
fliš ⅓ - ½ karbonatnih kamnin, ostali delež pa pripada silikatnim kamninam. Debelina
flišnih plasti je okoli 600 metrov.
s (pobočni grušč)
Južna pobočja severnega oboda Srednje in Zgornje Vipavske doline od Čavna do Nanosa
sestavlja različno debela plast pobočnega grušča, ki marsikje presega 30 metrov. Pobočni
grušč sestavljajo različno veliki kosi apnenca in dolomita. Marsikje je grušč že sprijet ali
delno sprijet v pobočno brečo.
al (aluvij)
Aluvialni nanosi rek in potokov v Zgornji in Srednji Vipavske dolini predstavljajo dele
površja ob spodnjem toku Močilnika in zgornjem toku Vipave od Podnanosa do Ajdovske
kotline.
Aluvialni nanos ob Vipavi predstavljajo predvsem prodniki peščenjaka, laporja in alevrolitov,
pa tudi droben pesek kot produkt razpadlih peščenjakov ter gline. Debelina nanosov v
Ajdovski kotlini je okoli 10 metrov.
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5.3. Geološki razvoj območja
Današnje površje je rezultat različnih procesov, ki so na proučevanem območju potekali vse
od triasa do današnjih dni. Zato je površje Vipavske doline poligenetskega nastanka
(Radinja, 1965).
Graf 1: GLAVNI GEOMORFOLOŠKI PROCESI, KI SO V GEOLOŠKI ZGODOVINI VPLIVALI NA
POVRŠINSKO IZOBLIKOVANOST POVRŠJA SREDNJE IN ZGORNJE VIPAVSKE DOLINE (Vir:
Buser in ostali, 1970 in 1973, Radinja, 1965)

TRANSGRESIJA IN
REGRESIJA MORJA

MORSKA SEDIMENTACIJA

OROGENETSKI
PROCESI
(narivi, prelomi,gubanje)

POVRŠJE SREDNJE IN ZGORNJE VIPAVSKE DOLINE
EROZIJA

DENUDACIJA

AKUMULACIJA

Od retijske in norijske stopnje (trias) pa vse do paleocena so se v različnih globinah bolj ali
manj nepretrgano odlagali dolomiti in apnenci. V severnem delu Vipavske doline so se v
paleocenu podmorski grebeni že marsikje dvignili nad morsko gladino. Večji del Trnovskega
gozda in Nanosa je bil proti koncu senonijske dobe (kreda) večinoma v celoti dvignjen nad
morsko gladino. V spodnjem eocenu je prišlo do večje transgresije morja, ki je segalo daleč
na sever do predelov, ki so bili dvignjeni nad gladino morja. Nastajale so flišne plasti,
material za te plasti pa je prišel s severa in severozahoda. V spodnjem delu srednjega eocena
se je morje nato docela umaknilo s površja današnje Vipavske doline. Po odložitvi
eocenskega fliša je prišlo do večjih orogenetskih premikov, kar se je odražalo v gubanju,
narivanju in prelamljanju. Pri temu je prišlo do narivov in prevrnjenih struktur, kot je Nanos,
pa tudi zahodni del Trnovskega gozda. Glavno gubanje je potekalo v mlajšem miocenu. V
pliocenu in pleistocenu pa so nastali dolgi, v dinarski smeri potekajoči prelomi. Ob njih so se
dogajali vertikalni in horizontalni premiki. Tektonske sile se tudi danes še niso umirile, na kar
še danes kažejo sicer manjši in šibki potresni sunki. V pleistocenu in holocenu so se
menjavale hladne in toplejše dobe, v katerih je prihajalo do izmenjavanja procesov erozije in
denudacije ter procesov sedimentacije, ki so površju dali končno podobo (Buser, 1973).
Ime Vipavska dolina se v širšem pomenu, kot je že bilo omenjeno, uporablja za označevanje
celotnega širokega pasu eocenskega fliša med Trnovskim Gozdom, Nanosom in Krasom. Ta
pas je najširši ob Soči in se proti JV oži. Pri Razdrtem je skoraj preščipnjen, nato pa se na
območju Pivke spet razširi. Geologi ta pas označujejo kot eocensko flišno sinklinalo8, ki jo je
gorotvorni pritisk stisnil med dve trdnejši, apneniški grudi – Kras na jugu in Trnovski Gozd
ter Nanos na severu. Podolžna os flišne sinklinale poteka v dinarski smeri JV – SZ. V
njenem zgornjem delu, od Podnanosa do Ustja in Ceste, je široka in ravna, nižje pa je
razgibana s flišnimi brdi, ob sotočju Vipave in Soče pa spet prehaja v ravnino. Sinklinala ni
8

To je najsevernejša eocenska sinklinalna proga, ki se nadaljuje od Vinodola prek predela ob Rečini in
Notranjski Reki ter čez Pivko proti zahodu in severozahodu, dokler ne potone pod debelo prodno nasipino
Furlanske nižine (Melik, 1960). Vendar pa Buser meni, da je osnovna oblika sicer res sinklinalna, vendar pa so
plasti močno stisnjene, nagubane, celo prevrnjene, poleg tega pa je južno krilo sinklinale lepo razvito, severnega
pa ni. Zato naj bi bila Vipavska dolina prej sinklinorij kot pa sinklinala (Buser, 1973).
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zgrajena simetrično, saj je njeno severno krilo bočni pritisk prizadel močneje, zato so plasti
močneje dvignjene, postavljene pokonci, ponekod pa celo prekucnjene. Zato je severna stran
Vipavske doline precej strmejša in izraziteje ograjena kot južna stran, kjer je prehod na nizko
planoto Kras položnejši. Vipavsko sinklinalo lahko podrobneje razčlenimo v več manjših
sinklinal in antiklinal oziroma bolj ali manj pravilno potekajočih gub in njihovih ostankov
(Melik, 1960). Smer teh manjših gub se v glavnem ujema z dinarsko smerjo velikih gub.

5.4. Geomorfološki procesi v povezavi z geološkimi značilnostmi
V litološki zgradbi Vipavske doline, ki je zelo homogena, torej prevladuje eocenski fliš. V
splošnem ga sestavljajo ga drobnoplastoviti laporji in peščenjaki, ki se menjavajo v tankih,
nekaj centimetrov debelih plasteh9. V dnu dolin pa se nahajajo nevezani kvartarni sedimenti.
Fliš ponekod členijo tudi odpornejše plasti, ki so debele od nekaj decimetrov do nekaj metrov:
apneni laporji, apneni peščenjaki, apnenec, apniška breča in konglomerati. Po mnenju Radinje
v tem primeru ne gre toliko za flišne, kot za flišoidne sedimente (Radinja, 1965). Ti
odpornejši sedimenti tvorijo različne strukturne relifne oblike (terase, pregibe in posamezne
priostrene vrhove – Vipavski križ, Mišje brdo, Vrtovinsko brdo, Dobraveljski hrib,...), ki so
jih reke s fliša razrezale, prispevajo pa h konsolidaciji terena. (Kladnik, Natek, 1996).
Na neprepustni flišni kamninski podlagi je nastala gosta hidrografska mreža, ki je krepko
razrezala večinoma flišno ozemlje in ustvarila relief, kjer se nadmorske in relativne višine na
splošno povečujejo od zahoda proti vzhodu. Nastala so številna brda, grape, manjše doline.
Pri tem so vodotoki odnašali velike količine erozijskega materiala, ki so ga odlagali v
dolinskem dnu. Tako v erozijskem materialu Vipave prevladuje apnenčasti drobir, Močilnik
pa v glavnem odlaga odnešeni fliš. Erozija je razmeroma hitro napredovala tudi zaradi
precejšnjih količin vode (Kladnik, Natek, 1996).
Na severnem obodu na stiku prepustnih karbonatnih in neprepustnih flišnih kamnin izvira
precejšnje število vodotokov, čeprav je velikih izvirov razmeroma malo, npr. Vipava, Hubelj
in Močilnik. Velja omeniti dva pritoka Vipave, ki s svojim flišnim porečjem segata
razmeroma globoko v Trnovski Gozd – Lokavšček (med Čavnom in Otliško Goro) in Bela,
katere flišni pas sega vse do pod Hrušice. Južno od Vipave in Močilnika tečeta skoraj
vzporedno z njima vse do Velikih Žabelj Raša in Branica. Ta dva vodotoka dobivata veliko
večino pritokov le z njihove desne, flišne strani. Na južni, apneniški strani namreč ni nobenih
večjih izvirov. Pomemben vzrok za hitro napredovanje erozije je tudi to, da za večino
Vipavske doline velja, da leži erozijska baza relativno nizko. Tako npr. Vipava izvira na 103
metrih nad gladino morja, v Sočo pa se izliva pri 40 metrih nadmorske višine. Z Rašo,
Branico, Vipavo in Močilnokom je bila tako dana osnova za razvoj reliefa celotne Vipavske
doline, tudi njenega srednjega in zgornjega dela (Melik, 1960).
Za povezavo geomorfoloških procesov s hidrogeografskimi značilnostmi je pomembna
kombinacija kraške in površinske hidrografije10. Kraška voda namreč okrepi, po drugi strani
pa omili geomorfološke procese.

9

Med flišnimi sedimenti je malo glin in peskov, ki bi zadrževali vodo in tako vplivali na povečano ranljivost
površja za usade in plazove.
10
Porečje Vipave je naprimer veliko okoli 760 km² od tega približno polovica pripada flišnemu delu, polovica pa
kraškemu delu porečja.
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Slika 4: EDEN OD KRAŠKIH IZVIROV VIPAVE V VIPAVI (Vir: Matej Prezelj, 2006)

Povečanje vodnatosti okrepi procese, ki preoblikujejo površje, medtem ko ima vpliv na vodni
režim (manjše kolebanje pretokov) omilitvene učinke na omenjene procese. Na omilitev
geomorfoloških procesov vpliva tudi manjša prodonosnost kraške vode. Hidrografska mreža
je na flišnem površju gosta (Bela, Lokavšček, Močilnik, številni manjši vodotoki), čeprav
hidrološko šibkejša od Vipave in Hublja. V glavnem je geomorfološko aktivna spomladi in
jeseni, ko je več padavin. Večje kolebanje pretokov in hiter odtok deževne vode vpliva na
večjo morfogenetsko učinkovitost (Radinja, 1965).
Tudi obrobje Vipavske doline je relativno homogeno. Sestavljajo ga apnenci različnih starosti,
ki ležijo neposredno na flišu. Južni rob sestavljajo kredni in paleocenski apnenci tržaške
antiklinale in položno prehaja iz Vipavske doline proti Krasu. Obod Zgornje in Srednje
Vipavske doline na severu in vzhodu sestavljajo mezozoiski apnenci. Na severu od Čavna do
Cola prevladujejo jurski apnenci, pri Predmeji vložki triasnih karbonatnih kamnin dolomitov, medtem ko sestavljajo gmoto Nanosa kredni apnenci. Ta rob je precej strmejši,
ponekod navpičen in razgaljen. Tu so tudi številna recentna in fosilna melišča (Radinja,
1965).
5.5. Recentni morfogenetski procesi
Morfogenetski procesi, ki so in še vedno bistveno vplivajo na oblikovanje reliefa v Zgornji in
Srednji Vipavski dolini so naslednji (Radinja, 1965):
1. kemično in mehanično preperevanje; k temu prispevajo relativno visoke temperature
(vplivajo predvsem na kemično preperevanje, saj so zaradi visokih temperatur
kemični procesi prisotni skoraj vse leto), namočenost in človeška dejavnost. Na
flišnem ozemlju kot posledica hitrega preperevanja nastajajo debele plasti preperine,
vendar je kljub hitremu odnašanju (erozija, denudacija) malo površja razgaljenega do
20

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

matične osnove, saj se preperina nenehno obnavlja. Kjer je osnova apnenčasta, je
preperine malo ali nič, a kot posledica mehaničnega preperevanja nastajajo debele
plasti grušča, ki pa je marsikje že sprijet v brečo. Mehanično preperevanje danes ni
tako močno, kot je bilo v hladnem obdobju pleistocena. Takrat je šlo za stik
glacialnega (Trnovski gozd) in periglacialnega območja (Vipavska dolina), kjer so
bili prehodi preko 0ºC pogosti. Mehanično razpadanje je zajelo južna pobočja
severnega obrobja v celotnem obsegu, tudi pobočja od Čavna do Nanosa.
denudacija; močnejša na flišnem površju, kjer so zaradi razrezanosti površja
denudaciji izpostavljene večje površine; posledice denudacije so opazne v spodnjih
delih flišnih pobočij, kjer se odlagajo ilovice ter na dnu dolin – npr. več metrov
debele ilovnate akumulacije v Ajdovski kotlini
erozija; erozija je v Vipavski dolini skromnejša od denudacije in omejena na
hidrografsko omrežje; kljub temu, da je na flišu nastalo gosto vodno omrežje, pa so
vodotoki šibki, poleti presahnejo, aktivni so v glavnem spomladi in jeseni, ko je
erozijska dejavnost živahnejša; erozija je močna prav na intenzivno obdelanih tleh
flišnega gričevja, še zlasti so izpostavljeni vinogradi, kjer je erozija mestoma že
razgalila kamninsko osnovo; denudacija in erozija na proučevanem območju najbolj
intenzivno potekata na flišnih, pa tudi apnenčastih pobočjih od Čavna do Nanosa
(Rebrnice, Breg pod Nanosom, podgorje Čavna in Kolka)
graviklastični procesi; ti procesi so omejeni na zgornje, strmejše dele pobočij
Trnovskega gozda in Nanosa, kjer se na površju, ki je bolj strmo od 32 oziroma 33º
pojavlja padajoče in navzdol kotaleče se različno veliko kamenje
korozija; tej so podvržene karbonatne kamnine – laporji, apnenci, apniške breče;
korozija je najmočnejša na gruščnatih pobočjih, kjer zaradi zračnosti grušča in
posledično večjega izhlapevanja vode prihaja do tvorbe sige, kar povzroča
zlepljenost tako starejšega kot mlajšega gradiva – rezultat je nastajanje breče
deflacija prsti; je zelo pomemben proces zlasti v Srednji in Zgornji Vipavski dolini;
pri tem ima glavno vlogo burja, ki ima zaradi svoje dinamičnosti (sunkovitosti)
močne učinke na večjih površinah; deflacija najbolj prizadene dno Vipavske doline
direktno pod pobočji Trnovskega Gozda, Kovka in Nanosa – Ajdovska kotlina,
Vetrno polje med Gradiščem in Mančami; dolinsko dno je tako manj obdelano, zato
ga marsikje preraščajo pašniki in travniki
lokalna akumulacija; procesa erozije in denudacije se dogajata z največjo
intenzivnostjo na flišnih (tudi apnenčastih) pobočjih, proces akumulacije pa se odvija
predvsem v dolinskem dnu (npr. Ajdovska kotlina) in vznožju pobočij ter ponekod
na samih flišnih pobočjih, kjer se odlaga pobočni apniški material; akumulacija
poteka tudi na gruščnatih pobočjih ter v stenah dolinskega oboda, kjer se tvori siga
tektonski procesi; ta proces sicer poteka še danes, na kar nakazujejo manjši potresni
sunki, vendar pa niso tako pomembni kot v preteklosti

V geomorfološkem smislu so zanimiva višinska nesorazmerja med dolino in obrobjem, kar
kaže na to, da je celotna Vipavska dolina v marsičem odvisna oziroma navezana na sosedstvo.
Dolinsko dno Vipavske doline se tako nahaja na nadmorskih višinah od 50 – 100 metrov, v
porečju Močilnika tudi više (npr. Podnanos 175 metrov), apnenčasti obod Vipavske doline pa
850 – 900 metrov, nekateri vrhovi pa segajo tudi čez 1000 metrov nad morje (npr. Kucelj
1237 metrov) (Radinja, 1965).
Za razumevanje teh razlik je pomembna petrografska razlika med dolino in obrobjem, ki je
eden od vzrokov za omenjena višinska nesorazmerja (Radinja, 1965):
• fliš v Vipavski dolini → mehkejši, manj odporen na erozijo in denudacijo in
neprepusten za vodo; posledica je hitrejše zniževanje površja – selektivna erozija
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•

apnenec na obrobju → trši, bolj odporen na erozijo in denudacijo, poklinsko prepusten
za vodo; zniževanje površja je počasnejše

Drugi razlog za nižje nadmorske višine Vipavske doline glede na njeno okolico je v povezavi
s prvim v tem, da je relativno gosta hidrografska mreža flišno površje razrezala v številne
manjše in večje doline ter vmesna brda. S tem je preperevanju in eroziji oziroma denudaciji
podvržena tudi večja površina ozemlja, kar tudi povzroča hitrejše zniževanje površja.
Tretji razlog za relativno velike razlike v nadmorskih višinah je tektonika. Planote na severu
so se še v pleistocenu dvigovale, te aktivnosti tudi še danes niso povsem zamrle. Zadnji večji
potres se je na tem območju zgodil leta 1838. Mikroseizmično dinamiko preučuje tudi
opazovalnica v Trstu.
Višinska nesorazmerja med dolino in obrobjem so geomorfološko pomembna zato, ker so te
razlike vplivale na klimatske razlike med obema območjema, s tem pa na modifikacijo
geomorfoloških procesov. Glede klimatskih značilnosti so pomembne predvsem padavinske
in temperaturne značilnosti, znotraj njih pa so bolj kot povprečja zanimivi ekstremi in
amplitude. Zlasti je pomemben padavinski režim, saj so erozijsko – denudacijski procesi bolj
intenzivni spomladi in jeseni, ko je več padavin, čeprav je takrat tudi vegetacijska doba, ki te
procese omili. Poleti so ti procesi šibki, ker je malo dežja in je veliko izhlapevanja, omeniti pa
velja močnejše nalive, kjer se intenzivnost erozije in denudacije izrazito poveča11.
Temperature v današnjem času pogojujejo predvsem kemično, manj pa mehanično
preperevanje. Ker so temperature relativno visoke skozi vse leto, temu sledijo kemični
procesi. Poseben pomen za morfogenetske procese v odvisnosti od višinskih razlik ima v
Zgornji in Srednji Vipavski dolini burja. Ta povzroča različno intenzivno vetrno odnašanje
prsti ali deflacijo. Deflacija ima najvidnejše učinke v vznožju Trnovskega gozda v Ajdovski
kotlini. Intenzivnost procesa deflacije povečujejo naslednji dejavniki (Radinja, 1965):
• burja piha večinoma pozimi; kljub zimi pa temperature niso dovolj nizke, da bi prst
zmrznila in postala kompaktnejša, kar bi zmanjšalo intenzivnost deflacije
• v zimskem obdobju je manj vegetacije, ki bi ščitila prst pred odnašanjem; k temu je
veliko pripomogel tudi človek
• burja je suh veter, zato dodatno suši prst, ki postane tako bolj ranljiva za vetrno
odnašanje
• intenzivnost deflacije povečuje tudi sunkovitost burje; ko hladen veter pade v dolino
in z veliko hitrostjo pride do vznožja, »zaorje« nezavarovano prst.
Glede na delež oziroma količino odnešenega materiala, kar neposredno vpliva na zniževanje
površja Vipavske doline, lahko procese razvrstimo na naslednji način (Radinja, 1965):
• denudacija prispeva največ k odnašanju materiala – v 1000 letih površje zniža za 38
milimetrov ali za 38 metrov od pleistocena do danes (v zadnjem milijonu let)
• korozija prispeva v 1000 letih 27 milimetrov ali 27 metrov v milijonu let
• erozija prispeva 8 – 9 milimetrov/1000 let ali 8 – 9 metrov v milijonu let
• deflacija prispeva 5 – 6 milimetrov/1000 let ali 5 – 6 metrov v milijonu let
Radinja utemeljuje, da znaša, upoštevajoč tudi posege človeka, skupna številka zniževanja
površja v holocenu (to je za obdobje 10 000 let) 0,79 metra oziroma 79 milimetrov/1000 let12.
Pri tem velja poudariti, da je potekalo vzdolž hidrografske mreže še intenzivnejše zniževanje
– okoli 160 metrov v milijon letih, kar vpliva na hidrološko in morfogenetsko asimetrijo
celotne Vipavske doline (Radinja, 1965).
11

Do večjega števila nalivov prihaja zaradi vročega zraka, ki se ob južnih pobočjih Trnovskega gozda in Nanosa
dviguje in meša s hladnejšim zrakom na planoti, kar ustvarja labilno ozračje.
12
To znese ob enaki intenzivnosti v milijon letih (pleistocen) 79 metrov.
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Slika 5: BURJA JE Z DEFLACIJO PRSTI, DANES TUDI S »POMOČJO« ČLOVEKA, POMEMBEN
PREOBLIKOVALEC POVRŠJA DOLINSKEGA DELA VIPAVSKE DOLINE (Vir: Matej Prezelj, 2006)

Tabela 2: GENETSKI TIPI RELIEFA V SREDNJI IN ZGORNJI VIPAVSKI DOLINI (Vir: Gabrovec,
Hrvatin, 1998)

TIP RELIEFA
destrukcijski rečno – denudacijski

akumulacijski rečno – denudacijski

•
•
•
•
•

apneniški kraški

•
•

dolomitni kraški

•

OBMOČJE
vsa flišna območja s površinskim
odtokom vode
soteska Bele
ravninsko dolinsko dno;
prehodi med ravnino in flišnimi
pobočji, kjer so vodotoki ustvarili
vršaje (npr. vršaj Bele pri Vrhpolju);
območja fosilnih in recentnih melišč
pod strmimi apniškimi deli pobočij
zgornji, strmi apniški deli pobočij
posamezni manjši deli površja, kjer so
breče (pobočja) ali apneniška
karbonatna podlaga (Gradišče nad
Ajdovščino)
deli dolomitnih pobočij Male Gore
nad Mačkovim kotom
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5.6. Geološko – geomorfološki pregled po mikroregijah
5.6.1. Srednja Vipavska dolina
V Vipavski dolini ima Srednja Vipavska dolina osrednjo lego. Ravninskega sveta je malo.
Največja ravnica je Ajdovsko polje, ki se nahaja zahodno od Ajdovščine. Ravninski svet,
prekinjen z vmesnimi nizkimi vzpetinami, je tudi med Malimi Žabljami in Batujami.
Prostornost Ajdovske kotline je posledica hidrografske koncentracije: Vipava, Hubelj,
Lokavšček, Bela, Močilnik in številni manjši pritoki. Drugi vzrok za prostornost tega dela
Vipavske doline pa je v tem, da leži v razširjenem podnožju Kovka, ki je zaostal za narivnim
čelom Čavna in Nanosa za okoli 3 kilometre. Ravno dno Vipavske doline je nasuto z
aluvialnimi naplavinami Vipave, Hublja in manjših pritokov iz flišne okolice. V zgornjem
delu ta nanos sestavlja holocenska, v spodnjem delu pa pleistocenska, natančneje würmska
akumulacija. Debelina slednje v Ajdovski kotlini znaša okoli 10 metrov, vendar je reka še ni
prerezala in še ni dosegla predwürmske akumulacije, saj se je Vipava v Ajdovski kotlini
zarezala le 2 – 3 metre globoko v holocensko in würmsko akumulacijo. Zato dolinsko dno ni
razrezano in ni akumulacijskih teras, ki bi jih reka ustvarila. Akumulacijo v glavnem sestavlja
debel in srednje zaobljen apniški prod, kar je posledica izdatnega dotoka grušča s pobočij, pri
čemer so bili bolj kot Vipava13 prodonosni njeni desni pritoki, kar je Vipavo odrinilo proti
jugu. Poleg proda se tu nahajajo tudi flišni sedimenti, čeprav jih je manj: gline, peščene
ilovice, ilovnati peski in flišni drobir (Radinja, 1965).
Ob izlivu Hublja v Vipavo oziroma pri kraju Ustje se do takrat široka dolina nenadoma zelo
zoži in se zopet razširi pri Malih oziroma Velikih Žabljah. Vzrok je v tem, da se reka tu
zareže v pas trše numulitne breče in je zato izdolbla ožjo dolino, s tem pa odrezala del
severnega dela Vipavskih Brd, kjer stoji s pogledom na dolino tudi znano zgodovinsko naselje
Vipavski Križ. Omeniti velja, da teče Vipava v Srednji Vipavski dolini skoraj točno v smeri
vzhod – zahod, pomembnejše pritoke pa dobiva le iz desne strani: npr. Hubelj, Vrnivec,
Malenšček,... Opazna je tudi asimetrija dela dolinskega dna Vipave, ki je strukturnega
značaja: levi breg (Vipavska Brda) je iz trših kamnin – breča – in je strmejši, desni breg pa je
flišni in je položnejši.
Severno od Vipave ravninski del prehaja v flišna spodnja pobočja Trnovskega gozda oziroma
Čavna in Kovka flišni pas pa z višino prehaja v gruščnata in skalnata pobočja Čavna in
Kovka14, ki so zgrajena iz jurskih apnencev, pri Predmeji pa tudi iz triasnih karbonatnih
kamnin - dolomitov. Prehod s fliša v apneniški del se kaže predvsem v naklonu pobočij: flišna
pobočja so zaradi mehkejše kamnine manj odporna na erozijo, zato so tudi manj strma (15 25º), konveksne oblike, bolj poseljena in kjer ni poselitve in obdelave tudi bolj poraščena,
apneniška pobočja pa so bolj strma (povprečno 40 - 50º), ponekod celo navpična (npr. pod
13

Plasti so v glavnem nalagali desni pritoki Vipave in ne Vipava.
Morfološki razvoj vseh pobočij na severni strani Vipavske doline je bil precej enoten. Oblika pobočij v
glavnem izvira iz dogajanja v pleistocenu in holocenu. V pleistocenu so se menjavala hladna in topla obdobja.
Vipavska dolina je bila del preiglacialnega območja, posamezni deli planote pa že del glacialnega območja. V
starejšem pleistocenu je močna erozija razgalila apnenec in ga izpostavila zunanjim silam. V mlajšem
pleistocenu pa so bili v hladnih dobah na pobočjih najbolj intenzivni procesi mehaničnega preperevanja. Zaradi
južne ekspozicije, višinskih razlik in padavin so bili ti procesi še bolj intenzivni. Rezultat tega pa je bila tvorba in
akumulacija grušča. Podori za tvorbo grušča niso bili ključni, so se pa dogajali posamezni manjši ali večji
podori. Grušči so bili nato s soliflukcijo prenešeni nižje in so prekrili nižje ležeča flišna območja. V vmesnih
toplejših dobah, se je mehanično preperevanje na pobočjih zmanjšalo, intenzivnost geomorfoloških procesov pa
se je prenesla na flišne dele pobočij. Hkrati so se spremenili tudi sami morfogenetski procesi. V tem času je
potekala intenzivna erozija, denudacija in kemično preperevanje. Večje količine vode so prispevale k zlepljanju
materiala, nastala je breča. Tudi po koncu zadnje ledene dobe so najbolj intenzivni procesi erozije, denudacije in
korozije, medtem ko je proces mehaničnega razpadanja skromen (Radinja, 1965).
14
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Kucljem, pod Otlico,...), manj poraščena, marsikje tudi gola. Na razlike med flišnimi in
apnenimi pobočji kaže tudi vodno omrežje. Vode izvirajo15 sredi pobočij na stiku prepustnih
in neprepustnih kamnin in preoblikujejo le spodnje, flišne dele pobočij (erozijska učinkovitost
vode v zgornjih delih pobočij je zaradi prepustnosti kamnin majhna). Vodnatost je skromna,
kar kaže na skromno zaledje. Kljub temu so vode, ki imajo relativno velik strmec, marsikje že
razrezale gruščnato odejo, ki prekriva fliš in ustvarile posamezna slemena in hrbte. Slemena
in hrbti v Srednji Vipavski dolini tvorijo nizko, a razločno orografsko pregrado, ki jo
sestavljajo eocenski apnenci in numulitne breče in poteka od Črnič pa do Ustja. Deli te
pregrade so: Slemica (288 m), Malo Brdo (199 m), Vrtovinsko Brdo (277 m), Vipavski Križ,
Breg (153 m) itd. Na strmem oziroma navpičnem delu površja že od pleistocena naprej
potekajo procesi mehaničnega in kemičnega preperevanja ter graviklastični procesi (podori,
krušenje in padanje kamenja,...), tako da so niže v vsej črti od Čavna do Kovka nastala
številna melišča recentna in fosilna melišča, ki jih le postopoma zarašča gozd. Na flišnih
pobočjih Čavna pa se pojavljajo tudi posamezni zemeljski plazovi, čeprav njihovo pogostnost
zmanjšujejo eocenske plasti, ki vpadajo v pobočje, kar stabilizira površje16. Trenutno je
najbolj znan primer plaz Slano blato nad Lokavcem, ki še ni popolnoma saniran in ob večjem
deževju bi lahko prišlo do novih premikov večjih količin materiala (Kovač, Kočevar,
2000/2001).
PLAZ SLANO BLATO NAD LOKAVCEM
V nenavadno toplem in deževnem novembru leta 2000 so Slovenijo prizadele nekatere
poplave in zemeljski plazovi. Največji plaz je prizadel Log pod Mangartom, medtem ko se je
drugi največji plaz glede na količino premikajočih se mas nastal na območju Slanega blata
nad vasjo Lokavec pri Ajdovščini in pod Malo goro. Plaz je zajel okoli 15 ha gozdnih in
travniških površin. Pobočje, na katerem se je plaz sprožil, je v celoti zgrajeno iz močno
preperelega fliša in recentnega pobočnega grušča, ki ga režejo številni manjši potoki in
hudourniške grape. Po območju plazu teče potok Grajšček.
Plaz Slano blato je periodičen pojav, ki se sproži približno vsakih 100 let. Splazelo območje
namreč predstavlja star plaz, ki se prvič omenja pred 200 leti. Prvo sanacijo (ureditev
hudourniških grap) pa so izvedle avstrijske oblasti leta 1903. Do plazenja novembra leta 2000
naj bi prišlo 18. ali 19. novembra, ko so domačini Lokavca prvič opazili kalno vodo Grajščka,
medtem ko je plaz opazil lovec v noči na 23. november, od takrat pa se plaz tudi strokovno
spremlja. Plaz je zajel 15 ha veliko območje med kotama 660 in 360 metrov in obsega
približno 1 km dolgo in 60 do 200 m široko področje travnikov in gozdov. Od Lokavca je
oddaljen okoli 1 km.
Odlomni rob plazu je nastal v zaglinjenem grušču preperele flišne kamnine in apnenca, kjer je
teren zamočvirjen. Grape desnih pritokov Grajščka, ki odvajajo vodo s tega dela pobočja, so
bile zaradi zapuščenosti manj pretočne, vendar je bil glavni vzrok splazitve obilica jesenskih
padavin. Oktobra, novembra in decembra tega leta je padlo 990 mm padavin (2/3 celoletnega
povprečja), od tega novembra kar 592 mm (370 % novembrskega povprečja) Velike količine
vode so prepojile kamnine, povečala se je teža materiala nad neprepustno flišno podlago.
Splazela masa je oblikovala več teras, kjer so se zaradi padavin oblikovali manjši bazeni z
vodo, ki je po levi in desni strani tekla navzdol. Plaz je napredoval s hitrostjo tudi več deset
metrov na dan, na koti 450 metrov pa se je razcepil v levi in desni krak. Decembra se je
količina padavin zmanjšala, zato se je zmanjšala tudi intenzivnost plazenja, delno pa je plaz
zadržal tudi naravni greben iz peščenjaka ob katerega je na poti navzdol trčil plaz. Plaz se je
15

Ob izvirih se tvori siga, ponekod tudi lehnjak.
Flišno površje v Vipavski dolini je bolj obstojno in manj plazovito od terciarnega gričevja panonske Slovenije
tudi zato, ker med flišem ni peskov, kjer bi se nabirala voda, manj je tudi glin, po katerih bi z vodo prepojene
plasti polzele (Radinja, 1971)
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premaknil za okoli 100 metrov, količina materiala pa je ocenjena na okoli 100 000 m³. S
pregledi terena so ugotovili širjenje plazu po pobočju navzgor in bočno, v širši okolici pa so
bila ugotovljena številna labilna območja. Prvi in nadaljni ukrepi so bili usmerjeni predvsem v
nadzorovano odvajanje vode z območja plazu. Poleg tega so uvedli stalno opazovanje plazu s
fizično prisotnostjo in pa s pomočjo geodetskih merilnih aparatov, ki so jih postavili na
različne dele plazu.
Slika 6: PLAZ SLANO BLATO POD MALO GORO. DOSTOP DO NEGA JE DOVOLJEN LE
POOBLAŠČENIM OSEBAM. (Vir: Matej Prezelj, 2006)

Do danes so bili izvedeni nekateri dodatni ukrepi, predvsem podrobnejša proučitev
hidrogeoloških, geomehanskih in hidrotehničnih značilnosti območja, izravnava in čiščenje
površja plazu, zatesnitev razpok v delih plazu, celovite dokončne rešitve oziroma sanacije, ki
bi zajemala širše območje pa zaenkrat še ni (Kovač, Kočevar, 2000/2001).
Gruščnat nanos je v zgornjem delu sklenjen, kjer pa prekriva flišno površje pa razrezan in
nesklenjen. Grušč v celoti izvira s pobočij in ne s planote. Pogosto je apneniški drobir sprijet
v brečo. Starejše breče iz riške dobe pleistocena so bolje zlepljene, kot mlajše (würm). Vezivo
je apnenec, breče pa so bolje zlepljene v zgornjem delu. Ker so sestavljene iz apnencev se na
brečah (le na trdo zlepljenih) pojavljajo nekateri kraški pojavi, ki so rezultat korozijskega
delovanja, naprimer vrtače. Poleg tega so breče ponekod tudi erodirane. Za takšno površje so
se sčasoma uveljavili ljudski izrazi, naprimer griža (npr. Griže pri Stomažu) ali gmajna. Po
številnih hudourniških grapah se omenjeni drobir posiplje daleč navzdol in prekriva dele
flišnega ozemlja17, ponekod pa je ta material prinešen še niže, kjer tvori številne vršaje, na
katerih so nastala naselja kot so Vrtovin, Batuje in druga (Melik, 1960). Najobsežnejši grušči
(fosilni, prekriti z več decimetrov debelo plastjo prsti) v celotni Vipavski dolini se nahajajo
prav na južnih pobočjih Čavna18. Ti grušči segajo tudi do 5 kilometrov daleč tik do reke
Vipave. Debelina nanosov je v zgornjem delu do 25 metrov, v nižjih delih pa nekaj metrov.
17

Potoki na flišu so razgalili, da ležijo grušči neposredno na erodiranem flišu. Ko so grušči prekrili fliš, so ga
tudi zaščitili pred nadaljno erozijo.
18
Stik fliša in apnenca je pod Čavnom tektonski in zato premočrten, nahaja pa se na višini med 600 in 700 metri.
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Nekateri geologi so te ogromne količine nesortiranega, ostrorobega gruščnatega materiala v
obliki plaznega jezika pod Čavnom razlagali kot velik podor z Velikega roba. Radinja pa trdi,
da podor ni realna razlaga, ker se grušči nahajajo tudi do 5 kilometrov daleč, od tega 1 – 2
kilometra na ravinskem dolinskem dnu. Po njegovem mnenju gre pri tem pojavu za dlje časa
trajajoči sklenjen proces mehaničnega razpadanja in akumulacije, ki je najbolj intenzivno
potekal v pleistocenu, nato pa je bil material s soliflukcijo prenešen niže. Razlog tega tiči tudi
v temu, da so višinske razlike med dolino in obodom velike (dolina – 70 metrov, obod skoraj
1300 metrov), kar je intenziviralo procese mehaničnega razpadanja, kar je vplivalo na večjo
akumulacijo drobirja na pobočjih in v dolini. Čavensko pogorje leži med 1000 in 1300 metri
nadmorske višine, kar ustreza višinskemu pasu, kjer je bila v pleistocenu na tem območju
snežna meja. Prehodi preko 0º C so bili pogosti, k čemur je pripogla tudi južna dispozicija
pobočij, zato sta bila mehanično razpadanje in tvorba grušča intenzivna procesa. V času
hladne dobe, je bila manjša tudi količina padavin, kar je ob veliki prepustnosti kamnine
omililo učinkovitost erozije in denudacije, grušč pa se je kopičil na pobočjih. Tako je razvoj
gruščnatih pobočij Čavna, Kolka in Nanosa poligenetski - na razvoj so vplivali različni
dejavniki: nadmorska višina, strmina, ekspozicija, petrografska sestava, pretrtost kamnin
(vpliva na večjo prepustnost kamnin in s tem na manjšo erozijo), vegetacija in kot ključen
dejavnik – klima (Radinja, 1965).
Pri Gori in Kovku gre za narivno čelo, ki je za okoli 3 kilometre zaostalo za čelom Nanosa
oziroma Čavna. Petrografska meja med spodaj ležečim flišem in narinjeno apniško grudo
poteka na višini 450 do 500 metrov in je jasno izražena s pregibom. Apniška pobočja so strma
(do 50º, tik pod kraški robom skoraj v celotni dolžini navpične stene), flišna pobočja pa so
bolj položna (do 25º) in konveksne oblike. Tudi višinske razlike med dolino (okoli 100
metrov nad morjem) in obrobjem (okoli 900 metrov) niso tako velike kot na območju Čavna.
Vendar pa so tudi pobočja Gore in Kovka na debelo prekrita z apniško gruščnato odejo, ki
prekriva okoli polovico flišnih pobočij. Pravtako je odeja grušča v zgornjem delu med 500 in
900 metri nadmorske višine sklenjena, v spodnjem delu pa sega različno nizko, pri naseljih
Žapuže, Kožmani, Dolga Poljana in Budanje pa seže prav do dolinskega dna, kar je okoli 2
kilometra daleč. Debelina grušča, med katerim so tudi posamezne večje skale, je v višjih
predelih 20 – 30 metrov, pri dolinskem dnu pa do 6 metrov. Apniški grušč je tudi na teh
pobočjih rezultat mehaničnega razpadanja v pleistocenu, ki je zajelo pobočja v celotnem
obsegu in po vsej dolžini19, gradivo pa je bilo s soliflukcijo prenešeno niže. V pleistocenu se
je začel drobir pod vplivom procesa korozije tudi sprijemati in nastale so breče, ki so različno
trdo sprijete. Gruščnato površje so nato v toplejših dobah procesi erozije in denudacije
marsikje razrezali, tako da so nastale številne grape, jarki in žlebovi. Tudi breče so bile
podvržene erozijskemu delovanju, tako da je nastalo na pobočjih več brečnih, pa tudi
skalnatih pomolov, kjer so na apnenčasti osnovi nastale nekatere korozijske oblike (vrtače).
Tudi tod se je za takšno razrezano površje pojavilo ime griža, npr. brečni pomol Zagriža nad
Ajdovščino. Danes so torej mehanično preperevanje, ki je bilo najbolj intenzivno v
pleistocenu, zamenjali procesi erozije, denudacije in kemičnega preperevanja.
Pobočja Kolka so od Čavna in Nanosa ločena z dvema flišnima zajedama: dolino Lokavščka
in dolino Bele. Med Čaven in Otliško Goro se zajeda dolina Lokavščka oziroma Mačji kot.
Dolina je nadaljevanje dinarsko usmerjene prelomnice, ki poteka prek Trnovskega gozda,
pomemben dejavnik pri nastanku doline pa je bilo tudi dejstvo, da je dolina nastala v
dolomitu. Dolino na obeh straneh omejujejo strma pobočja, ki ji dajejo markanten videz.
Mačji kot je asimetričen: dolomitne stene na levi strani doline pod Otliško Goro so visoke 200
do 300 metrov in dosegajo absolutne višine okoli 900 metrov, stene na desni strani pod
19

Ker so se pobočja hitro umikala, je prehod s pobočij na planoto oster, kraške oblike na robu planote pa so
prekinjene.
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Čavnom pa so visoke do 600 metrov in dosegajo absolutne višine prek 1000 metrov20. Zato je
pod Čavnom več grušča in več breč, poudariti pa velja, da so melišča večinoma fosilizirana,
recentnih melišč je malo, saj so procesi mehaničnega preperevanja skromni. Ker je Mačji kot
zatrpan z nanosi, jih Lokavšček intenzivno erodira, material pa odlaga v Ajdovski kotlini, kjer
je na prehodu na ravninski del ustvaril tudi manjši vršaj (Radinja, 1965).
5.6.2. Zgornja Vipavska dolina
Zgornjo Vipavsko dolino lahko razdelimo na tri glavne dele: dolina Bele, pobočja Nanosa in
dolina Močilnika.
Dolina reke Bele poteka od Podkraja mimo Cola do Sanaborja v smeri vzhod – zahod, nato pa
se v velikem ovinku obrne proti jugu. Pri Vrhpolju doseže dolinsko dno Vipavske doline, reka
Bela pa se pri kraju Vipava izliva v reko Vipavo. Pri razvoju doline Bele sta najpomembnejša
dejavnika tektonika in petrografija. Današnja reka Bela je dedič nekoč obsežnejšega porečja,
ki se je razvilo na apniških tleh in je bilo kasneje podvrženo zakrasevanju. Z dviganjem
ozemlja se je Bela omejila na flišno progo, danes pa je vrezana na petrografski meji, ponekod
tudi v apnencu. Njena desna pobočja so iz fliša in apnenca (pobočja Kolka), leva pa iz
apnenca. Za pobočja je značilno, da je tam malo pobočnega grušča, ponekod pa so pobočja
celo razgaljena (npr. leva stran pobočij nad Sanaborjem). Več grušča je pri Budanjah in Dolgi
Poljani, kjer sega do dolinskega dna. Dolina Bele je v spodnjem delu ožja, s pomočjo grušča
iz pleistocena in z dvigovanjem površja je celo ustvarila vintgar. Ta je nastal z vrezovanjem
reke v starejše dolinsko dno, izdelano v pleistocenu. Bela v zgornjem toku erodira, ob
prehodu v dolino pri Vrhpolju pa akumulira. Gre predvsem za prodne nanose, manj je flišnih
sedimentov. Akumuliran material je dušil Vipavske izvire, jih prisilil k dvigu, hkrati pa tudi
potisnil Vipavo proti jugu (Radinja, 1965).
Nanos predstavlja narivno čelo, kjer so kredni apnenci narinjeni na eocenski fliš. Pobočja
Nanosa so visoka od 600 do 800 metrov, njihov zgornji rob pa se znižuje od jugovzhoda proti
severozahodu. Tako na jugozahodnem Pleša dosega nadmorsko višino 1262 metrov,
Šentviška Tura 963 metrov, Gradiška Tura 793 metrov, Lesenovec nad Sanaborjem pa 533
metrov. Razvoj pobočij je bil podoben razvoju pobočij Čavna in Kolka. Zgornji del pobočij je
apnenčast in zato strmejši, pod robom tudi navpičen, naprimer pod Plešo, Šentviško Turo,
Turo, Podraško Turo in Gradiško Turo. Pod vrhnjim stenskim delom so v celotnem obsegu
pobočij kvartarni grušči, ki prekrivajo srednji, pa tudi spodnji del pobočij. Grušča in breč pa
ni na pobočjih Nanosa nad dolino Bele, ker so ta pobočja nižja in tudi bolj položna. Sicer pa
je gruščnata odeja več metrov debela in marsikje je grušč že sprijet v brečo. Nastajanje grušča
in breče je povezano s procesi, ki so se dogajali v pleistocenu, ko se je intenzivno mehanično
razpadanje v zgornjih delih pobočij v hladnih dobah menjavalo z erozijo, denudacijo in
kemičnim preperevanjem, ki so intenzivneje potekali v toplejših dobah in na nižjih delih
pobočij. Velike količine nesortiranega in robatega grušča so bile kasneje s soliflukcijo
prenešene nižje, pogosto je material prekril fliš, ki je ležal pod apniškimi pobočji. Ponekod je
grušč prekrit s preperino, ponekod pa je razgaljen, naprimer nad Gradiščem pri Vipavi pod
Gradiško turo, pod Plešo in drugje. Erozije je marsikje že razrezala gruščni pokrov in breče.
Pri tem so pomembno vlogo odigrali majhni vodotoki izpod Nanosa, ki so pobočja razrezali v
številne grape in vmesna rebra. Ta proces je bil še posebej dejaven na pobočjih od Podnanosa
do Razdrtega, kjer je tovrstno površje oziroma pobočje dobilo ime Rebrnice. Za pobočja, ki se
nahajajo nad Podnanosom pa vse do Gradišča nad Vipavo pa velja, da so manj razčlenjena z
vodotoki. Ta del pobočij Nanosa se imenuje Breg. Razlog slabše razčlenjenost tiči v tem, da
20

Tudi petrografski stik med flišem in apnencem je različen: pod Čavnom je na višini okoli 700 metrov, pod
Kolkom pa med 400 in 500 metri.

28

se petrografska meja med flišem in apnencem znižuje v smeri jugovzhod – severozahod. Tako
je pod Plešo ta stik na višini 750 – 800 metrov, pri Šembijskih vratih ja stik 650 metrov
visoko, pri Gradišču nad Vipavo 300 metrov, pri izviru Vipave pa manj kot 100 metrov
visoko21. Na trdneje sprijetih pobočnih brečah je ponekod nastalo ravnejše površje, ki
spominja na terasne ostanke in to tvori nekatere izrazitejše vzpetine (npr. nad Žvanuti in
Lozicami). Te strukturne stopnje so nastale na stiku odpornejših breč in manj odpornega fliša
in predstavljajo nagel prehod iz ravnejšega dela na brečah v strma pobočja in stene nad njimi,
kar spominja na zatrepe. Zato so ti deli pobočij po njih tudi dobili ime: Šembidski zatrep,
Loziški zatrep, Podbreški zatrep. Na teh ravnejših delih, kjer je breča močneje in globje
sprijeta so procesi kemičnega preperevanja ustvarili korozijske vrtače (Radinja, 1965).
Slika 7: ZGORNJI, STRMI APNIŠKI DELI POBOČIJ NANOSA Z NAVPIČNIMI STENAMI IN
VISOKIM KRAŠKIM ROBOM, KJER DANES POTEKAJO GRAVIKLASTIČNI IN DRUGI
PROCESI. POD NJIMI POBOČNI GRUŠČI. NA SLIKI JE TUDI POTEK HITRE CESTE ČEZ
REBRNICE. (Vir: Matej Prezelj, 2006)

Dolina Močilnika predstavlja skrajni jugovzhodni del Vipavske doline. Dolina sega skorja do
Razdrtega in je v zgornjem delu ozka. Ves čas, še posebej pa v zgornjem delu, poteka dolina
vzporedno s pobočji in robom Nanosa. Na levi strani pa jo omejujejo flišna pobočja
Vipavskih Brd22. Pri Podnanosu se dolina precej razširi in Močilnik je s pomočjo številnih
levih pritokov ustvaril obsežno aluvialno ravnico, ki se nadaljuje proti Ajdovski kotlini. Tod
so naselja potisnjena pod pobočja Vipavskih Brd (Podraga, Manče, Lože, Slap). Močilnik v
svojem zgornjem toku teče po flišnem površju, ki ga je skupaj s pritoki razrezal v številne
21

Pri Vrhpolju je petrografski stik 150 metrov visoko, pri Sanaborju 350 metrov visoko, pri Podkraju pa 800
metrov visoko.
22
Tudi v Zgornji Vipavski dolini je flišno površje izpostavljeno denudaciji in eroziji. Ponekod se pojavljajo
plazovi in usadi. Znan je npr. usad v flišnem površju nad Podrago, ki se je sprožil zaradi mokre in snežene zime
1968/1969. Večkratno zmrzovanje in odtajevanje tal je dogajanje močno okrepilo. 21. februarja 1969 se je
sprožil 4 ha velik plaz z 1 milijonom m³ materiala. Plaz je eno hišo porušil in več drugih poškodoval (Radinja,
1971).
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vzporedne tesne in globoke dolinice ter grape in vmesne hrbte in ploščate kope (Melik, 1960).
V zgornjem toku zaradi razmeroma velikega strmca in mehke flišne podlage erodira, ob
prehodu v dolinsko dno pri Podnanosu pa material odlaga. Gre v glavnem za flišne sedimente,
nekaj pa je tudi proda, ki ga prispevajo desni pritoki. Razvodje z Rašo, ki teče ob južnem
apniškem robu je pri Razdrtem na višini okoli 600 metrov, pri Lozicah (5 kilometrov pod
Razdrtim) teče Močilnik še okoli 220 metrov visoko, pri Podnanosu pa doseže višino okoli
170 metrov nad morsko gladino, kjer že teče po lastnih nanosih. V Vipavo se Močilnik izliva
na višini okoli 100 metrov (Radinja, 1965).
5.7. Povzetek
Vipavska dolina je primer kontaktne morfogeneze na stiku prepustnega in neprepustnega
površja. Osnovna izoblikovanost same Vipavske doline in pobočij nad njo izvira iz kvartarja.
Kvartarni razvoj je primer diferenciranih morfogenetskih procesov, pogojenih s klimatskimi
spremembami, ko se je intenzivnost preoblikovanja prestavljala s flišnih na apniške dele.
Pobočja predstavljajo ogromno narivno čelo, ki je sestavljeno iz apniških grud in potisnjeno
proti jugu na eocenski fliš. Ta pobočja so skoraj v celotni dolžini na debelo (tudi po več 10
metrov) prekrita z grušči in brečami, ki so poligenetskega nastanka. Glavni dejavnik
njihovega nastanka so bili klimatski pogoji od pleistocena dalje, ostali dejavniki (geološki,
morfološki) so imeli pospeševalne učinke. Predvsem je pomembno dejstvo da je šlo za stik
periglacialnega (Vipavska dolina) in glacialnega (planota) območja, kjer je zelo pogosto
prihajalo do temperaturnih prehodov preko 0ºC. To je povzročilo močno mehanično
preperevanje razgaljenega apnenca. Geološke značilnost (prepokanost kamnine, tektonika) in
morfološke značilnosti (južna ekspozicija) so te procese pospeševali. Grušči so bili kasneje s
soliflukcijo prenešeni nižje. Dokazi za to, da so grušči v glavnem klimatskega in ne
tektonskega izvora so po mnenju Radinje naslednji (Radinja, 1965): splošna razširjenost
grušča, sklenjena in enakomerno debela odeja (med 600 in 900 metri), večje količine gruščev
pod višjimi stenami in manjše pod nižjimi, prevlada srednje debelega grušča, položaj gruščev
daleč stran od sten in na položnem reliefu.
Erozija in denudacija pa sta v toplejših dobah vplivali na izoblikovanje flišnega površja, ki je
bilo razrezano, dolinsko dno ob reki Vipavi pa poglobljeno. Ta dva procesa sta poleg
tektonike bistveno vplivala na višinske razlike med flišnim in apniškim delom ozemlja.
PRILOGA: KARTA 2 – Geološka karta Srednje in Zgornje Vipavske doline
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6. KLIMATSKE ZNAČILNOSTI
6.1. Uvod
Značilnosti podnebja Slovenije so posledica lege v zmernem pasu razmeroma blizu Atlantika
in na prehodu med Sredozemljem in evrazijsko celino ter višinske razčlenjenosti površja
(Ogrin, 1998). Ta lega še posebej vpliva na podnebje Vipavske doline. Ko govorimo o
podnebju, je v zvezi s tem za Vipavsko dolino (in s tem za njen srednji in zgornji del)
najpomembnejša ugotovitev, da gre za bolj ali manj izrazito submediteransko klimo.
Submediteranskost je opredeljena z mešanjem celinskih in mediteranskih klimatskih vplivov,
kar vpliva tudi na druge naravnogeografske dejavnike, kot so prst, vegetacija, hidrološke
razmere, pa tudi na družbenogeografske značilnosti, kot so poselitev in kmetijstvo (Kladnik,
Natek, 1996). Melik je posebnost podnebnega dogajanja v Vipavski dolini opisal z besedami
(Melik, 1960): »Vipavska dolina je kakor orjaški jarek med Krasom in Trnovim ter Nanosom,
odprt le na zahodno stran, a skoro zaprt na druge strani. Zato predstavlja dejansko tako
rekoč v celinsko notranjost segajoči ˝zaliv˝ mediteranskega podnebja, ki ga zlasti na severu
ter na vzhodu obdaja svet z značilnimi potezami sosedstva obeh klimatskih področij. Zato se
seveda tu dogajajo tudi stiki med obema, pa spopadi, borbe, prevlade posameznih klimatskih
svojstev v nerednem, a trajnem zaporedju.«
Submediteranske klimatske poteze se zlasti kažejo v temperaturnih kolebanjih, množini in
razporeditvi padavin in v vetrovnih značilnostih (Kladnik, Natek, 1996). Na splošno so za
klimo Vipavske doline značilne mile zime s posameznimi močnimi vplivi mrzlih zračnih
gmot in zmerno vroča poletja. Padavin je okoli 1500 mm letno, viška pa sta jeseni (prvi višek)
in spomladi oziroma na prehodu pomladi v poletje (drugi višek). Submediteransko klimo
Vipavske doline pomembno zaznamujeta topel in vlažen jugozahodni veter – mornik in pa
hladen, suh in sunkovit veter – burja.
6.2. Značilnosti podnebja Srednje in Zgornje Vipavske doline
6.2.1. Meteorološke postaje
Na proučevanem območju je več meteoroloških postaj, ki zbirajo različne podatke o
vremenskem dogajanju. Najpomembnejša postaja je klimatološka postaja na Slapu pri Vipavi,
kjer hkrati deluje tudi fenološka in agrometeorološka postaja.
Tabela 3: METEOROLOŠKE POSTAJE NA OBMOČJU SREDNJE IN ZGORNJE VIPAVSKE
DOLINE IN BLIŽNJI OKOLICI (Vir: Agencija Republike Slovenije za okolje, 2006)

KLIMATOLOŠKA
POSTAJA
Slap pri Vipavi (tudi
agrmeteorološka in fenološka
postaja), Ajdovščina*, Nanos
– Ravnik**

PADAVINSKA POSTAJA
Lokavec, Vipava, Zalošče,
Podkraj, Otlica

AVTOMATSKA
POSTAJA
Dolenje***

* - ne deluje več od maja 1979
** - ne deluje več od konca leta 2001
*** - avtomatska meteorološka postaja brez opazovanj
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Za prikaz klimatskih značilnosti Srednje in Zgornje Vipavske doline sem uporabil podatke
klimatološke postaje Slap pri Vipavi za 30-letno obdobje 1976 – 2005. Ker so padavinske
značilnosti krajev v dolini podobne, sem za oris in primerjavo padavinskih značilnosti pobočij
oziroma višjih robnih predelov Srednje in Zgornje doline uporabil padavinske podatke za
Otlico za 30-letno obdobje 1976 – 2005.
Tabela 4: LEGA DVEH IZBRANIH METEOROLOŠKIH POSTAJ NA ZEMELJSKEM POVRŠJU (Vir:
Agencija Republike Slovenije za okolje, 2006)

SLAP PRI VIPAVI
(klima. postaja)
OTLICA
(padavinska postaja)

GEOGRAFSKA
ŠIRINA
45º50΄

GEOGRAFSKA
DOLŽINA
13º56΄

NADMORSKA
VIŠINA
130 m

45º56΄

13º55΄

835 m

6.2.2. Podnebni tip
Srednjo in Zgornjo Vipavsko dolino uvrščamo v bolj ali manj izrazit submediteranski
podnebni tip. Za ta podnebni tip je značilno, da je povprečna temperatura najhladnejšega
meseca nad 0 ºC, povprečna temperatura najtoplejšega meseca nad 20 ºC, da so oktobrske
temperature višje od aprilskih, padavinski režim pa je submediteranski23. Znotraj
submediteranskega podnebnega tipa območje Srednje in Zgornje Vipavske doline na podlagi
temperatur in količine ter razporeditve padavin uvrščamo v podtip zaledno submediteransko
podnebje. Za to podnebje je na splošno značilno, da je povprečna temperatura najhladnejšega
meseca med 0 in 4 ºC, povprečna temperatura najtoplejšega meseca med 20 in 22 ºC,
povprečna letna količina padavin pa je med 1200 in 1700 mm. Submediteranske značilnosti
(zlasti temperaturne) z oddaljevanjem od Tržaškega zaliva in z naraščanjem nadmorske višine
slabijo, s tem pa se celinske značilnosti krepijo. To je zlasti opazno na dinarskih pregradah
Trnovskega gozda in Nanosa, kjer je prehod dokaj oster. Meja submediteranskega podnebja
se približno ujema z mejo med listopadnim submediteranskim in srednjeevropskim oziroma
alpskim rastlinstvom, ki po Wraberju poteka približno po črti Sabotin – Čaven – Nanos –
Predjama – Postojna – Ilirska Bistrica (Ogrin, 1996).

23

Celotno ozemlje Slovenije je glede padavinskega režima prehodno območje brez izrazite ločnice med
omiljenim sredozemskim in omiljenim celinskim režimom. Celinskost narašča v smeri od juga in zahoda proti
vzhodu in severovzhodu. Indeks mediteranskosti padavin (IMP): (PX-XI – PV-VI) · 100/PL. IMP primerja količino
padavin v oktobru in novembru (PX-XI; višek padavin pri sredozemskem padavinskem režimu) s količino
padavin maja in junija (PV-VI; višek padavin pri celinskem padavinskem režimu) ter letno količino padavin (PL).
Pozitivne vrednosti indeksa pomenijo, da gre za sredozemski, negativne pa da gre za celinski padavinski režim.
Višje kot so pozitivne vrednosti, močnejši je sredozemski značaj padavinskega režima, sicer pa submediteranski
padavinski režim združuje tako značilnosti sredozemskega, kot tudi celinskega padavinskega režima. Zanj je
značilno, da je primarni višek padavin jeseni, sekundarni pa na prehodu pomladi v poletje. Primarni padavinski
minimum je na prehodu zime v pomlad, sekundarni pa julija in avgusta. V Sloveniji IMP niha od +6,6 do –6,1,
v Evropi pa od +22 do –16 (Ogrin, 1996).
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Graf 2: KLIMOGRAM SLAPA PRI VIPAVI ZA OBDOBJE 1976 – 2005 (Vir: Agencija Republike
Slovenije za okolje, 2006, izdelava: Matej Prezelj)
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6.2.3. Temperaturne značilnosti
Poletja so zmerno vroča in dokaj enakomerno topla, jesen je toplejša od pomladi (oktober je
za okoli 2 ºC toplejši od aprila). Spomladi se začne ozračje relativno hitro segrevati, maj in
junij sta že dokaj topla. Zime so mile, a ne toliko kot ob morju. Vzrok je v temu, da je
Vipavska dolina globoko v notranjost segajoč »zaliv« mediteranskih podnebnih vplivov
(Melik, 1960). Hkrati pa leži tik pod visokimi dinarskimi planotami in s tem pod pragom
celinske, hladnejše notranjosti. Temperaturni kontrasti med dolino in planotami so veliki, kar
je opazno zlasti pozimi, ko preko dinarskih planot vdirajo v Vipavsko dolino hladne in suhe
zračne mase, ki skušajo te kontraste izenačiti. To se zgodi v glavnem v obliki hladne in
sunkovite burje, zaradi česar je zima nekoliko hladnejša kot ob morju. V zimskih dnevih, ko
situacija ni takšna, kot je opisana, se lahko ozračje v sončnih dnevih tudi prijetno ogreje.
Vdori hladnega zraka se pojavljajo tudi še v aprilu in maju. Takrat so še posebej nevarni za
trto in sadje, saj povzročajo pozebe.
Temperaturni prehod med submediteranskim in zmernocelinskim podnebjem zahodne in
južne Slovenije je v Srednji in Zgornji Vipavski dolini nekje na pobočjih Čavna, Kolka in
Nanosa. Vertikalni temperaturni gradient v standardni atmosferi znaša 0,65 ºC na 100 metrov.
Če bi upoštevali ta gradient, bi bila po temperaturnih značilnostih meja med
submediteranskim in zmernocelinskim podnebjem na nadmorski višini nekje nad 300 metri,
odvisno od ekspozicije in naklona pobočij. Na prisojnih pobočjih ( južna pobočja Čavna,
južna pobočja Nanosa) poteka temperaturna meja višje kot na osojnih (Mačkov kot, desna
pobočja doline Bele). Naklon pobočij vpliva na potek temperaturne meje predvsem z vplivom
na vpadni kot sončnih žarkov. Bolj kot se ta kot približa 90º, više je lahko potek meje. Vendar
pa je potrebno pri dejanskem, ne le temperaturnem poteku meje upoštevati še padavine
(količina in režim), ki se z nadmorsko višino precej spreminjajo.
Najvišja absolutna dnevna temperatura na Slapu je bila izmerjena 4. avgusta leta 2003, ko
je 39 ºC. Najnižja absolutna dnevna temperatura na Slapu je bila izmerjena 3. januarja
1979 in sicer –12,8 ºC (obdobje 1976 – 2005) (Agencija Republike Slovenije za okolje,
2006).
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Za submediteransko Slovenijo velja, da je najbolj sončni del države, kjer je največ jasnih in
najmanj oblačnih dni na leto glede na celotno Slovenijo. Ta del Slovenije je tudi po trajanju in
prejeti energiji sončnega obsevanja na prvem mestu. Število jasnih dni na Slapu znaša za 30letno obdobje v povprečju 63,4 dni (največ leta 1990 – 103, najmanj leta 198 – 131). Največ
jasnih dni je poleti (julija, avgusta in septembra) ter pozimi (januarja in februarja), najmanj ob
prehodu pomladi na poletje (aprila, maja in junija) ter pozno jeseni (novembra). Število
oblačnih dni znaša 90,1 dan (največ leta 2002 – 115, najmanj 2003 – 62). Po mesecih je
največ oblačnih dni oktobra, novembra, decembra in januarja (Agencija Republike Slovenije
za okolje, 2006). Število jasnih oziroma oblačnih dni je v glavnem povezano z razporeditvijo
padavin v submediteranskem padavinskem režimu padavin.
6.2.4. Padavinske značilnosti
V Vipavski dolini na splošno pade okoli 1500 mm padavin letno, kar je enako kot je
slovensko povprečje. Vendar pa je ta količina omejena le na dolinsko dno, kar velja tudi za
Srednjo in Zgornjo Vipavsko dolino. Med Batujami in Podnanosom so padavine razporejene
precej enakomerno, proti severu (Čaven, Gora) in vzhodu (Nanos) pa se količina padavin
hitro povečuje. Tople in zelo vlažne zračne mase, ki prihajajo iz jugozahoda namreč zadenejo
ob strmo in visoko dinarsko pregrado, kar jih prisili k dvigu. Zaradi hitrega in relativno
visokega dviga se ohladijo in oddajajo obilne padavine. Tako so ciklonalne padavine
okrepljene z orografskimi. Zato so pobočja in robni deli dinarskih planot nad Vipavsko dolino
med najbolj namočenimi deli Slovenije (Kovač, 2000). Pri analizi padavinskih podatkov so
za primerjavo prikazani še podatki za Otlico na planoti nad Mačjim kotom.
Graf 3: MESEČNA KOLIČINA, RAZPOREDITEV IN POVPREČJE PADAVIN NA SLAPU PRI
VIPAVI IN NA OTLICI V OBDOBJU 1976 – 2005 (Vir: Agencija Republike Slovenije za okolje, 2006;
izdelava: Matej Prezelj)
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Iz podatkov je razvidno, da se količina padavin z višino bistveno povečuje, saj pade na Otlici
v povprečju skoraj 800 mm padavin več kot na Slapu. Največ padavin na Slapu je padlo leta
1995 – 1737 mm, na Otlici pa istega leta 2892 mm padavin, kar pomeni več kot 1100 mm
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razlike24. Najmanj padavin je padlo na Slapu leta 2003 – 1110 mm, na Otlici pa leta 2000 –
1495 mm, kar je še vedno več od letnega povprečja na Slapu. Največ padavin v enem dnevu
na Slapu je padlo 17.10.1992, ko je padlo 172 mm padavin, na Otlici pa je 14.9.1997 padlo
201 mm padavin. K tolikšnim razlikam med dolino in višjim obrobjem pripomore v glavnem
reliefna izoblikovanost tega dela Srednje in Zgornje Vipavske doline, kjer je narivno čelo
Gore za okoli 3 kilometre zaostalo za narivnim robom Čavna in Nanosa, poleg tega pa na
vzhodu visoko oviro predstavljajo strma zahodna pobočja Nanosa. Zrak se tu »ujame« in je
prisiljen k dvigu, največ padavin pa dobijo kraji blizu roba planot.
Graf 4: SPREMINJANJE POVPREČNIH LETNIH PADAVIN NA SLAPU PRI VIPAVI IN NA OTLICI
V 30-LETNEM OBDOBJU 1976 – 2005 (Vir: Agencija Republike Slovenije za okolje, 2006; izdelava:
Matej Prezelj)
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Pri razporeditvi padavin gre za bolj ali manj izrazit submediteranski padavinski režim, ki
združuje tako značilnosti pravega sredozemskega režima, kot tudi celinskega padavinskega
režima. Tako je zanj značilen primarni višek padavin jeseni, sekundarni pa na prehodu
pomladi v poletje. Primarni minimum padavin je na prehodu zime v pomlad, sekundarni nižek
pa v obeh poletnih mesecih (Ogrin, 1996). Pri padavinske režimu Otlice je opazno rahlo
odstopanje od teh značilnosti, saj sta primarni in seundarni nižek zamenjana. Da je
submediteranski padavinski režim izrazitejši v dolini kaže tudi indeks mediteranskosti
padavin, ki na Slapu znaša 2,8, na Otlici pa 1,1 (Agencija Republike Slovenije za okolje, 2006
in lastni izračun).
Pomemben je tudi način, kako padejo padavine. Poleti je padavin malo, vedar te padejo v
obliki intenzivnih kratkotrajnih padavin (vročinske nevihte), ki so konvekcijskega značaja.
Nevihtni oblak se v Srednji in Zgornji Vipavski dolini razvije ponavadi zgodaj popoldne nad
Čavnom in Nanosom. Vroč dolinski zrak se dviguje in na robovih planot pride v stik s
hladnejšim zrakom na planoti, kar ustvari labilno ozračje in nastanejo vročinske nevihte. Te se
lahko z vetrovi premaknejo nad dolino, v nevihtnih oblakih pa lahko ob ugodnih pogojih
24

V rekordnem letu 1972 je na Otlici padlo kar 4148 mm padavin.
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(močni vertikalni vetrovi) nastane toča. Ob nevihtah lahko pade v zelo kratkem času veliko
padavin. Tako je npr. 16. julija 1996 v nevihti s točo na Slapu padlo 50,4 mm padavin v 15
minutah (Kovač, 2000). Jeseni in spomladi so padavine ciklonalnega značaja (dodatno
okrepljene z orografskimi), kar pomeni daljše, a manj intenzivno padavinsko obdobje. V tem
obdobju pade največji delež padavin.
6.2.5 Sneg
Vipavska dolina slovi kot dežela brez snega, kar velja tudi za Srednjo in Zgornjo Vipavsko
dolino. Vendar pa se njen hriboviti del (pobočja in robni predeli) po količini snega in trajanju
snežne odeje približuje zmernocelinski zahodni Sloveniji.
Tabela 5: PODATKI O SNEŽNI ODEJI ZA SLAP PRI VIPAVI IN OTLICO ZA 30-LETNO OBDOBJE
1976 – 2005 (Vir: Agencija Republike Slovenije za okolje, 2006)

Povprečno število dni s
snežno odejo
Leto z največ dnevi s
snežno odejo
Leto z najmanj dnevi s
snežno odejo
Maksimalna višina snežne
odeje
Maksimalna višina
novozapadlega snega

SLAP PRI VIPAVI
3,8

OTLICA
55

1978 – 15 dni

2004, 2005 – 107 dni

1988, 1989, 1992, 1994,
1998, 2002, 2004 – 0 dni
33 cm – 29.12.2005

1989 – 7 dni
175 cm – 16.2.1976

24 cm – 29.12.2005

88 cm – 15.2.1976

Slika 8: SNEG V DOLINSKEM DNU VIPAVSKE DOLINE NI RAVNO POGOST POJAV. NA SLIKI
SNEŽENJE 27.12.2005 (Vir: Matej Prezelj, 2006)
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V dolini ostanejo dalj časa le posamezne krpe snega v zametih. Če pade sneg ob frontalnih
padavinah, potem pade približno povsod na enaki nadmorski višini, če pa ga prinese s severa
in severovzhoda preko Kolka, Čavna in Nanosa, pa so lahko odstopanja tudi po več sto
metrov. V tem primeru lahko sneži v dolini tudi ob pozitivnih temperaturah in jasnem
vremenu (Kovač, 2000).
6.2.7. Vetrovne razmere
Zelo pomemben klimatski dejavnik Vipavske doline je tudi veter. Pri tem sta najpomembnejša
vetrova topel in ponavadi vlažen jugozahodni veter imenovan jugo (redkeje mornik25) ter
hladen, sunkovit, suh in padajoči severovzhodni veter – burja.
Jugo je veter, ki piha iz jugozahodne smeri in je običajno povezan s poslabšanjem vremena.
Vendar jugo ne prinaša nujno slabega vremena. V primeru vremenske situacije, ko se ciklon s
hladno fronto pomika prek zahodne Evrope (središče nad Britanskim otočjem) zapiha v
Vipavski dolini jugozahodni veter, vendar vreme ostaja še naprej jasno ali pa se le pooblači,
bistvenih padavin pa ni. Ciklonalni jugozahodni veter, ki prinaša deževno vreme, pa piha v
primeru, ko se Jadranu približuje ciklon iz zahodnega Sredozemlja oziroma ko se nad
Genovskim zalivom razvije sekundarni ciklon. Vlažen in topel zrak se nato kanalizira med
Apenini, Alpami in Dinaridi, kjer je največ padavin ravno ob dinarskih pregradah (Rakovec,
Vrhovec, 2000).
Burja nastane, ko pride do temperaturnih razlik in razlik v pritisku med Primorjem in
kontinentalno notranjostjo. Hladen zrak, ki je zajezen za dinarsko pregrado, se začne
»prelivati« proti Primorju. Takšne situacije so najizrazitejše jeseni ter pozimi, takrat je burja
tudi najpogostejša in najmočnejša. Čeprav poznamo burjo »lepega vremena« ali »jasno« burjo
in burjo »slabega vremena« (tudi »mračna« ali »oblačna« burja26), pa velja burja za znanilko
izboljšanja vremena (Kovač, 2000). V prvem primeru se jeseni, pozimi ter včasih spomladi
nad vzhodno in srednjo Evropo razširi hladen zrak sibirskega anticiklona z vzhoda. Takrat je
v Vipavski dolini pretežno jasno in več dni lahko piha zmerna burja. Najmočnejša burja pa
piha v primeru, ko se sredozemski ciklon pomakne nad Balkan. Takrat se hladen zrak okoli
Alp zlije proti Jadranskemu morju, kar opazimo kot spremembo vrste padavin (začne snežiti),
ohladitev, zapiha pa severni do severozahodni veter, na Primorskem burja. Hitrost sunkov
pogosto presega 100 km/h, piha pa lahko celo več kot 200 km/h27, kar je več kot 50 m/s. Burja
lahko na začetku prenaša dež28 ali sneg in gradi zamete. Vendar pride kmalu po pričetku burje
na obali ter nato še v Vipavski dolini do delnih zjasnitev, saj se padajoči zrak adiabatno
segreva (Rakovec, Vrhovec, 2000). Pri tem burjo spremlja »zástava«. To je fenski oblak, ki se
v času burje razprostira v glavnem od Čavna prek Kolka do Nanosa in je podoben zastavi.
Pogosto je ta oblak vodoravno gledano skoraj raven, zato se ga imenuje tudi fenski zid.
Padajoči hladen zrak se namreč z izgubljanjem višine segreva, s tem pa lahko sprejme tudi
več vlage in na določeni višini oblak izgine. Ko je zástava raztrgana ali sega globoko po
pobočjih navzdol pomeni, da je burja šibka ter da bo kmalu ponehala (Kovač, 2000). Burja
piha dan ali dva, včasih pa tudi dlje. Na leto je okoli 40 vetrovnih dni, ko piha burja. Od tega
polovico dni pozimi, poleti le kakšen dan ali dva, jeseni in spomladi pa je število dni z burjo
približno enako – okoli 10 dni (Kladnik, Natek, 1996).

25

Domačini mu pravijo »veter z morja«.
Ker piha iz pivške strani, jo nekateri imenujejo tudi hrvaška burja ali hrvat, ker pa ne »prizanese« nobeni
kotanji, pa jo nekateri imenujejo kar jamnik (Kovač, 2000).
27
4. februarja 1969 je pihala izredno močna burja, ki je podrla z ledom obloženi televizijski antenski stolp na
Nanosu. Vetromer se je ustavil (pokvaril) pri hitrosti vetra 220 km/h (Trontelj, 1997)
28
Domače ime za burjo z dežjem je pišot.
26
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Slika 9: SINOPTIČNA KARTA EVROPE, KO SE SREDOZEMSKI CIKLON POMAKNE NAD
BALKAN IN TAM SLABI. V VIPAVSKI DOLINI TAKRAT PIHA MOČNA BURJA. (Vir: Rakovec,
Vrhovec, str. 224, 2000)

Burjo so v začetku 70 – ih let prejšnjega stoletja poučevali tudi japonski geografi. Ti so
ugotovili, da poteka najbolj udarno območje burje vzporedno z robom dinarskih planot in
sicer 3 – 4 kilometre stran od podnožja planot. Glavno vetrovno polje sega od Podnanosa do
Ajdovske kotline, to je v smeri severozahod – jugovzhod. Prav nekje v sredini Ajdovske
kotline naj bi bili učinki burje največji. Vzroki za to so tudi velike relativne višine na majnih
razdaljah med kotlino (NV okoli 100 metrov) in robom planot (NV 900 metrov in več), poleg
tega pa burja z oddaljevanjem od dinarskih pregrad pojema.
Slika 10: PREVLADUJOČA SMER VETROV (V %) IN NJIHOVA POVPREČNA HITROST (V m/s)
NA NANOSU – PLEŠA (LEVO) TER NA LETALIŠČU V AJDOVŠČINI (DESNO) (Vir: Kovač, str. 17,
2000)

Ugotovili so tudi, da burja v glavnem piha s severovzhodne smeri, lahko pa tudi s severne in
vzhodne smeri. Ko piha burja bolj s severne smeri, takrat je šibkejša in traja manj časa,
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medtem ko veter z vzhoda oziroma severovzhoda piha močneje in več časa (Yoshino, 1976).
Smer in jakost vetrov v Vipavski dolini in obrobju potrjujejo tudi meritve v Ajdovski kotlini
in na Pleši29.
6.3. Vpliv nekaterih podnebnih dejavnikov in dogodkov na druge dejavnike v pokrajini
6.3.1. Vpliv temperatur in padavin
Zaledno submediteransko podnebje s svojimi temperaturnimi in padavinskimi značilnostmi
vpliva na več drugih pokrajinskih dejavnikov, od naravno do družbenogeografskih. Relativno
visoke temperature skozi vse leto tako vplivajo na intenzivnejše procese kemičnega
razpadanja predvsem karbonatnih kamnin. Visoke poletne temperature vplivajo na razvoj
konvekcijske oblačnosti, ki povzroča intenzivne padavine, nenazadnje tudi točo. Po drugi
strani visoke temperature poleti vplivajo na izhlapevanje oziroma evapotranspiracijo ter pojav
suše. Temperature skupaj s padavinami vplivajo tudi na vegetacijo, predvsem na razporeditev
rastlinskih vrst. Zaradi prenizkih zimskih temperatur v Vipavski dolini oljka tako ne uspeva
tako dobro kot ob obali. Vdori hladnega kontinentalnega zraka v spomladanskem času od
marca do maja povzročajo pozebe na sadnih drevesih in trti. Veliko število jasnih dni vpliva
na to, da ima letališče v Ajdovščini od vseh letališča v Sloveniji največ letalnih dni.
Padavine – predvsem poletne intenzivne in kratkotrajne padavine – bistveno vplivajo na
procese erozije in denudacije (zlasti na flišnem površju). Padavine poleg tega vplivajo na
pedološke razmere (pedogenetski procesi) ter tudi na hidrološke razmere: rečni režimi
(pluvionivalni režim z majhnimi povprečnimi mesečnimi nihanji pretokov tudi zaradi kraške
retinence), dotok padavin iz zaledja, nihanje gladine talne vode (majhna nihanja gladine talne
vode). Ti submediteranski (mediteranski in kontinentalni) vplivi se nadalje zrcalijo v
družbenogeografskih značilnostih, predvsem v poselitvi, kmetijski in drugi rabi prostora
prostora. Poletne suše so po izvedenih melioracijah še bolj izrazite in skupaj z visokimi
poletnimi temperaturami negativno vplivajo na kmetijstvo. V daljših obdobjih jesenskega
deževja so se dogajale tudi poplave. Tako je pretok izvirov Vipave novembra 1997 v obdobju
močnejšega dolgotrajnega deževja narasel za skoraj 50 – krat z 1,6 m³/s na 70 m³/s in voda je
poplavila del mesta Vipava.
6.3.2. Vremenske ujme
Vremenske ujme, ki prizadenejo ljudi na območju Srednje in Zgornje Vipavske doline so
nevihte s točo in močnim vetrom, suše in pozebe. Poplave so redkejše in nimajo uničujočih
učinkov, čeprav so melioracije med leti 1980 in 1985 bistveno prispevale k večji ranljivosti
Srednje in Zgornje Vipavske doline tako za poplave, kot tudi za suše.
Suša je dejavnik, ki povzroča težave zlasti kmetijstvu Vipavske doline. Čeprav je dolina
dobro namočena, saj pade letno v povprečju okoli 1500 mm padavin, pa so padavine
razporejene tako, da pade poleti v vegetacijski dobi (največja evapotranspiracija) najmanj
padavin, pa še te padejo v obliki intenzivnih neviht, ko voda hitro odteče.
Če upoštevamo še povečano porabo vode, je julij najbolj suh mesec v letu. Suhemu juliju
sledi pravtako suh avgust in če k temu prištejemo še neprimerne melioracije, ki so podtalnico
prestavili globje, lahko že nekaj vročih dni brez dežja rastlinam škoduje30. Če rastline poleti
29

Pri vetrovnih razmerah velja omeniti še t. i. podsončnik – to je veter, ki piha iz smeri lege sonca. Njegova smer
se čez dan spreminja v skladu z navidezno potjo sonca po nebu, hitrost pa ne preseže 10 m/s. Vzrok tega vetra je
v tem, da čez dan sonce segreva južna pobočja planot, ogreti zrak se ob njih dviguje, na njegovo mesto pa prihaja
zrak iz okolice (Kovač, 2000).
30
V zadnjih desetletjih je bilo eno najsušnejših poletij leta 1946, ko je bilo julija le nekaj mm padavin, avgusta
pa tudi le 16 mm, medtem ko so bile temperature ves čas okoli 30 ºC (Kovač, 2000). V zadnjem 30-letnem
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potrebujejo od 4 – 5 mm vode na dan (več kot 120 mm padavin mesečno), pride hitro do
pomanjkanja in suše. Poleti se pogosto tudi zgodi, da gre fronta mimo Vipavske doline, brez
da bi deževalo. Temu sledi šibka do zmerna burja, ki sušo le stopnjuje (Kovač, 2000).

padavine - evapotranspiracija (P - V)

Graf 5: RAZLIKA MED POVPREČNO LETNO KOLIČINO PADAVIN IN EVAPOTRANSPIRACIJO
V 30-LETNEM OBDOBJU 1976 – 2005 NA POSTAJI SLAP PRI VIPAVI (Vir: Agencija Republike
Slovenije za okolje, 2006, izdelava: Matej Prezelj)
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REGULACIJE IN MELIORACIJE TER SUŠA IN POPLAVA V SREDNJI IN ZGORNJI
VIPAVSKI DOLINI LETA 1992
V letu 1992 sta Srednjo in Zgornjo Vipavsko dolino prizadeli tako suša, ki je pustila posledice
zlasti v kmetijstvu, kot poplava, ki je povzročila škodo na nekaterih stanovanjskih,
industrijskih, gospodarkih in infrastrukturnih objektih. Vzroki zanje so bili na eni strani
naravni – minimalne (suša) oziroma maksimalne (poplava) količine padavin. V prvem
primeru je v daljšem obdobju padlo zelo malo dežja, v drugem primeru pa je v kratkem času
padlo veliko dežja. Drugi razlog tako za poplavo, kot tudi za sušo, pa je antropogeni. V letih
od 1980 do 1985 so območje Vipavske doline, ki je z naravnogeografskega vidika ena najbolj
ranljivih slovenskih pokrajin, zajele obsežne regulacije in melioracije. Večje melioracije so
bile na Hublju in na zgornjem toku Vipave izvedene že po letu 1950, nato pa je stanje ostalo
nespremenjeno do začetka 80. let 20. stoletja, ko so začeli uveljavljati program regulacije
vseh glavnih (Hubelj, Vipava, Močilnik) in večine manjših vodotokov. Poleg regulacij naj bi
izvedli še kmetijske melioracije in komasacije, vse z namenom pridobiti in usposobiti
površine za njive, kjer naj bi gojili poljščine, predvsem žita. Ker je urejanje potekalo po
tedanji zakonodaji, ki ni predvidevala varovanja okolja, so imeli posegi številne negativne
učinke. Dolžina Vipave se je zmanjšala za 2,3 kilometre ali za 4,6%, dolžina Hublja za 300
metrov (5,8%) in dolžina Močilnika za 0,5 kilometra (3,8%). Pred regulacijami so vodotoki
meandrirali v ozkih, plitvih strugah, ki so bile premajhne za odvajanje visokih voda. Posledice
obdobju 1976 – 2005 pa je bilo z vidika padavin in evapotranspiracije izredno suho leto 2003, ko je bila v celem
letu evapotranspiracija za 59 mm večja od letnih padavin (najnižja količina padavin v 30 letih – 1110 mm)
(Agencija Republike Slovenije za okolje, 2006).

40

so bile skoraj vsakoletne poplave, ki zaradi specifične rabe (vlažni travniki) niso povzročale
večje škode. 100-letne visoke vode so poplavile okoli 1300 ha površin zlasti ob zgornjem toku
Vipave med Vipavo in Ustjem. Ureditev vodotokov, ki je zajemala tako izravnavo, utrditev in
poglobitev strug ter izkop odvodnih kanalov, je sicer zemljišča obvarovala pred manjšimi
vsakoletnimi poplavami. Hidromelioracije so bile izvedene z namenom uravnavanja gladine
talne vode. Vendar so bili zgrajeni le osuševalni sistemi, kar je ugodno vplivalo na kmetijstvo
le v kratkotrajnih obdobjih močnejših novembrskih padavin. Slabše pa je vplivalo na
kmetijske razmere v sušnem poletnem obdobju leta, kar se je zgodilo leta 1992. Zaradi
specifičnega submediteranskega podnebja je ravno v poletnem sušnem obdobju prej premalo,
kot pa preveč padavin. Z melioracijami so gladino talne vode znižali, kar je vplivalo na
poslabšanje rastiščnih razmer, pridelki (vrtnine, grozdje, sadje, koruza,...) pa so bili zaradi
suše tudi do tretjino manjši.
Oktobra 1992 pa so Slovenijo zajele močnejše padavine. Sredi oktobra so se zaradi obilnih
nalivov v porečju Vipave, Močilnika in Hublja, kljub obsežnemu drenažnemu sistemu
pojavile poplave. Pokazalo se je, da voda ob vsakem močnejšem dežju zastaja zlasti na
drugačnih mestih in v drugačnem obsegu kot do tedaj. Voda je poplavila meliorirane njivske
površinah, kjer so bila hidromorfna tla zbita zaradi uporabe težke mehanizacije, s čimer je
oslabljeno delovanje drenažnih sistemov. Poplave so bile neizbežne, med vzroki zanje pa so
bili poleg obilnih padavin tudi nekatere napake pri regulacijah in melioracijah.
Problematična so postala nova umetna sotočja, kjer se visoka voda zaradi neustrezno
izpeljanih pritokov (pravokotno stikajoča se sotočja) ni dovolj hitro izlivala v glavno strugo in
po njej navzdol, zaradi česar se je začela razlivati (npr. sotočje Bele, Hublja, Šumljaka z
Vipavo. Tudi številni prepusti, jaški in mostovi niso bili prilagojeni večjim količinam hitro
tekoče vode. Poplava je zajela predvsem omenjena kmetijska zemljišča ob Vipavi, del
letališča Vipava, mlekarno v Vipavi, del mesta Vipave (okoli 30 gospodarskih in
stanovanjskih poslopij, pošto in vipavski grad, cesto pri Živcu (pri Ložah) ter cesto Vipava –
Slap, ki ju je poplavil Močilnik.
Suša in poplava sta bili neizbežni, lahko pa bi bile posledice manjše, če bi bili ukrepi izvedeni
manj grobo. Nekatere napake glede poplav so bile popravljene (poprava sotočij, prepustov in
mostov), vendar prejšnjega stanja ni več mogoče doseči. Suša pa že brez upoštevanja posegov
glede talne vode predstavlja omejitveni razvojni dejavnik kmetijstva Vipavske doline (Natek,
1993).
Nevihte s točo so prav gotovo tiste naravne ujme, ki lahko povzročijo največ škode v
dejavnostih, povezanih s človekom. Nevihte so v Vipavski dolini relativno pogoste, na leto jih
je med 20 in 50. Vendar so nevihte, ki povzročajo škodo redkejše. Škodo povzročajo
predvsem poletne konvekcijske nevihte, ko lahko v visokih nevihtnih oblakih nastane toča,
nevihte pa lahko spremljajo tudi močni vrtinčasti vetrovi ter udari strel.
Tabela 6: ŠTEVILO NEVIHT (GRMENJE, TOČA, SODRA) NA POSTAJAH SLAP PRI VIPAVI IN
OTLICA V 30-LETNEM OBDOBJU 1976 – 2005 (Vir: Agencija Republike Slovenije za okolje, 2006)

METEOROLOŠKA
POSTAJA
SLAP PRI VIPAVI
OTLICA

ŠTEVILO DNI Z
NEVIHTO IN
GRMENJEM
32,9
26,8

ŠTEVILO DNI S TOČO
ALI SODRO
1,9
0,7

Čeprav ima toča običajno le lokalni obseg, pa najbolj poškoduje kmetijske pridelke, zlasti
sadje in vinsko trto in lahko v krakem času povsem uniči letni pridelek. V času takih neviht
lahko v kratkem času pade velika količina dežja, tudi več kot 100 mm/h. Kratkotrajne in
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intenzivne padavine povzročajo erozijo prsti, kateri so podvrženi zlasti z vegetacijo
nezaščiteni deli površja (npr. vinogradi). Močni vetrovi spremljajo močne in intenzivne
padavine. Izredno močni vrtinčasti vetrovi lahko nastanejo, ko se temperatura na območju
nevihte bistveno zmanjša, v okolici pa ostanejo temperature visoke. To se dogaja predvsem
poleti in zgodaj jeseni (septembra). Zaradi stika toplega in hladnega zraka se lahko le-ta
prične vrtinčiti, nastane lijakasti oblak – tromba, ki lahko sega tudi do tal. Njihov premer je do
10 metrov, razlika v pritisku med središčem in zunanjostjo trombe pa je od 20 do 30 hPa.
Hitrost vetra je od 100 – 150 km/h. Veter je dovolj močan, da poškoduje vegetacijo (drevesa)
in pa kmetijske rastline (trta, koruza, sadno drevje) (Kovač, 2000).
Pozeba je ujma, ki povzroča nepopravljivo škodo predvsem na sadnem drevju. Pozebe
povzročajo vdori hladnega kontinentalnega zraka iz severovzhoda, ti vdori pa so za sadjarje
zlasti nevarni od marca vse do maja, ko brsti in cvete večina rastlin. Zato so take ohladitve s
temperaturami pod kritičnimi vrednostmi, ki povzročijo pozebo pomemben omejevalni
dejavnik kmetijstva celotne Vipavske doline. Škoda po pozebi je na splošno odvisna od časa
izpostavljenosti brsta oziroma cveta kritični temperaturi, od fenološke faze brstov in cvetov
ter od vrste in sorte sadne rastline (Žust, 2003/2004). Zaprti brstiči lahko kljubujejo relativno
nizkim temperaturam, najbolj pa so občutljivi mladi plodiči, ki ne prenesejo temperatur pod –
1 ºC. Pri –2 ºC so pri večini rastlin možne hude poškodbe, ki lahko ogrozijo nadaljni normalni
razvoj rastline31.
Tabela 7: KRITIČNE TEMPERATURE, PRI KATERIH POZEBE BRSTJE, CVETOVI IN MLADI
OPLOJENI PLODOVI NEKATERIH SADNIH VRST IN VINSKE TRTE (Vir: Zrnec, 1992)

zaprti brsti

polno cvetenje

jablana

–3,8 ºC

–2,2 ºC

mladi oplojeni
plodiči
–1,7 ºC

hruška

–3,8 ºC

–2,2 ºC

–1,1 ºC

češnja

–2,2 ºC

–2,2 ºC

–1,1 ºC

breskev

–3,8 ºC

–2,7 ºC

–1,1 ºC

sliva

–3,8 ºC

–2,2 ºC

–1,1 ºC

marelica

–3,4 ºC

–2,2 ºC

–0,6 ºC

mandelj

–4,4 ºC

–3,3 ºC

–1,1 ºC

oreh
vinska trta

–1,1 ºC
–1,1 ºC

–1,1 ºC
–0,6 ºC

–1,1 ºC
–0,6 ºC

Leti 1997, 1998 v zadnjem času pa leta 2003 so primeri, ko je mrzel kontinentalni zrak
povzročil pozebo na sadnem drevju predvsem v Zgornji, pa tudi v Srednji Vipavski dolini.
Aprila 1997 so nizke temperature nepretrgoma trajale kar okoli 10 dni in povzročile precej
škode na sadnem drevju (Kovač, 2000).

31

Ob temperaturah pod ničlo se pri tleh pojavi slana. Iz njene debeline je moč sklepati, kolikšna je stopnja
pozebe. Vendar pa moramo biti pozorni, saj če je zrak dovolj suh, slane kljub temperaturi pod ničlo ni, ze pozebo
pa to ne velja.
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POZEBA APRILA 2003
Aprila 2003 je celotno Primorje (in tudi Srednjo in Zgornjo Vipavsko dolino) prizadela močna
pozeba. 8. aprila 2003 so se temperature na Vipavskem spustile celo pod –6 ºC. Ohladitev je
prizadela sadno drevje in vinsko trto v občutljivih fenoloških fazah in močno okrnila pridelek
orehov, marelic, češenj, kivijev, breskev, jabolk, hrušk ter zgodnjih sort vinske trte. Poleg
sadnega drevja, je vplivala tudi na drugo, naravno vegetacijo.
Tabela 8: POTEK MINIMALNE TEMPERATURE V ºC NA SLAPU IN V AJDOVŠČINI APRILA 2003
(Žust, 2003/2004)

Ajdovščina
Slap pri Vipavi

7. april

8. april

9. april

–3,2
–3,0

–6,1
–6,5

–3,6
–3,0

Slika 11: SHEMATSKA SLIKA OBMOČIJ, KI JIH JE PRIZADELA SPOMLADANSKA POZEBA
LETA 2003; Svetlejša barva prikazuje območja z nižjo temperaturo (pod 5ºC), kamor spadata tudi
Srednja in Zgornja Vipavska dolina ( glej Budanje in Slap 1) (Vir: Žust, str. 2003/2004)

V preteklih 10 letih je Srednjo in Zgornjo Vipavsko dolino močnejša pozeba prizadela 3-krat.
Pogostost in povzročena škoda že zahtevata nujnost prilagoditvenih ukrepov, ki upoštevajo
tudi projekcije podnebnih sprememb. Stara metoda preprečevanja pozeb je npr. zažiganje
dimnih sredstev. Vendar je ta metoda v Vipavski dolini primerna le na domačem vrtu v
manjšem obsegu. Glede na pogosto pojavljanje pozeb bi bili smiselno razmisliti o
zavarovanju pridelka, kar postaja vse bolj pomembna prilagoditvena strategija danim
podnebnim razmeram (Žust, 2003/2004).
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6.4. Vpliv burje
Burja kljub silovitosti ne velja za vremensko ujmo, čeprav lahko marsikje povzroča precejšnjo
škodo.Vplivi burje so relativno veliki in dosegajo številne druge dejavnike v pokrajini.
Največji vplivi so na:
• podnebne dejavnike,
• vegetacijo,
• morfogenetske dejavnike (deflacija prsti),
• družbene razmere (poselitev)
Burja vpliva na manjšo vlažnost zraka in na nižje temperature. S pojavom burje se zmanjša
pojav rose. Ker se burja pojavlja pozimi, njeno pojavljanje dodatno vpliva na znižanje
temperatur (tabela 10).
Tabela 9: VETROVNI OHLADITVENI INDEKS PRI DOLOČENIH TEMPERATURAH IN PRI
DOLOČENI HITROSTI VETRA (Vir: Kovač, 2000)

10 km/h
20 km/h
30 km/h
40 km/h
50 km/h
60 km/h

0 ºC
–2 ºC
–7 ºC
–11 ºC
–13 ºC
–15 ºC
–16 ºC

–5 ºC
–7 ºC
–13 ºC
–17 ºC
–20 ºC
–22 ºC
–23 ºC

–10 ºC
–12 ºC
–19 ºC
–24 ºC
–27 ºC
–29 ºC
–31 ºC

–15 ºC
–17 ºC
–25 ºC
–31 ºC
–34 ºC
–36 ºC
–38 ºC

–20 ºC
–22 ºC
–31 ºC
–37 ºC
–41 ºC
–44 ºC
–45 ºC

Burja bistveno vpliva na vetrno erozijo prsti, pri čemur so pomembne ugotovitve, da burja
večinoma piha pozimi ter da gre za suh sunkovit veter. Pri temu igra pomembno vlogo tudi
osuševanje prsti, ki ga burja povzroča, kar olajša deflacijo. Deflacijo olajšajo tudi višje
zimske temperature, ko prst ne zamrzne, pa tudi vegetacija v zimskem času ne ščiti prsti v
enaki meri kot v drugih obdobjih leta. Vetrna erozija znaša v Vipavski dolini med 5 in 6 mm
prsti v 1000 letih (Radinja, 1965). K temu v veliki večini prispeva prav burja. Burja dosega
največje učinke v pasu 3 – 4 kilometre od podnožij Nanosa, Kolka in Čavna in sicer na
območju, ki poteka v smeri severozahod – jugovzhod.
Ta pas je vzporeden s smerjo robov visokih kraških planot. Deflacijo pospešujejo nekateri
nepremišljeni posegi človeka: njivsko rabo površin pod vznožjem omenjenih planot,
odstranitev protivetrnih zaščitnih pasov. Učinkovitost posameznih protivetrnih pasov je
odvisna od njegove višine, gostote in razdalje do naslednjega pasu. Pasovi morajo potekati
pravokotno na pihanje vetra. Biti morajo dovolj prepustni za veter, da veter pred pregrado ne
zastaja in da se ne tvorijo vetrni vrtinci. Veter je najšibkejši tik za varovalnim pasom in je
manj izrazit vse do oddajenosti, ki je enaka petindvasetkratni višini varovalnega pasu32. Tako
zasajene protivetrne pregrade zavirajo hitrost vetra in zmanjšujejo nevarnost eolske erozije. V
zavetrju se tudi zmanjša izhlapevanje, poveča pa se vlažnost tal in tudi pojav rose (Kladnik,
Natek, 1996).

32

15 metrov visoke pregrade morajo tako biti medsebojno oddaljene od 375 – 400 metrov (Kladnik, Natek,
1996).
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Tabela 10: POVPREČNO LETNO ŠTEVILO VETROVNIH DNI NA SLAPU PRI VIPAVI V OBDOBJU
1976 – 2005 (Vir: Agencija Republike Slovenije za okolje, 2006)

SLAP PRI VIPAVI

ŠTEVILO DNI Z
MOČNIM VETROM (>=6
Beaf. in <8 Beauf.)
20,1

ŠTEVILO DNI Z
VIHARNIM VETROM (>8
Beauf.)
6,9

Burja pomembno vpliva na vegetacijo. Pri temu je zaznati predvsem negativne učinke, ki jih
ima močni veter za rastline, saj veter lomi veje, ter vpliva na oblikovanje drevesnih debel in
krošenj.
Burja vpliva na potek prometa v celotni Vipavski dolini. Med Ajdovščino in Podnanosom so
postavljene table, ki kažejo hitrost vetra, nekaj je tudi merilcev smeri vetra. Ko piha močna
burja (od 80 km/h dalje), velja prepoved vožnje po avtocesti za vozila s ponjavami. Sunki
burje so namreč večkrat povzročali prometne nesreče, ko je prišlo do prevrnitve, v najslabših
primerih celo do trčenj vozil. Avtocesta sicer ima bočno zaščito (nasipi iz zemlje in plastična
ograja), vendar je prenizka, da bi popolnoma ščitila vozila pred močnimi sunki vetra.
Tabela 11: OMEJITVE CESTNEGA PROMETA V VIPAVSKI DOLINI V PRIMERU BURJE (Vir:
Avto moto zveza Slovenije, http://www.amzs.si/?področje=62&novica=184)

HITROST VETRA
80 – 100 km/h
100 – 130 km/h
130 – 150 km/h
nad 150 km/h

VOZILA, ZA KATERE VELJA PREPOVED PROMETA
kamp prikolice, vozila s ponjavami ali hladilniki skupne mase do 8 t
vsa vozila s ponjavami ali hladilniki, ostali omejitev 40 km/h
vsa vozila s ponjavami, hladilniki, avtobusi, ostali omejitev 40 km/h
zaprta cesta

Burja vpliva tudi na letala (zahodno od Ajdovščine je športno letališče) ter na športne
aktivnosti, ki so povezane z vremenom: jadralno padalstvo, zmajarstvo, letenje z jadralnim
letalom, nogomet (ajdovski prvoligaš Primorje) in plezanje (stene nad Gradiščem v Vipavi).
Privetrne strani hiš imajo značaj utrdbe z manj okenj, na strehah hiš pa kamenje preprečuje
odnašanje korcev.
Slika 12: KAMENJE NA STREHI HIŠE V PODNANOSU PREPREČUJE ODNAŠANJE KORCEV (Vir:
Matej Prezelj, 2006)
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Običajno v zvezi z burjo poudarjamo negativne učinke. Vendar pa je burja lahko tudi
koristna. Njeno nizko vlago že od nekdaj uporabljajo za sušenje mesa (pršut). Čeprav sam
zrak Vipavske doline ni onesnažen, burja intenzivno izmenjuje zrak. Glede na potrebe po
obnovljivih virih energije, pa burja v bodočnosti predstavlja potencialni vir čiste energije33
(Petkovšek, 2004).
JAPONSKI GEOGRAFI PROUČUJEJO BURJO V SREDNJI IN ZGORNJI VIPAVSKI
DOLINI
Japonski geografi so v začetku 70. let 20. stoletja prišli v bivšo Jugoslavijo, kjer so na
številnih območjih proučevali burjo, ki ima podobne značilnosti kot veter na Japonskem,
imenovan oroshi. Eno od območij proučevanj je bilo prav področje Srednje in Zgornje
Vipavske doline med Ajdovščino, Vipavo in Podnanosom. Ena od številnih študij je
proučevala nekatere značilnosti burje, ki so jih določili na podlagi deformacij drevesnih
krošenj listopadnih dreves. Na tej podlagi so skušali določiti jakost (in tudi) smer burje. Ločili
so šest stopenj deformacije drevesnih krošenj, ki opredeljujejo območja z različno hitrostjo
burje. Tako ugotovljena območja z najmočnejšo burjo se v glavnem ujemajo z območji
najmočnejše burje, ki so bila določena z anemometrom (3 – 4 kilometre stran od podnožij
visokih kraških planot od Lokavca, prek Ajdovščine do Podnanosa, največji učinki v
Ajdovski kotlini) (Yoshino, 1976).
Slika 13: 6 STOPENJ DEFORMACIJ DREVES ZARADI BURJE (Vir: Yoshino, str. 126, 1976)

Burja vpliva tudi na sadna drevesa in na trto. Čeprav so te rastline dokaj odporne na burjo, pa
lahko močni sunki na bolj izpostavljenih vinogradih in sadovnjakih povzročajo poškodbe v
obliki zlomljenih vej. V celoti gledano je vegetacija na območjih z burjo revnejša, na kar
vplivajo vzajemni učinki različnih procesov: izsekavanje drevja in grmovja, gojenje ovc in
koz, deflacijski učinki burje, ki izsušuje in odnaša prst (Petkovšek, 2004).
Naselja, predvsem njihovi starejši deli, so tudi prilagojeni pihanju burje. Na privetrni strani
imajo hiše običajno manj oken, pa še ta so manjša kot na zavetrni strani, napuščev na privetrni
strani ni, ali pa so majhni. Eden pomembnih znakov močnega vetra pa so s kamenjem
obteženi korci na strehah hiš. Že omenjeni japonski strokovnjaki so skušali tudi na podlagi
količine oziroma deleža pokritosti streh s kamenjem določiti območja, kjer piha močnejša
burja. Določili so 6 razredov pokritosti streh, naprimer razred 0 – nič kamenja na strehi,
razred 1 – kamenje le na robovih streh ali razred 5 – 30% strehe pokrite s kamenjem.
Ugotovili so, da se pokritost strehe s kamenjem zelo dobro ujema z območji z različno
močnim vetrom. Tako se strehe, ki spadajo v 5. razred (30% pokritost) pojavljajo predvsem
na že omenjenem območju najmočnejšega učinka burje (Yoshino, 1976).

33

Zaenkrat možnost za izkoriščanje burje preprečujejo značilnosti burje, kot so nestalnost, sunkovitost in
prevelika hitrost. Kljub temu so v Vipavski občini razmišljali o postavitvi več vetrnih elektrarn na Nanosu.
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7. HIDROGRAFSKE ZNAČILNOSTI
7.1. Uvod
Sladka voda je globalno obilna, lokalno pa pičla naravna dobrina. Na svetu so problemi
oskrbe s pitno vodo tudi v regijah, ki so bogatejše s sladko vodo. Težave se pojavljajo zlasti
tam, kjer prihaja do porabe vode preko njene stopnje obnavljanja in samočistilnih sposobnosti
ter prekomernega onesnaževanja. Z rastjo prebivalstva, večanjem porabe vode na prebivalca
in naraščanjem onesnaževanja se svet sooča z relativno velikim pomanjkanjem (količinskim
in kakovostnim) sladke vode. Zato je sladka voda (poleg hrane in energije) temeljna strateška
dobrina človeštva v 21. stoletju (Plut, 2000). Pomanjkanje sladke vode je ponekod že postalo
omejitveni dejavnik gospodarskega in družbenega razvoja, ponekod pa že vir mednarodnih
sporov34 (Brečko – Grubar, Plut, 2000/2001). Slovenija je po količini vode na prebivalca
bogata evropska država. Prostorsko pa so vodni viri neenakomerno razporejeni. To zlasti velja
za kraške izvire in talno vodo, ki predstavljajo temelj oskrbe s pitno vodo v Sloveniji. V
Vipavski dolini so kraški izviri glavni in edini vir oskrbe z vodo (kot vir pitne vode podtalnica
v Vipavski dolini ni pomembna). V devetdesetih letih 20. stoletja je bila kakovost načrpane
vode zadovoljiva, občasno pa so bili na nekaterih območjih preseženi veljavni normativi za
pitno vodo, kar velja predvsem za Hubelj in Vipavo (Brečko Grubar, Plut, 2000/2001). Ker
gre pri večini vodotokov Srednje in Zgornje Vipavske doline za tesno povezavo doline s
širšim kraškim zaledjem, je potrebno orisati nekatere njegove glavne značilnosti.
7.2. Značilnosti rečne mreže in vloga vodotokov
Srednja in Zgornja Vipavska dolina sta tako kot celotna Vipavska dolina, prepredeni s
številnimi manjšimi in večjimi vodotoki, ki so zarezani v neprepustno flišno podlago.
Hidrološke značilnosti se torej močno navezujejo na geološko zgradbo. Vipavska dolina je s
tem primer kontaktne morfogeneze, kjer se stikajo prepustne karbonatne in neprepustne
flišne kamnine.
Rečna mreža Srednje in Zgornje Vipavske doline pripada Jadranskemu povodju. Vse
omenjene značilnosti določajo pokrajinsko in gospodarsko vlogo rek in drugih vodotokov v
Srednji in Zgornji Vipavski dolini (prirejeno po Plut, 2000):
• vodna erozija, prenašanje in akumulacija materiala (predvsem pritoki s flišne okolice)
• poplave (Vipava v zgornjem in Močilnik v spodnjem delu toka zaradi majhnega
strmca poplavljata)
• biotska (reke in obvodni svet, kjer so tudi poplavne ravnice predstavljajo posebna
življenska okolja za številne vrste rastlin in živali, predvsem ribe, raki, polži, školjke
in žuželke)
• pejsažna (vodotoki veliko pripomorejo k izgledu pokrajine)
• viri pitne vode (kraški izviri ob vznožju visokih kraških planot)
• raba vode za namakanje (uporaba manjših izvirov na pobočjih visokih kraških planot
za lokalne kmetijske površine, predvsem sadovnjake in vinograde)
• izraba vodne energije (manjša hidroelektrarna na Hublju 2 kilometra pod izvirom)
• turistična (učna pot ob Hublju) in rekreativna vloga (ribolov na Vipavi)
34

npr. porečje Jordana, porečje Nila in drugje
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7.3. Kraški izviri
Predvsem so pomembni kraški izviri, ki prihajajo na dan ob vznožju visokih kraških planot,
na že omenjenem stiku prepustnega apnenca in neprepustnega fliša. Zato so hidrološke
značilnosti Srednje in Zgornje Vipavske doline v precejšnji meri odvisne od kraškega zaledja,
s katerega se napajajo najpomembnejši vodotoki. Kraški izviri na robu Vipavske doline se
napajajo z vodo iz visokih kraških planot35, ki dobijo precej več padavin kot sama dolina. Pri
količini padavin igra pomembno vlogo reliefna energija, ki omogoča dvigovanje toplih in
vlažnih zračnih mas. Te se z višino ohlajajo in oddajajo precejšnje količine padavin. Zato so
južni robovi Visokega krasa med najbolj namočenimi deli Slovenije, kjer v okolici Golakov
pade tudi do 3200 mm padavin, na Otlici pa okoli 2300 mm padavin letno. Iztok vode pa je
skoncentriran le v treh večjih izvirih. V Srednji in Zgornji Vipavski dolini sta največja taka
izvira Hubelj in Vipava, v Spodnji Vipavski dolini pa je tak večji izvir bruhalnik Lijak.
Vipava se napaja z vodo, ki se nabira v Nanosu, na dan pa prihajata na mestih, kjer sega fliš
najniže. Tudi Hubelj prihaja na dan tam, kjer je fliš najniže, napaja pa se z vodo iz
Trnovskega gozda. Poleg teh dveh izvirov so predvsem glede oskrbe prebivalstva z vodo
pomembni tudi izviri na pobočjih Čavna, ki se tudi napajajo z vodo iz Trnovskega gozda in pa
izviri na južnem pobočju Nanosa med Vipavo in Razdrtim, katerim vodo daje nanoški
vodonosnik. Za vse te manjše izvire velja, da predstavljajo karbonatni grušči in breče na flišni
podlagi (pobočja Visokega krasa) posamezne manjše vodonosnike (Janež in ostali, 1997).
Močilnik se od Vipave, Hublja in ostalih izvirov izpod kraških planot razlikuje po tem, da je
njegovo povirje flišno. Vendar je tudi Močilnik povezan s kraškim površjem, saj na svoji poti
do izliva v Vipavo dobiva številne majhne desne pritoke, ki izvirajo na pobočjih Nanosa.
Pomembnejša vodotoka na območju Srednje oziroma Zgornje Vipavske doline sta še
Lokavšček in Bela, ki sta tudi povezana s kraškim zaledjem. Edini vodotoki, ki niso povezani
s kraškim zaledjem so krajši levi pritoki Močilnika in Vipave z območja Vipavskih Brd. ki so
manj vodnati, v hidrološkem smislu pa manj pomembni. Največji je Pasji rep, ki ima povirje
pod najvišjimi vrhovi Vipavske doline na območju Vrh (Ovčje brdo, 621 metrov). Z
Močilnikom, Hubljem, Vipavo, Lokavščkom in Belo je bila dana glavna osnova za razvoj
današnjega reliefa (Melik, 1960).
Drugi vidik je talna voda, ki ima v Srednji in Zgornji Vipavski dolini manjši pomen, vsaj kar
se tiče oskrbe z vodo. Talna voda je mešanega izvora in se napaja s padavinsko vodo, vodo iz
zaledja in z vodo površinskih vodotokov.
Kraško zaledje Vipave, Hublja in drugih vodotokov odločilno vpliva na njihove hidrografske
značilnosti. Brez dotoka kraške vode bi bili ti vodotoki manj vodnati, poleg tega dotok vode s
krasa uravnava rečni režim. Rečni pretoki bi zato bolj nihali, kar se zlasti pozna pri reki
Vipavi, ki je tipična reka s pluvionivalnim režimom (Kladnik, Natek, 1996). Za vpliv na rečne
režime vodotokov je pomemben tudi sneg, ki pade pozimi na planotah, saj zadrži del vode,
kar se pozna na pretokih voda spomladi oziroma zgodaj poleti.
Kraški izviri na južni strani visokih kraških planot so pomembni predvsem za vodno oskrbo
prebivalstva Srednje in Zgornje Vipavske doline. Ker so življenskega pomena za tamkajšnje
ljudi, jih je potrebno zavarovati pred onesnaženjem. Ker gre za kraško zaledje, je varovanje še
toliko pomembnejše, saj gre za zelo ranljivo območje. Poudariti velja, da kljub večletnim
prizadevanjem raziskovalci Visokega krasa še niso dovolj zanesljivo ugotovili velikosti
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Visoki kras je sklenjen kraški vodonosnik, ki je z vseh strani obdan z nekraškim svetom. Vse padavine s tega
območja poniknejo v globok kraški vodonosnik, ki napaja izdatne kraške izvire na njegovem obrobju. Idrijca,
Soča in Vipava pripadajo jadranskemu povodju, Ljubljanica pa pripada črnomorskemu povodju. Na skrajnem
vzhodnem delu Visokega krasa poteka torej podzemno razvodje med Jadranskim in Črnim morjem (Janež in
ostali, 1997)
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zaledja posameznih izvirov. Zato doslej sprejeti varstveni ukrepi še niso zagotovili celovitega
in učinkovitega varstva teh pomembnih vodnih virov (Janež in ostali, 1997).
7.4. Hidrogeološke značilnosti Visokega krasa in Vipavske doline
Hidrogeološka slika celotnega območja Visokega krasa, ki je uporabna tudi za skiciranje
hidrogeoloških razmer Vipave, Hublja in ostalih izvirov na kontaktu prepustnega in
neprepustnega sveta, deli območje na pet hidrogeoloških enot (Janež in ostali, 1997):
1.
pobočni grušči – dobro prepustne plasti z medzrnsko poroznostjo
2.
apnenci – dobroprepustne plasti s kraško poroznostjo
3.
dolomiti – srednje prepustne plasti z razpoklinsko poroznostjo
4.
fliš – delna, viseča hidrogeološka pregrada (neprepustne oz. delno prepustne
kamnine ležijo na prepustnejših, v tem primeru leži fliš na apnencih)
5.
fliš – neprepustne plasti, bočna in talna podlaga kraškega vodonosnika
(Vipavska dolina)
Slika 14: HIDROGEOLOŠKA SKICA VISOKEGA KRASA V POVEZAVI Z VIPAVSKO DOLINO
(Vir: Janež in ostali, str. 116, 1997)

7.4.1 Hidrogeološka zgradba Nanosa
Nanos je kraško razpoklinski vodonosnik, ki je s treh strani omejen z neprepustnim
eocenskim flišem: na zahodu od Podkraja do Vrhpolja, na jugu od Vrhpolja do Razdrtega ter
na vzhodu od Razdrtega do Predjame. Na severovzhodni strani ga od kraškega Vodonosnika
Hrušice geološko loči močan neotektonski prelom – Predjamski prelom, ki pa ni hidrološka
pregraja36. Nanos je del globokega dinarskega krasa z velikimi globinami podzemne vode.
Potok Lokva, ki ponika pri Predjami ima gladino vode v sifonu 449 metrov, Belščica ima
sifon z gladino v višini 434 metrov, Šmihelske ponikve pa v višini 590 metrov. Habič (1968)
36

Na njegovo delno prepustnost kaže dokazana podzemna zveza ponikalnic pri Bukovju z izviri Vipave (Janež
in ostali, 1997).
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meni, da so to viseče vode nad kraško podzemno vodo, katere gladina je nagnjena proti
Vipavi, kjer so izviri na višini približno 100 metrov.
Kraški vodonosnik se napaja iz večih virov: padavine, ponikalnice med Šmihelom, Predjamo
in Bukovjem, potok Bela, ki ponika med Sanaborjem in Vrhpoljem in vode zgornje Pivke.
Več ali manj vsa podzemna voda Nanosa priteka na dan v najnižji vrzeli na flišnem obrobju
Nanosa – v izvirih Vipave.
Na južnem pobočju Nanosa med Vipavo in Razdrtim, ki je pokrito s pobočnimi grušči, se
nahaja več izvirov z izdatnostjo nekaj litrov na sekundo. Med njimi sta največja Sušet nad
Otoščami in Šumljak nad Gorenjimi Žvanuti.
7.4.2. Izviri na južnem pobočju Nanosa med Vipavo in Razdrtim
Po sedanjem poznavanju hidrogeoloških odnosov na tem območju naj bi vse vode Nanosa
odtekale proti izvirom Vipave, vendar karbonatni pobočni grušči in breče, ki ležijo na flišu
tvorijo posamezne manjše vodonosnike. Podzemna voda na pobočjih Nanosa tako priteka na
dan iz teh breč in gruščev, vendar pa imajo tovrstni stalni izviri običajno nizek pretok – nekaj
decilitrov na sekundo, številni izviri pa presahnejo. Najbolj izdatni so Sušet nad Otoščami,
Mlačevo pri Dolenjih Žvanutih in Šumljak nad Gorenjimi Žvanuti, ki ob sušah dajejo 3 – 5
litrov vode na sekundo.
Slika 15: GEOGRAFSKI POLOŽAJ IZVIROV NA JUŽNEM OBROBJU NANOSA (VIR: Janež in
ostali, str. 103, 1997)

LEGENDA K SLIKI 15:

Sušet leži na nadmorski višini 570 metrov nad regionalno cesto Razdrto – Vipava. Izvir je
vključen v vodovod, ki napaja Senožeče. Pretok se giblje od 12 – 20 l/s, najmanj 3 l/s,
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temperature pa od 7,5 – 11,5 ºC. Na padavine reagira počasi, kar kaže na globjo cirkulacijo
podzemne vode.
Mlačevo je eden od izvirov Močilnika na desni nanoški strani doline. Leži na nadmorski
višini 445 metrov, gre pa za medplastni izvir, kjer je leča apnenčevega peščenjaka ujeta med
neprepustne flišne plasti. Pretok izvira se giblje od 4 – 20 l/s, temperature pa med 9 in 11,5
ºC. Izvirna voda po vseh parametrih ustreza normativom za pitno vodo.
Šumljak leži na nadmorski višini 410 metrov nad zaselkom Gorenji Žvanuti. Izdatnost izvira
varira od 5 do 35 l/s. Izvir podobno kot Sušet in Mlačevo počasi reagira na padavine.
Temperatura je dokaj stalna, od 10 do 11,8 ºC, voda pa kemično in biološko ustrezna.
Ostali izviri (Močila nad Gorenjimi Žvanuti, izvir nad Lozicami, zajetje Barnica vzhodno od
Podnanosa, izviri pri Gradišču pri Vipavi in drugi) so pravtako pomembni za lokalno oskrbo s
pitno vodo.
7.4.3. Hidrogeološka zgradba Trnovskega gozda
Zgornjetriasne, jurske in kredne karbonatne kamnine med Vodicami, Colom, Predmejo,
Golaki, Čepovansko dolino, Banjšicami in dolino Soče pripadajo tektonski enoti Trnovskega
pokrova in tvorijo glavni del kraškega vodonosnika. Ta je na jugu, jugozahodu in zahodu
omejen s flišem. Pravtako je omejen s flišem na vzhodu (med Vodicami in Lomemi), kjer pa
se precej stanjša in predstavlja le delno hidrološko pregrado. Severni del omejujejo
zgornjetriasne dolomitne kamnine skupaj z neprepustnimi karnijskimi klastičnimi kamninami.
Flišne plasti vpadajo proti zahodu, kar bistveno vpliva na smer odtekanja kraške vode.
Podzemna voda se nahaja v veliki globini. V zaledju Hublja se ta voda nahaja na višini okoli
270 – 290 metrov. Podzemne vode kraškega vodonosnika Trnovskega gozda prihajajo na
površje na najnižjih točkah neprepustnega fliša, ena takih točk je pri Hublju37 (Janež in ostali,
1997).
7.4.4 Izviri na južnem obrobju Trnovskega gozda
Flišno povirje potoka Bela je veliko okoli 2 km², ki sicer ne spada v Vipavsko dolino. Izvirni
krak Bele predstavlja Jurčkova grapa, ki prihaja izpod Podkraja in zbira vodo okoliških
studencev s fliša. Vendar poleti ti izviri presahnejo in glavni izvir predstavlja stalni Sopotnik
nad zaselkom Bela, ki leži nekoliko niže od Podkraja v zahodni smeri. Bela nato teče v
zahodni smeri pod Colom in Sanaborjem proti Ajdovski kotlini. Pod Lesenovcem se je na tej
poti vrezala v sklade zgornjekrednega apnenca in ustvarila do 50 metrov globoko sotesko. V
dolinsko dno Zgornje Vipavske doline vstopi pri Vrhpolju, kjer se usmeri južno proti Vipavi.
Tu je Bela ustvarila manjši vršaj in potisnila Vipavo naj jug. Številni izviri v porečju Bele so
primerni za vodno oskrbo vasi. Izvir Ročke je tako zajet za potrebe Sanaborskega vodovoda.
Južno pobočje Trnovskega gozda med Colom in Ajdovščino je zgrajeno iz neprepustne flišne
podlage, nanjo pa je odložena debela plast gruščev (do 30 metrov), ki so marsikje sprijeti v
brečo. Vse vode se zbirajo v teh pobočnih gruščih in brečah. Eden pomembnejših izvirov za
vodooskrbo naselij je zajetje za vodovod Budanje, ki leži na nadmorski višini 255 metrov.
Izdatnost izvira je od 6 – 20 l/s, temperatura pa od 9 - 11 ºC. Biološko in kemično stanje je
zelo dobro.
V Žapužah sta v sami vasi zajeta dva močna izvira. Izviri so še na Stari babi nad Ajdovščino,
v Grivčah nad Ajdovščino, pod Gradiščem pri Ajdovščini (ki je bil zajet za prvi ajdovski
vodovod, a je postal premajhen).
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Voda prihaja na dan predvsem pri Mrzleku, Lijaku in pri izviru Kajža.
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Tudi zahodno od Hublja je geološko stanje zelo podobno – grušči in breče na debelo
prekrivajo nižjeležeči neprepustni fliš. Številni manjši potočki se zbirajo v večje. Največji in
najdaljši je Lokavšček, ki ima najvišje povirje tik pod Predmejo. Nato teče skoraj točno v
smeri sever – jug po Mačjem kotu pod Gradiščem (390 metrov) dokler ne priteče do
dolinskega dna Vipavske doline. Že v Ajdovski kotlini se mu z desne pridruži Grajšček, ki
izvira pod Visokim. Lokavšček se v Ajdovščini izliva v Hubelj. Zanimivo je, da je
Lokavšček, če ga merimo od najvišjega dela povirja pod Predmejo, daljši od Hublja in meri
okoli 6 kilometrov. Izvir Lokavščka Pod Skukom je zajet za vodovod Predmeje. Med
Lokavščkom in Stomažem je še kar nekaj izvirov, ki imajo zelo kakovostno vodo. Enako
velja za območje od Stomaža do Črnič, ki še spadajo v Srednjo Vipavsko dolino38.
Številni potočki se zbirajo in nastajajo večji potoki, ki so vsi po vrsti desni pritoki Vipave:
Skrivšek, Košivec (vanj se izliva Kamenski potok), Malenšček (vanj se izliva Vrtovinšček),
Perilo, Konjščak. Vsi ti potoki erozijsko preoblikujejo flišno površje, po katerem tečejo.
7.5. Kraško zaledje Vipave
Hidrografska mreža Vipave precej presega hidrološki obseg same Vipavske doline, saj zbira
vode tudi z obsežnega kraškega zaledja. Radinja (1965) omenja, da je padavinsko območje
reke Vipave veliko okoli 760 m². Od tega je približno polovica območja flišnega, polovica pa
kraškega. Medtem, ko je flišni del relativno dobro znan in omejen, pa je kraški del zaradi
podzemeljskega pretakanja manj raziskan.
V izvire Vipave podzemno odtekajo vode s celotnega območja Nanosa in večjega dela
Hrušice39, kjer tudi poteka podzemeljska razvodnica med Vipavo in Podrotejo z Divjim
jezerom ter tudi razvodnica z Ljubljanico. V zaledje spada tudi manjši del Pivške kotline in
sicer njen severni flišni del (ponikalnice pri Predjami40) ter njen južni kraški del (požiralniki
ob Pivki med Rakitnikom, Prestrankom in Pivko41). Zaledje vipavskih izvirov sega pod flišno
Pivško kotlino v zahodni del Javornikov. Kolikšen del voda iz tega območja odteka v Vipavo
še ni znano. H zaledju Vipave spada tudi nekaj flišnega povirja Bele (2 km²) od koder vode
ponikajo v obrobje Nanosa (Janež in ostali, 1997).
Nanos in Hrušica, ki predstavljata največji del porečja, sta zelo redko poseljena. Skupaj z
naselji na flišnem in kraškem obrobju, ki je povezano z izviri Vipave, živi v 11 naseljih (brez
Postojne, Pivke in Prestranka) okoli 1500 ljudi.
7.5.1. Izviri Vipave
Izvirov42 je več, razporejeni pa so na razdalji okoli 2 kilometra med krajema Vipava in
Vrhpolje. Na tem območju je fliš najglobje odstranjen, kar omogoča prelivanje podzemne
vode iz obsežnega in globokega kraškega vodonosnika na površje. Najizdatnejši izviri so na
južni strani flišne vrzeli, kjer je mesto Vipava.
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Kamnje uporabljajo kakovostno vodo iz izvirov iz pobočnih gruščev, enako Vrtovin (izvira Pri Lipi in Čuklje),
Gojače (izvir Karovnik), Malovše (njihovo zajetje ob močni suši presahne). Črniče pa so priključene na hubeljski
vodovod (Janež in ostali, 1997).
39
sledenje potoka na Črnem Vrhu in na Vodicah
40
sledenja potoka Lokva in potoka v Vzhodnem rovu Predjame
41
sledenja Stržena v Rakitniku, Pivke pri Trnju
42
Umetni rov Vipavske jame, pod katerim je eden od stalnih izvirov je nastal v 19. stoletju, ko je vipavski grof
Lantieri želel najti živosrebrno žilo, kakršno so imeli v Idriji. Zanimivo je tudi, da so v Bagatovi hiši nad
občasnim izvirom Slezenec, kjer imajo tudi na voljo kraško vodo našli človeško ribico, kar je za nekatere dokaz,
da so podzemne vode Nanosa povezane z vodami Javornika, kar so potrdila sledenja Stržena pri Rakitniku
(Janež in ostali, 1997).
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Ob nizkih vodah je višina vode v izvirih 98 metrov, ob visokih vodah pa se dvigne le za dober
meter in le izjemoma do tri metre. Občasni izviri pri Vrhpolju pa se pojavljajo 20 – 25 metrov
višje. Pretoke izvirov Vipave meri vodomerna postaja v Vipavi. Najmanjši izmerjeni pretok
Vipave znaša 727 l/s, ob normalno nizkih vodah pa je pretok 1 m³/s. Srednji letni pretok znaša
za obdobje 1961 – 1990 6,8 m³/s, maksimalni pretoki pa so kratkotrajni in dosežejo 70 m³/s
(npr. 8.11.1997, ko je tudi poplavila del mesta Vipava). Razmerje med nizkimi, srednjimi in
visokimi vodami je 1:10:100, kar je značilno za slovenski gorski kras. Minimalni specifični
odtok znaša 5 – 6 l/s/km². Temperature izvirov Vipave se med letom gibljejo med 8,5 ºC in 10
ºC, srednja temperatura vode je 9,5 ºC. Občasni izviri pri Vrhpolju in voda Črncove jame so
nekoliko toplejši od glavnih izvirov. Ti izviri imajo tudi tršo vodo, kot pa stalni izviri. Slednji
so po nalivih tudi precej kalni (Janež in ostali, 1997).
7.5.2. Značilnosti Vipave
Vipava izvira na zahodnem vznožju Nanosa, tik nad dolino. Tako kot Hubelj se takoj usmeri v
smer sever – jug, a le za dobrih 500 metrov. Kmalu namreč reka zavije proti severozahodu in
v tej smeri prečka južni del Ajdovske kotline. Po dobrem kilometru toka dobi z leve strani
prvi pomembnejši pritok – Močilnik. Kmalu nato se približa severnim pobočjem Vipavskih
Brd. Ko dobi z desne strani pritok Puščavec, prestopi v Srednjo Vipavsko dolino in se usmeri
skoraj točno v smer vzhod – zahod, ki jo ohrani vse do Zalošč. Pri Dolenjah se z desne strani
v Vipavo izliva Hubelj, reka pa postane večja in širša. Pri Ustju vstopi v ozko dolino, ki jo je
zarezala v pas trše numulitne breče in tako odrezala delček severnega dela Vipavskih Brd. Pri
Velikih in Malih Žabljah izstopi iz te ozke doline, do Zalošč pa teče po dolini nesimetričnega
značaja, saj predstavljajo njen levi breg bolj ali manj strma severna pobočja zahodnega dela
Vipavskih Brd, desni breg pa predstavlja delno ravninski, delno valoviti svet Dobrav. Vipava
na svoji poti po Srednji Vipavski dolini dobiva pritoke predvsem z desne flišne strani:
Skrivšek, Košivec, Malenšček, Perilo, Konjščak in drugi. Nato naredi reka pri Zaloščah
močan ovinek proti jugu in preide v spodnji del Vipavske doline.
7.6. Kraško zaledje Hublja
Tako kot kraško zaledje Vipave, tudi kraško zaledje Hublja ni jasno omejeno. Delež kraškega
zaledja je pri Hublju v primerjavi s flišnim precej večji. Hublju pripada pretežni del
vzhodnega dela Trnovskega gozda. Kraško zaledje je omejeno približno takole: na jugu in
vzhodu ga omejuje flišni pas, na severu sega najdlje do doline Belce in Idrijce, na zahodu pa
je razvodje med Hubljem in Mrzlekom nekje med Predmejo in vzhodnim delom Golakom. Z
območja Golakov naj bi le manjši del odtekal v Hubelj, večina pa v Mrzlek43. Sledenje
Črnovrškega potoka je nakazalo možnost, da v Hubelj odteka tudi del voda s kraške
Črnovrške planote, pa tudi del voda z območja Vodic nad Podkrajem. Zaledje je redko
poseljeno, saj živi v devetih naseljih in več desetih zaselkih okoli 1500 ljudi (Janež in ostali,
1997).
7.6.1. Značilnosti Hublja
Hubelj44 je okoli 5 kilometrov dolg desni pritok reke Vipave. V srednjem delu Vipavske
doline med Čavnom in Nanosom je to tudi najbolj vodnat pritok. Njegov kraški izvir leži pod
43

To dokazuje sledenje na Belem breznu pri Kozji steni.
Hubelj je uvrščen med naravne znamenitosti Slovenije, ob njem pa je speljana naravoslovna učna pot, ki nas
pouči o lokalnih rastlinskih, živalskih, geoloških in drugih značilnostih.

44
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strmim južnim pobočjem Trnovskega gozda tik pod Otliško Goro okoli 2 kilometra severno
od Ajdovščine.
Takoj po izviru se reka usmeri južno, kjer si je utrla pot med dvema vzpetinama: Gradiščem
na desni (232 m) in Staro Babo na levi (387 m). Po enem kilometru toka, kjer je padec
največji, že doseže dolinsko dno Vipavske doline. Nato teče skozi Ajdovščino, ki jo natančno
razdeli na zahodni in vzhodni del. Tok Hublja se nadaljuje čez južni del Ajdovskega polja, ki
ga je ustvaril skupaj z Vipavo in drugimi izviri in se izliva v Vipavo pri Dolenjah. V nasprotju
z drugimi večjimi izviri na obrobju Visokega krasa, se izvir Hublja nahaja relativno visoko
nad dnom Vipavske doline. Pravzaprav gre za več izvirov, ki se delijo na spodnje in zgornje
in se pojavljajo v 70 metrov širokem pasu, na dan pa prihajajo v korozijsko razširjenih
lezikah. Spodnji ležijo zahodneje in so razporejeni na višinah med 220 in 235 metrov nad
morjem ali dobrih 100 metrov nad dnom Vipavske doline oziroma Ajdovske kotline, zgornji
pa ležijo vzhodneje v višini med 240 in 265 metrov oziroma več kot 100 metrov nad dolino.
Nad stalnimi izviri sta dve jami: Veliki Hubelj45, ki je ob visokih vodah tudi izvir in bruhalnik
Hubljeva kuhinja (Janež in ostali, 1997).
Slika 17: GEOGRAFSKI POLOŽAJ HUBLJA SEVERNO OD AJDOVŠČINE (Vir: Janež in ostali, str.
62, 1997)

LEGENDA K SLIKI 17:

45

Ljudje imenujejo Veliki Hubelj tudi »ta velika jama«.
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Vodomerna postaja za Hubelj se nahaja 2 kilometra niže od izvira pri Ajdovščini. Hubelj ima
od vse izvirov na obrobju Trnovskega gozda najhladnejšo vodo. Temperatura vode niha od 7
do 8 ºC, spomladi pa ima voda le okrog 6 ºC, po poletnih nalivih pa do 9 ºC. Zaradi tega so
Hubelj že Rimljani poimenovali »Fluvium Frigidum«, kar pomeni mrzla voda oziroma reka.
Po daljši sušnosti Hubelj precej upade, po izdatnejšem deževju pa hitro narase.
Slika 18: PO VEČJIH PADAVINAH HUBELJ BRUHA VODO (Vir: Kovač, str. 20, 2000)

Najnižji pretoki znašajo med 250 in 300 l/s, medtem ko po močnejšem deževju v zaledju
najvišji pretoki dosežejo skoraj 60 m³/s. Obe jami (Veliki Hubelj in Hubljeva kuhinja) sta
izvira le nekaj dni po deževju. Hubelj ne poplavlja, saj je v glavnem reguliran, kot tudi
številni drugi manjši vodotoki v Ajdovski kotlini. Njegova dolžina se je z regulacijami
(izravnava, poglobitev, razširitev in izravnava struge) zmanjšala za okoli 6% s 5,2 kilometra
na 4,9 kilometra (Natek, 1993). Regulacije niso prinesle le pozitivnih, ampak tudi negativne
učinke.
Izviri so delno obzidani, iz teh zajetij pa vodijo cevi v skupni zbiralnik hubeljskega vodovoda.
Relativno visoka lega in izdatnost izvirov sta zelo ugodna za oskrbo bližnjih naselij s pitno
vodo. Hubelj je bil že pred prvo svetovno vojno zajet za ajdovski in delno tudi za kraški
vodovod. Še prej so ob strugi pod izvirom Rimljani zgradili pomembne fužine. Na Kovku pod
Sinjim Vrhom so kopali rudo in jo po rinžah v koših spuščali v dolino (Draškovič, 2003).
Kasneje pa so vodno energijo Hublja izkoristili za pridobivanje električne energije v manjši
hidroelektrarni, ki je bila postavljena 2 kilometra od izvira pod Staro Babo.

55

Slika 16: PODZEMNE VODNE ZVEZE NA OBMOČJU MED SOČO, IDRIJCO, VIPAVO IN PIVŠKO
KOTLINO (Vir: Janež in ostali, str. 127, 1997)
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7.7. Talna voda

Talna voda v Srednji in Zgornji Vipavski dolini za rabo, ki je povezana s človeškim
delovanjem nima takega pomena, kot ga imajo kraški izviri. Območja podtalnice so Ajdovsko
polje, zgornji tok Vipave do Ustja in spodnji tok Močilnika nižje od Podnanosa (Rejec
Brancelj, 1998). Vodomerne postaje za podzemno vodo so v Gradišču pri Ajdovščini, v
Ajdovščini ter pri Vipavskem Križu.
V Srednji oziroma Zgornji Vipavski dolini se višine piezometričnih gladin povprečnega
vodnega stanja gibljejo med 80 in 150 metri NV (v Zgornji Vipavski dolini više, v Srednji pa
niže) (Kladnik in ostali, 1996). Na območju vodomernih postaj se nahaja podtalna voda
različno globoko, saj niha od okoli 1,5 m do okoli 5 m pod površjem, le v obdobjih izjemne
vlažnoti pride do površja.
Talna voda je v Srednji in Zgornji Vipavski dolini mešanega izvora. Vodo prispevajo
padavine, površinski vodotoki, nekaj vode prihaja tudi iz zaledja. Delež padavin, ki pronica v
tla je odvisen predvsem od: geološke zgradbe oziroma stopnje prepustnosti vodonosnih plasti
(te so v Srednji in Zgornji Vipavski dolini zaradi naplavin s flišne okolice relativno slabo
prepustne in voda hitreje odteka), poraščenosti tal (na proučevanem območju je na območju
podtalnice večinoma travniško in kulturno rastlinje, ki zadržijo dobršen del padavin, del pa
pronica v podzemlje), podnebnih razmer (dolgotrane padavine bogatijo podtalnico, padavine
v obliki poletnih močnejših nalivov hitreje odtečejo, poletne visoke temperature povečujejo
izhlapevanje in manj vode odteče v podzemlje), hidrotehničnih ukrepov (ukrepi za hitrejše
odtekanje padavinske vode). Vse to vpliva na to, da na območju Srednje in Zgornje Vipavske
doline padavinska voda razmeroma hitro odteče in le malo pronica v podzemlje.
Tabela 12: VODOMERNE POSTAJE V SREDNJI VIPAVSKI DOLINI TER GLOBINA PODTALNICE
POD POVRŠJEM (Vir: Hidrološki letopis, 1991 – 2001)

NV postaje
(v m)

minimum
(v cm)

maksimum
(v cm)

Gradišče

117

Ajdovščina

106

Vipavski Križ

109

684
(30.7.1980)
581
(20.9.1959)
590
(10.10.1975)

69
(30.12.1970)
216
(30.10.1961)
89
(20.4.1989)

povprečje v
obdobju 1991 2001
(v cm)
287
486
166

Voda iz zaledja priteka površinsko in tudi podzemeljsko. Voda, ki prihaja površinsko, hitro
odteče. Podzemno pa vode pritekajo z obronkov Trnovskega gozda in Nanosa. Podzemni
dotok je stalen in količinsko bogati talno vodo.
Medsebojni vplivi površinskih in tekočih voda so slabo proučeni, vendar pa je bogatenje
podtalnice v Srednji in Zgornji Vipavski dolini iz površinskih vodotokov skromno. Zgornja
Vipava bogati podtalnico le v ozkem pasu ob reki, drugače pa jo drenira. Glede nihanja
gladine talne vode je značilno, da se le-to ne pojavlja v določenem zaporedju, saj se včasih
visoka voda pojavlja spomladi in jeseni, nizka pa poleti, včasih pa ravno obratno (Kladnik in
ostali, 1996). To kaže na to, da je gladina talne vode odvisna od različnih dejavnikov in ne le
od režima padavin.
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7.8. Hidrografske značilnosti vodotokov Srednje in Zgornje Vipavske doline
Hidrografske značilnosti (predvsem rečni režimi vodotokov) so tiste geografske značilnosti
Srednje in Zgornje Vipavske doline, ki najbolj odražajo submediteranske značilnosti območja.
V Srednji in Zgornji Vipavski se nahajajo 4 vodomerne postaje, ki merijo vodostaje, pretoke
in druge značilnosti vodotokov:
• Dolenje (reka Vipava) in Ajdovščina (Hubelj) v Srednji Vipavski dolini
• Podnanos (Močilnik) in Vipava (Vipava) v Zgornji Vipavski dolini
Tabela 13: ZNAČILNOSTI VODOMERNIH POSTAJ V SREDNJI IN ZGORNJI VIPAVSKI DOLINI
(Vir: Kolbezen, Pristov, 1998)

VODOMERNA
POSTAJA
VIPAVA – Vipava
AJDOVŠČINA – Hubelj
DOLENJE – Vipava
PODNANOS – Močilnik

NADMORSKA
VIŠINA
96 m
107 m
82 m
159 m

VELIKOST
ZALEDJA
125 km²
85 km²
323 km²
29 km²

RAZDALJA DO
IZLIVA
43,5 km
3,4 km
38 km
6,8 km

Povprečni letni pretok za reko Vipavo znaša v Vipavi (1961 – 1990) 6,78 m³/s. Ta pretok se v
obdobju 1991 – 2001 ni bistveno spremenil, saj znaša za 11-letno obdobje 6,5 m³/s. So pa
4.11.1998 izmerili nov maksimalni pretok, ki zdaj znaša 74,9 m³/s, 5.8.1995 pa še minimum
0,65 m³/s (Hidrološki letopis, 2001). Do regulacij Vipavske doline, ki so bile izvedene v 80.
letih prejšnjega stoletja, je bila dolina Vipave zaradi majhnega dolinskega strmca in
premajhnega korita za odvajanje visoke vode na mnogih mestih zamočvirjena. Poplave in
omejena prepustnost kraških izvirov sta bila vzroka, da visoke vode Vipave nikoli niso
dosegle posebno visokih vrednosti (Kolbezen, 1998). V Dolenjah se pretok poveča na okoli
12 m³/s predvsem zaradi pritoka Hublja in Močilnika. Povprečni letni pretok Hublja znaša v
obdobju 1961 – 1990 okoli 3 m³/s. V naslednjih 11 letih so izmerili povprečen pretok 2,83
m³/s, izmerjen pa je bil tudi nov nižek – 0,05 m³ (5.8.1994) (Hidrološki letopis, 2001).
Minimalni pretoki so pomembni predvsem zato, ker lahko v bodoče že ovirajo gospodarski
razvoj. Vipavska dolina se je v preteklosti že večkrat soočila s sušami in to bo glede na
napovedi o prihodnjih podnebnih spremembah tudi v prihodnje lahko predstavljalo
pomemben omejevalni dejavnik zlasti kmetijskega razvoja Srednje in Zgornje Vipavske
doline. Razmerja med najnižjim, srednjim in najvišjim pretokom so precej različna:
• Vipava (Vipava; 1961 – 1990) – 0,727 m³/s : 6,78 m³/s : 70 m³/s oziroma 1 : 9 : 96
• Vipava (Dolenje; 1992 - 2001) – 1,35 m³/s : 12,4 m³/s : 192 m³/s oziroma 1 : 9 : 142
• Hubelj (Ajdovščina; 1961 - 1990) – 0,185 m³/s : 3,03 m³/s : 59,5 m³/s oziroma 1 : 16
: 322
• Močilnik (Podnanos; 1981 – 2001) – 0,001 m³/s : 0,59 m³/s : 31,5 m³/s oziroma 1:
590 : 31500
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Graf 6: SREDNJI MESEČNI, LETNI, MAKSIMALNI IN MINIMALNI PRETOKI REKE VIPAVE V
VIPAVI IN HUBLJA V AJDOVŠČINI ZA OBDOBJE 1961 - 1990 (Vir: Kolbezen, Pristov, 1998)

12
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8
kubični
m/s

6
4
2
0

jan feb mar apr maj jun

jul

avg sep okt nov dec

pretok Vipave 6,87 6,9 8,59 10,1 6,49 6,16 3,75 3,62 4,8 6,85 9,13 8,13
pretok Hublja 2,75 2,88 3,66 4,91 3,2 2,7 1,52 1,32 2,18 3,58 4,19 3,51

VIPAVA: letno – 6,78 m³/s; max – 70 m³/s (10.4.1987); min – 0,727 m³/s (21.2.1989)
HUBELJ: letno – 3,03 m³/s; max – 59,5 m³/s (4.10.1974); min – 0,185 m³/s (23.9.1987)
Graf 7: SREDNJI MESEČNI, LETNI, MAKSIMALNI IN MINIMALNI PRETOKI REKE VIPAVE V V
DOLENJAH ZA OBDOBJE 1992 – 2001 IN MOČILNIKA V PODNANOSU ZA OBDOBJE 1991 – 2001
(Vir: HIDROLOŠKI LETOPIS, 1991 - 2001)

25
20
15
kubični m/s
10
5
0
pretok Vipave

jan

feb mar apr maj

jun

jul

avg sep

okt nov dec

14,9 9,55 12,9 16,1 9,1

7,5

5,6

3,6 10,7 17,3 22,1 18,9

pretok Močilnika 0,92 0,58 0,67 0,91 0,44 0,35 0,16 0,08 0,24 0,66 1,23 0,83

VIPAVA: letno – 12,4 m³/s; max – 192 m³/s (4.11.1998); min – 1,35 m³/s (24.8.1993)
MOČILNIK: letno – 0,59 m³/s; max – 31,5 m³/s (4.11.1998); min – 0,001 m³/s (12.9.1988)
Maksimalni pretoki so odvisni predvsem od velikosti in oblike porečja, minimalni pretoki
pa so posledica izcejanja podzemnih voda, kar je odvisno od geološke sestave. Razmerje med
pretoki so najmanjši pri reki Vipavi, saj so običajno razlike med minimanim in maksimalnim
pretokom najmanjše pri kraških rekah (Plut, 2000). Vipava ima veliko kraško zaledje, zato je
opazna kraška retinenca, ki blaži pretočne ekstreme in s tem tudi poplavne vode. Pri Dolenjah
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je ta pojav že manj viden. Hubelj je tako kot tudi Lijak, ki leži v Spodnji Vipavski dolini
bruhalnik, zaradi česar prihaja do večjih nihanj med maksimalnimi in minimalnimi pretoki,
kljub temu da ima obsežno kraško zaledje kot Vipava. Močilnik pa ima najbolj ekstremne
razlike predvsem zato, ker nima kraškega zaledja, ob daljšem hujšem pomanjkanju padavin pa
lahko skoraj popolnoma presahne, kar se je naprimer zgodilo septembra 1988.
Slika 19: SOTOČJE HUBLJA (Z LEVE STRANI) IN VIPAVE PRI DOLENJAH (Vir: Matej Prezelj,
2006)

Pomembna značilnost vodnih tokov je pretočni oziroma rečni režim46, ki nam pove, kako se
pretoki preko leta spreminjajo. To je pomembno za načrtovanje rabe vode. Na rečne režime
oziroma odtoke vodotokov Srednje in Zgornje Vipavske doline vplivajo zlasti47:
• letna razporeditev padavin (submediteranski padavinski režim)
• geološka sestava (kraško zaledje) in relief (več padavin, pozimi sneg zaradi višje
nadmorske višine, spreminjanje vegetacije)
• temperatura (vpliv na izhlapevanje ter na vegetacijo)
Podatki kažejo, da gre glede rečnih režimov v vseh primerih za kombiniran dežno – snežni
rečni režim. Zanj je značilni primarni višek aprila (lahko tudi marca ali maja), sekundarni
višek pa je novembra (sledi mu december). Primarni nižek je poleti (v glavnem avgusta, redko
septembra), sekundarni pa pozimi. Pretoki Vipave v Dolenjah in Močilnika v Podnanosu se
razlikujejo od omenjene definicije, kar pa se lahko pojasne z uvrstitvijo pretočnih režimov v
dežno – snežni režim s kraško sredozemsko obarvanostjo, kjer se jesenski dežni maksimum
približa marčno – aprilskemu, se z njim združi ali pa ga celo preseže (Kolbezen, Pristov,
1998).
46

Izraz rečni režim praviloma pomeni le kolebanje vodnega pretoka preko leta. Širše pa rečni režim pomeni tudi
kolebanje drugih značilnosti vode čez leto: temperatura, trdota, onesnaženost,... (Plut, 2000). Sam se omejujem
na ožji pomen rečnega režima.
47
Pretočne značilnosti bi lahko spremenila hidroelektrarna, ki pa je predvsem zaradi majhnega strmca na reki
Vipavi ni.

60

Na pretočni režim v prvi vrsti vpliva letna razporeditev in količina padavin. Ker gre za
sredozemski padavinski režim, kjer je prvi višek padavin jeseni, se to odraža v višku pretokov
novembra, kar je zlasti razvidno iz grafa Vipave v Dolenjah in Močilnika v Podnanosu (Graf
7). Sekundarni višek padavin je pri sredozemskem padavinskem režimu na prehodu pomladi v
poletje (maj, junij), kar pa se na splošno pri pretokih ne pokaže, ker so v tem času že dokaj
visoke temperature, ki povečajo izhlapevanje. Poleti so nižki pretokov izraziti, saj se združita
pomanjkanje padavin in veliko izhlapevanje zaradi visokih temperatur. Ker je pozimi manj
padavin, je drugi minimum januarja ali februarja. Na pretoke vpliva tudi veliko kraško
zaledje, ki ga imata predvsem Vipava in Hubelj. Zaradi kraške retinence pretoki manj nihajo
kot bi sicer, kar je opazno predvsem v prvi polovici leta ter poleti, ko kraški izviri kljub suši
ne presahnejo (predvsem kraški izviri Hublja in Vipave). Nivalni vpliv se kaže v aprilskem
višku, ko se tali sneg na Trnovskem gozdu, Nanosu in Hrušici. Južna pobočja visokega krasa
vplivajo na dvigovanje vlažnih in toplih zračnih mas, kar vpliva na povečanje padavin, ki
neposredno vplivajo na pretoke. Na pretoke vseh vodotokov Srednje in Zgornje Vipavske
doline vpliva tudi vegetacija (odvisna predvsem od temperatur, prsti in nadmorske višine), ki
zadrži del padavin.
Gostota rečne mreže Vipavske doline se giblje v okviru povprečja Slovenije in znaša okoli
1,3 km/km² (Slovenija 1,33 km/km²) (Kladnik, 1998). To pomeni, da je rečna mreža gosta,
povprečje pa zvišujejo številni manjši vodotki na flišu, saj za reko Vipavo velja, da je rečna
gostota nekoliko nižja zaradi kraškega zaledja – 1,12 km/km² (Kolbezen, Pristov, 1998).
Specifični odtok označuje količino vode, ki odteče v sekundi z enega km² površine. Pri
normalnem odtoku je specifični odtok največji v zgornjem delu porečja, nato pa po toku
navzdol (v nasprotju s pretokom) upada. Ta kazalec je uporaben za primerjavo odtočnih
vrednosti porečij in prostorsko – časovne razpoložljivosti količin vode (Plut, 2000). Povprečni
letni specifični odtok Vipave znaša v Vipavi 54,1 l/s/km² (obdobje 1961 – 1990), Hublja v
Ajdovščini pa 35,5 l/s/km² (Kolbezen, Pristov, 1998). To je več od povprečnega letnega
specifičnega odtoka z ozemlja Slovenije, ki znaša 29 l/s/km² (Plut, 2000). To pomeni, da je
vode v Srednji in Zgornji Vipavski dolini načeloma nadpovprečno veliko, po drugi strani pa
nakazuje na to, da ostaja veliko vode neuporabljene. Sicer pa ima najnižje vrednosti
specifičnega odtoka ravninsko območje med Vipavo, Ajdovščino, Dornberkom in Branikom –
23,5 l/s/km² (Kolbezen, Pristov, 1998).
Odtočni koeficient je razmerje med višino odtoka (izražena v mm kot višina sloja padavin, ki
odteče z določenega ozemlja v določenem času) in višino padavin. Če odtočni koeficient
pomnožimo s sto, dobimo odtočni količnik. Poenostavljeno rečeno vodni odtok izraža
razmerje med padavnami in izhlapevanjem (odtok je rezultat presežka padavin nad
izhlapevanjem). Po drugi strani pa je odtok kompleksnejša postavka. Na odtočni količnik
Srednje in Zgornje Vipavske doline vplivajo naslednji dejavniki:
• količina, oblika in razporeditev padavin (več padavin, višji odtok; ob nalivih voda
hitreje odteče, kot ob enakomernem manj intenzivnem dežju; snežne padavine
zakasnijo v odtoku in zmanjšajo trenutni odtočni količnik, v daljšem obdobju pa ga
povečajo; vlažnejši zrak povečuje odtok, saj je izhlapevanje manjše; padavine v hladni
polovici leta, ko je izhlapevanje manjše)
• temperatura (višje temperature odtok zmanjšujejo, ker se poveča izhlapevanje)
• litološka sestava (neprepustna geološka podlaga – fliš – preprečuje pronicanje vode v
globino, kar poveča izhlapevanje, odtok je manjši; prepustne kamnine pa omogočajo
pronicanje vode v globino, kar zmanjšuje možnost izhlapevanja, zato imajo kraška
porečja – npr. porečje Vipave – visok količnik odtoka; po drugi strani pa kraške
kamnine preprečujejo hiter odtok vode z zadrževanjem odtoka – npr. porečje Hublja)
• relief (z nadmorsko višino in večanjem strmine se odtok povečuje)
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•
•
•

pedološke značilnosti (z vlažnih prsti in s prsti z veliko vsebnostjo gline je odtok vode
večji; globje prsti načeloma zadržijo več vode)
vegetacija (bujna vegetacija zadrži del padavin, zato je odtok manjši)
posegi človeka (črpanje vode za pitno vodo zmanjšuje odtok Vipave, Hublja in drugih
zajetih vodotokov; spremembe vegetacije ob vodotokih – npr. Vipava in Močilnik –
melioracije, regulacije so vplivale na povečanje odtoka, kar je imelo za posledico
obsežnejše poplave, kot v preteklosti)

Glede na omenjeno ima Vipava v Vipavi v obdobju 1961 - 1990 visok odtočni količnik – kar
83,7%, ki se na vodomerni postaji Miren (Spodnja Vipavska dolina) zmanjša na 54%, kar je
blizu sovenskemu povprečju, ki znaša 58%. Hubelj pa ima v istem obdobju skoraj polovico
manjši odtočni količnik – 45% (Kolbezen, Pristov, 1998).
Vodna bilanca porečja je še ena značilnost, ki je zelo pomembna za rabo tekočih voda. Za
oceno vodne bilance so potrebni različni kazalci: padavine, izhlapevanje, rečni pretoki,
vlažnost prsti, zaloge podzemne vode (Plut, 2000). Pri oceni vodne bilance porečja Vipave in
Hublja so uporabljeni podatki za padavine, izhlapevanje in odtok. Poenostavljena enačba se
tako glasi:
X=Y+Z
X – skupna količina padavin v porečju
Y – višina odtoka oziroma rečni pretok
Z – skupno izhlapevanje s površja in rastlin
V obdobju 1961 – 1990 so bile za Vipavo v Vipavi s 125 km² velikim zaledjem izmerjene
naslednje povprečne vrednosti omenjenih parametrov:
X – 2039 mm
Y – 1707 mm (6,78 m³/s)
Z – 633 mm
V enakem obdobju so bile za Hubelj v Ajdovščini s 85 km² velikim zaledjem izmerjene
naslednje povprečne vrednosti členov vodne bilance:
X – 2503 mm
Y – 1121 mm (3,03m³/s)
Z – 650 mm
Iz podatkov je razvidno, da je na vodomerni postaji v Vipavi odteklo za 301 mm oziroma 1,19
m³/s (15%) preveč vode. Za toliko namreč vrednosti pretokov skupaj z izhlapevanjem
presegajo povprečno količino padavin v zaledju. V Ajdovščini pa je po strugi Hublja odteklo
za 732 mm ali 1,98 m³/s (29%) premalo vode, saj vsota vrednosti pretokov in izhlapevanja za
omenjeno vrednost zaostaja za vrednostjo padavin. Ta premajhen odtok Hublja se tudi pozna
na premajhnem pretoku Vipave v Mirnu. Vzrok temu je v kraškosti zaledja, saj je zaradi
podzemnih razvodnic težko natančno določiti prispevna območja. Tako ima Hubelj glede
podatkov o vodni bilanci preveliko porečje, Vipava pa premajhno. Na območju visokega
krasa namreč poteka podzemna razvodnica med jadranskim in črnomorskim povodjem.
Razvodja oziroma razvodnice med posameznimi izviri so zaradi bifurkacij težko določljive,
še posebej med Idrijco, Vipavo in Ljubljanico. Bifurkacija je v tem primeru povezana z
raztekanjem v debelejši vadozni coni, kjer se v ožjem ali širšem pasu razteka prenikajoča
deževnica v manjših ali večjih curkih v dvoje ali več porečij oziroma v dvoje povodij
(Kolbezen, Pristov, 1998).
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7.8. Kakovost vodnih virov Zgornje in Srednje Vipavske doline
7.8.1. Talna voda
Za oskrbo z vodo so v Sloveniji najpomembnejša območja talne vode in kraški izviri.
Območja s talno vodo predstavljajo kotline in doline, kamor spada tudi Vipavska dolina.
Čeprav za oskrbo prebivalcev Srednje in Zgornje Vipavske doline talna voda ni pomembna
naj omenimo, da so bile v drugi polovici 90. let prejšnjega stoletja v posameznih vzorcih
presežene vrednosti nitratov. Glede vsebnosti nitratov pa se je število vzorcev, kjer so bile
izmerjene prevelike vrednosti zmanjšalo. Presežne vrednosti pesticidov niso bile ugotovljene,
občasno pa je bila ugotovljena prevelika vrednost organoklornih spojin. Glede na to je bila
Srednja in Zgornja Vipavska dolina uvrščena v 2. od štirih skupin in sicer med območja z
malo onesnaženo podtalnico, kjer so bile povečane vsebnosti onesnaževalcev občasno
ugotovljene vsaj na enem vzorčnem mestu (Brečko Grubar, Plut, 2000/2001).
7.8.2. Kraški izviri
Kraški izviri na obrobju Trnovskega gozda in Nanosa oziroma izviri izpod gruščev in breč na
njihovih pobočjih so ključni za vodno oskrbo prebivalcev Srednje in Zgornje Vipavske doline.
Vendar je zaradi čezmernega obremenjevanja okolja ogrožena njihova kakovost. Zaradi razlik
med površinsko in podzemno razvodnico (še) ne moremo natančno določiti meje vplivnih
območij in s tem vire onesnaževanja. Ena večjih težav, ki jih povzroča onesnaževanje na
krasu je ta, da so posledice onesnaževanja dolgotajne in večplastne.
7.8.3. Kakovost izvirov Vipave in Hublja
V letih 1990 – 1998 je bila podrobneje spremljana kakovost 82 izvirov po celi Sloveniji. Med
najbolj spremljanimi in največkrat preiskanimi sta bila tudi Hubelj in Vipava, ki s pitno vodo
oskrbujeta večino prebivalstva Srednje in Zgornje Vipavske doline.
V obeh izvirih so bile ugotovljene prisotnosti bakterij (med njimi tudi fekalnega izvora). V
Vipavi je bila v vseh letih ugotovljena bakteriološka onesnaženost, medtem ko je bila v vodi
Hublja ugotovljena prisotnost bakterij le med leti 1995 – 1997, od tega so bile njihove
vrednosti previsoke leta 1995 in leta 1997. V sedimentih teh dveh vodotokov so bile
ugotovljene tudi presežne vrednosti večih kovin. Predvsem so bile povišane vrednosti niklja
(v obeh izvirih), problematične pa so bile tudi vrednosti svinca, kroma, kadmija in živega
srebra v Hublju ter kroma, cinka, kadmija in živega srebra v Vipavi. V vzorcih Hublja so leta
1995 (kot tudi že leta 1991) ugotovili manjšo vsebnost PCB (poliklorirani bifenili), leta 1997
pa tudi vsebnost mineralnih olj. V Vipavi pa so leta 1997 zabeležili prevelike vrednosti
železa.
Glede na vsebino onesnaženih vzorcev lahko sklepamo, da težave povzroča predvsem promet,
kar kažejo vrednosti kadmija, svinca, niklja in kroma. Da sega kraško zaledje Vipave in
Hublja daleč na sever bi lahko sklepali po vsebnosti živega srebra, kar je sicer značilno za
Podrotejo in Hotešk pri Idriji. Poliklorirani bifenili so skupina izključno umetno izdelanih
nerazgradljivih kemičnih spojin in so smrtno nevarni za vsa živa bitja. Kako so se znašli v
Hublju ni jasno, so pa bile ugotovljene prisotnosti PCB tudi v Podroteji in sicer leta 1990.
Najbrž gre izvor PCB iskati v industrijskih ali obrtnih obratih in v skritem odlaganju
odpadkov na divjih odlagališčih na kraškem površju, vendar tudi inšpekcijski pregledi niso
odkrili onesnaževalca (Janež in ostali, 1997).
Glede na vsebnost bakterij in kovin so bili izviri razdeljeni v tri skupine. Vipavski izviri in
Hubelj so se uvrstili v skupino izvirov najslabše kakovosti, kjer je bila onesnaženost
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izstopajoča in ugotovljena z večletnim spremljanjem (glej tabelo 11). Nadaljne analize so
pokazale, da se stanje se do leta 1999 ni bistveno izboljšalo (Brečko Grubar, Plut, 2000/2001).
Tabela 14: KAKOVOST IZVIROV HUBLJA IN VIPAVE V 90. LETIH 20. STOLETJA (Vir: Brečko
Grubar, Plut, 2000/2001)

HUBELJ
VIPAVA

leto preiskav

kovine

bakterije

1990, 1993,
1994, 1995,
1996, 1997
1993 - 1998

Ni*, Pb, Cr,
Cd, Hg (΄95
in ΄96)
Ni* (1997,
1998), Cd,
Cr, Zn, Hg
(1996)

1995*, 1996,
1997*
*

organske
spojine
PCB (1995)
/

drugo
mineralna
olja (1997)
Fe* (1997)

* - vsebnost navedenega onesnaževalca je presegla mejno vrednost
(1995) – onenaženost ugotovljena le v navedenem letu

7.9. Ogroženost kraških izvirov
Kraško vodo izvirov na južnem obrobju Trnovskega gozda in Nanosa v Srednji in Zgornji
Vipavski dolini najprej ogroža sama poselitev, ki je razpršena. V zaledju Vipave in Hublja je
okoli 20 naselij in nekaj 10 zaselkov. Največja naselja so Predmeja, Otlica, Črni vrh, Podkraj,
Col. Odpadne vode se na Trnovski planoti nikjer ne prečiščujejo, tudi v krajih, ki ležijo tik
nad izviri, kot sta Predmeja in Otlica. To lahko povzroča biološko onesnaževanje
podzemeljskih voda. Potrebno bi bilo vsaj preprečiti nadaljne povečevanje tovrstnega
onesnaževanja.
Promet je eden najpomembnejših dejavnikov onesnaževanja. Prvi potencialni problem
predstavlja glavna prometna povezava Ajdovščina – Col – Črni vrh – Godovič. Druga
morebitna težava je cesta Ajdovščina – Col – Podkraj – Kalce. Tretja pomembnejša prometna
povezava, ki je še posebej nevarna, pa je cesta Col – Otlica – Predmeja in naprej na Lokve, ki
poteka direktno nad izviri Hublja. Te ceste prečkajo kraško površje, ki je tudi zelo ranljivo
glede možnega izlitja nevarnih snovi. Na vseh teh prometnicah bi bilo potrebno zagotoviti
poseben režim transporta nevarnih snovi (npr. prevoz naftnih derivatov za ogrevanje hiš) in pa
posebno pozornost pri hranjenju vseh strupenih in topnih snovi, ki bi jih voda lahko sprala v
kraško podzemlje (uporabljena motorna olja, barve, laki,....) (Habič, 1982).
Kmetijstvo v zaledju Mrzleka je tudi eden nevarnejših onesnaževalcev podzemnih voda,
čeprav je težko ugotoviti v kolikšni meri dejansko vpliva na kakovost kraške vode. Na
Trnovskem gozdu in na Nanosu so boljše možnosti za živinorejo (govedoreja, ovčereja,
kozjereja), manj pa za poljedeljstvo (klima, vodne razmere, plitva prst, relief), zato ni
intenzivnega gnojenja. Vendar pa to ne zmanjšuje ogroženosti vode. Nevarnost ploskovnega
onesnaževanja je »nadomestilo« točkovno onesnaževanje iz neurejenih hlevskih odplak in
odprtih gnojišč odkoder odplake neurejeno odtekajo v podzemlje. Problem je tudi zlivanje
gnojnice, ki predstavlja stranski produkt živinoreje in pa gnojenje manjših kmetijskih površin
z gnojnico. Vse to vpliva na onesnaženje kraške vode z nitrati. Težave bi se lahko pojavile ob
morebitnem močnejšem onesnaženju na Otlici, Premeji in na Kovku. Težave s presežki
dušika pa bi lahko predstavljalo tudi povečanje koncentracije živine na hektar površine.
Zaradi takšne ranljivosti kraškega sveta je treba takšna območja zaščititi, zlasti pred uporabo
raznih mineralnih gnojil. Del tega je bilo urejeno s sprejetjem evopskih zakonov in direktiv
glede kmetijske prakse (Matičič, 1997).
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Industrije v zaledju kraških izvirov Srednje in Zgornje Vipavske doline ni veliko. Industrija
je na Colu ter na Črnem vrhu. Lahko pa te tovarne ogrožajo vodo z neurejenimi odplakami in
neprimernim skladiščenjem nevarnih in strupenih snovi. Prav tako bi bilo potrebno proučiti
vsako morebitno postavitev novega industrijskega obrata na tem območju.
Posebno breme za kraško okolje predstavljajo črna odlagališča odpadkov. Teh je v zaledju
Hublja, Vipave in drugih izvirov precej, njihovo natančno število pa ni jasno. Zlasti so za
takšno odlaganje »privlačne« jame in brezna ter opuščeni kamnolomi. Edini sprejemljiv način
ureditve teh odlagališč je ta, da se odpadke odpelje na urejena komunalna odlagališča, saj so
sicer vse morebitne nevarne snovi izpostavljene padavinam, ki jih spirajo v podzemlje.
Slika 20: DIVJE ODLAGALIŠČE PRI COLU (Vir: Janež in ostali, str. 137, 1997)

Tudi sam turizem lahko posredno vpliva na večjo onesnaženost območja v prihodnosti, saj se
bo povečal promet, nastali bojo novi objekti, potrebno bo urediti odpadne vode.
Potencialno nevarnost lahko predstavlja tudi vojska. Vojaški poligon Poček (Javorniki) je
namreč pogosto kraj, kjer se dogajajo vojaške vaje in akcije. Glede na to, da so bile s
sledenjem ugotovljene podzemne povezave med Javorniki in izviri Vipave, je potrebno še
toliko previdneje načrtovati vse posege v kraških pokrajinah (Brečko Grubar, Plut,
2000/2001).
7.10. Celovito varstvo vodnih virov Vipavske doline
Zaradi relativno velike količine padavin je voda v Sloveniji med najpomembnejšimi
pokrajinskimi dejavniki in hkrati pomemben naravni vir. Človek se je skozi zgodovino
prilagajal naravnogeografskim značilnostim pokrajine s sistemom poselitve in prostorsko
rabo. Sektorsko zasnovani razvoj (povzet po nemškem pristopu) v preteklosti ni namenjal
pomembne pozornosti celovitosti in povezanosti naravnih procesov v pokrajini in posledično
v porečjih. Tako se je poselitev širila na poplavna zemljišča, nad viri pitne vode pa se je širilo
kmetijstvo (Bricelj, 2003).
Pritiski na okolje povzročajo degradacijski vpliv tudi na vodne vire, kar ima lahko (ponekod
pa že ima) negativen vpliv tako na gospodarstvo, kot na družbo. Z naraščanjem konfliktov
med različnimi uporabniki prostora narašča ranljivost naravnih in poselitvenih sistemov. Z
zanemarjanjem regionalnih značilnosti je pri snovanju prostorskega razvoja že prišlo do
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resnejših okoljskih konfliktov. OZN je že leta 1992 na Svetovni konferenci o okolju in
razvoju pozvala države k uresničevanju Agende 21 kot glavnega dokumenta pri
vzpostavljanju trajnostnega razvoja. Ta načela so povzele številne regionalne in državne
konvencije in zakonodaje, tudi slovenski Zakon o varstvu okolja izhaja iz te podlage.
Metodološko pa ta načela najbolj celovito zajema vodna direktiva Evropske unije, ki jo
povzema slovenski Zakon o vodah iz leta 2002. Načela, ki se tu poudarjajo temeljijo na
regionalnem pristopu (sintezno prikaže raznolikost naravno in družbenogeografskih
dejavnikov v prostoru) in uvajanji inštrumenta strateške presoje vplivov na okolje. V tretjem
členu zakona je uzakonjen geografski pristop in sicer v načelih upravljanja z vodami. Ta
načela so (Bricelj, 2003):
• načelo celovitosti,
• načelo dolgoročnega varstva in smotrne, trajnostne in sonaravne rabe vodnih virov
• načelo zagotavljanja varnosti pred škodljivim delovanjem voda
• načelo ekonomskega vrednotenja voda
• načelo sodelovanja javnosti
• načelo upoštevanja najboljših razpoložljivih tehnik in novih dognanj znanosti
S teh omenjenih vidikov imajo prednost pri zaščiti prav kraški izviri Vipave, Hublja in drugi
izviri na obrobju Trnovskega gozda in Nanosa v Srednji in Zgornji Vipavski dolini, enako pa
je potrebno zaščititi vse ostale vodne vire in vodotoke (Močilnik, Lokavšček, Bela in drugi)
ter talno vodo. Med najbolj ogroženimi je Hubelj, ki že izvira onesnažen48, zaradi odplak iz
Ajdovščine (komunalne in odpadne vode iz industrije) pa je bil pod Ajdovščino pred
izgradnjo 3. bloka čistilne naprave uvrščen v 3. – 4., občasno pa v najnižji 4. kakovostni
razred (Kolbezen, 1998). Zaradi onesnaženosti Hublja se je kakovost Vipave po njegovem
pritoku poslabšala in padla iz 2. v 2. – 3. kakovostni razred. Po izgradnji čistilne naprave se je
stanje precej izboljšalo, saj Hubelj spada v 2. – 3. razred, Vipava pa se približuje 2. razredu
(Valič, 2006). V 2. – 3. kakovostni razred spada tudi Močilnik. Kakovost voda se med letom
lahko spreminja, najslabša pa je ob nizkih pretokih (predvsem poleti, ko je padavin malo,
izhlapevanje pa zaradi visokih temperatur veliko). V vodah so bile ugotovljene vsebnosti
dušikovih spojin, mineralnih olj, težkih kovin, voda pa je tudi bakteriološko oporečna (Bat,
2000).
Celovito varstvo voda v primeru Vipavske doline pomeni, da z učinkovitimi varovalnimi
ukrepi zajamemo celotno vodozbirno območje izvira in vodotoka, po drugi strani pa
ohranjamo in razvijamo možnosti za primerne življenske pogoje na tem območju. Pri uvajanju
takega trajnostnega, sonaravnega vidika razvoja ne moremo mimo celovitega pristopa, t.j.
ekološkega osveščanja in izobraževanje ljudi, izboljšanja sistema nadzora in varstva, dajanja
prednosti preventivi ter načelu odgovornosti onesnaževalca, strokovne raziskave, pravni
predpisi, čiščenje voda.
Splošni cilji varstva in upravljanja z vodnimi viri Visokega krasa (med njimi tudi Hublja,
Vipave in drugih izvirov na njegovem obrobju) obsegajo (Janež in ostali, 1997):
• oskrba z vodo mora imeti prednost pred drugimi dejavnostmi v prostoru (npr.
promet,...)
• varovanje mora zajeti vsa vodovodna zajetja
• prednost mora imeti celovita zaščita velikih kraških izvirov, kot sta Hubelj in Vipava
• izobraževanje ljudi, ki vodi k razumevanju naravnih procesov, prepletenosti
ekosistemov in odvisnosti človeka od naravne ohranjenosti prostora

48

Hubelj spada zato ob izviru v 2., Vipava (ob izviru) pa v 1. – 2. kakovostni razred (Bat, 2000)
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Konkretneje lahko naloge za celovito trajnostno in sonaravno upravljanje z vodami Srednje in
Zgornje Vipavske doline opredelimo ( prirejeno po Brečko Grubar, Plut, 2000/2001):
• cilj je odstranitev in preprečevanje kakršnegakoli točkastega (industrija,
živinorejske farme, črna odlagališča odpadkov, komunalne vode) ali ploskovnega
onesnaževanja (intenzivno kmetijstvo, razpršena poselitev, promet) s trajnimi,
nerazgradljivimi in nevarnimi kemičnimi snovmi (težke kovine, radioaktivne snovi,
težko razgradljive kemične spojine, naftni derivati,...), preprečevanje onesnaževanja z
organskimi snovmi (kanalizacija, gnojenje) in preprečevanje fizikalnega
onesnaževanja tako v kraškem zaledju Vipavske doline kot tudi njenem nekraškem
delu
• višja stopnja čiščenja odpadnih voda na pokrajinsko občutljivem kraškem površju
(Otlica, Predmeja, Col), pa tudi v večjih naseljih (Ajdovščina, Vipava, Podnanos)
• opredelitev varnostnih pasov okoli izvirov in dosledno upoštevanje omejitev rabe
prostora (kmetijstvo, naselja, promet) znotraj teh pasov
• varčnejša raba vode
• izgradnja večjih vodooskrbnih sistemov namesto zdajšnjih številnih manjših, dobro
vzdrževanje teh sistemov in sistematičen monitoring kakovosti izvirne, površinske in
talne vode Vipavske doline
Eden od korakov, ki bi pripomogel h kakovostnejši, trajnostni in sonaravni rabi nekaterih
virov, bi bila razglasitev kraškega zaledja ključnih izvirov za naravno znamenitost. Naravne
znamenitosti, ki so po namembnosti lahko narodni parki, regijski parki, krajinski parki,
naravni rezervati, naravni spomeniki, spomeniki oblikovane narave ter ogrožene rastlinske in
živalske vrste, imajo pravno podlago v Zakonu o naravni in kulturni dediščini (Janež in ostali,
1997). Zaenkrat so kot krajinski park zavarovani le južni obronki Trnovskega gozda in
zahodni ter južni obronki Nanosa. S programom Natura 2000 so zavarovani še reka Vipava,
Močilnik in nekateri drugi vodotoki, celovito varovanje vodnih virov pa bi pomenilo tudi
varovanje pasov ob vodotokih, kar pa še ni uresničeno.
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8. PEDOLOŠKE ZNAČILNOSTI

8.1. Uvod
Prst je pomemben naravni vir, katerega vrednosti se pogosto ne zavedamo dovolj.
Pričakujemo lahko, da se bo na Zemlji zaradi naraščanja prebivalstva, naraščanja potreb po
hrani in posledično naraščanja potreb po večjih obdelovalnih površinah, vrednost tega
naravnega vira za preživetje ljudi še povečala. Zato bo v prihodnje še toliko pomembnejše
skrbno načrtovanje gospodarjenja s prstjo kot enega od pokrajinotvornih dejavnikov
predvsem v treh smereh: načrtovanje širjenja urbaniziranih površin, razvoj kmetijstva in zlasti
poljedeljstva in varovanje predvsem rodovitnih prsti (Lovrenčak, 1994). Ker je Vipavska
dolina s kompleksnega ekološkega vidika labilna pokrajina, lahko vsak večji poseg v okolje
pomeni njegovo ogrožanje, čezmerno obremenitev, v slabšem primeru pa tudi poškodbo
samega okolja in porušenje krhkega naravnega ravnovesja. Zaradi tega je poznavanje prsti in
njihovih značilnosti ključnega pomena, da bi se izognili neprijetnim posledicam, ki bi jih
okolju neprijazni in neprimerni posegi povzročili.
8.2. Pedogenetski dejavniki
Vsi dejavniki, ki vplivajo na nastanek, razvoj, lastnosti in razširjenost prsti, imenujemo
pedogenetski dejavniki. Vsaka prst je rezultat kombiniranega delovanja različnih dejavnikov:
matične osnove, klimatskih značilnosti, reliefa, vode, organizmov, človeka in tudi časa.
Krajevno ima lahko en dejavnik posebno močan vpliv, to je dominanten dejavnik. Spremljajo
ga ostali, stranski dejavniki. Vseeno pa je potrebno spoznati in proučiti vse dejavnike, če
želimo pravilno razumeti nastanek, razvoj, lastnosti in prostorsko raznolikost pedosfere. V
Sloveniji je matična podlaga (kamninska podlaga) tisti dejavnik, ki najbolj vpliva na nastanek
prsti (Stritar, 1990). Tako je tudi v Srednji in Zgornji Vipavski dolini.
8.2.1. Matična podlaga
Kot matična podlaga je na obravnavanem območju mišljena kamninska podlaga49. Zaradi
kemičnega in mehaničnega (nekoliko bolj izrazito) preperevanja se lastnosti kamnine
odražajo v lastnostih prsti in njihovi razširjenosti. Geološka podlaga vpliva na nastanek prsti
tako posredno, kot tudi neposredno. Neposredni vpliv na razvoj tal je večji, kot posredni
(Stritar, 1990). Kamninska podlaga neposredno vpliva v dveh smereh: vpliv na mineralno in
kemično sestavo prsti ter vpliv na morfološke in fizikalne značilnosti prsti (teksura, globina
profila, vodne značilnosti,...) (Lovrenčak, 1994). Posreden vpliv matične podlage na razvoj
prsti pa je predvsem prek drugih dejavnikov v pokrajini, kot so relief, vodovje in klima. Vsi ti
dejavniki so pravtako zelo pomembni pri razvoju in razporeditvi prsti v Srednji in Zgornji
Vipavski dolini.
Ena najpomembnejših značilnosti, ki izvirajo iz neposrednega vpliva matične podlage na
razvoj prsti, je vsebnost kalcija ter drugih bazičnih ionov (Mg, Na, K). To v osnovi določa
reakcijo tal. Tla, nastala na karbonatnih kamninah imajo nevtralno do rahlo alkalno reakcijo,
kar praviloma omogoča boljše pogoje za rast in razvoj rastlin. Geološka podlaga Srednje in
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Matična podlaga je lahko tudi organska snov.
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Zgornje Vipavske doline je za razvoj ugodnih kemičnih značilnosti prsti primerna (apnenec,
dolomit, karbonatni fliš, karbonatni grušči in breče, flišne in karbonatne naplavine), zato je
večina prsti relativno dobro nasičena z bazičnimi kationi.
Kamninska sestava vpliva tudi na teksturne značilnosti prsti. Na apnenčasti in flišni podlagi
Srednje in Zgornje Vipavske doline imajo prsti meljasto – glinasto – ilovnato strukturo (npr.
rendzine). Ta struktura je ugodna za rast rastlin, prsti imajo dobre zračno-vodne značilnosti in
dobro vežejo hranilne snovi. Na goli skali višjih, apniških delov pobočij Trnovskega gozda in
Nanosa so prsti skeletne, kar sicer omogoča dobro zračnost prsti, a ne zadržujejo vode.
Oglejene prsti v dnu doline ob vodotokih pa imajo glinasto teksturo. Te prsti so težke za
obdelovanje, slabo so prepustne za zrak, vode je veliko, vendar pa je pogosto za rastline
nedostopna, ker je vezana na glinaste delce.
8.2.2. Podnebje
Temperature, padavine, veter in sončno obsevanje delujejo na genezo prsti povezano in sicer
posredno (prek rastlinstva, reliefa,...) in neposredno. V primerjavi z matično podlago, je vpliv
submediteranskih podnebnih dejavnikov na razvoj prsti Srednje in Zgornje Vipavske doline
manjši, a ne zanemarljiv.
Temperatura (povezana s sončnim obsevanjem) vpliva na potek kemičnih in bioloških
procesov v prsti, zlasti na njihovo intenzivnost in hitrost. Povprečne letne temperature zraka
so v submediteranski klimi relativno visoke (okoli 12), temperature prsti pa ne odstopajo
veliko od zračnih temperatur (0 - 1ºC) (Lovrenčak, 1994). Zato organska snov dokaj hitro
razpada, predvsem v nižjih nadmorskih višinah. Temperature vplivajo tudi na mehanično
preperevanje anorganskih snovi, zlasti kamninske podlage. To poteka intenzivneje v zimskem
obdobju leta (pogosti prehodi preko 0 ºC) in v višjih, apniških delih pobočij, kjer je kamnina
razgaljena. Temperature zraka in prsti skupaj z drugimi dejavniki (vegetacija, relief,
temperatura v prsti, tekstura prsti) vplivajo tudi na vodni režim v prsti. Zato so nekatere prsti
(litosol, rendzine) bolj občutljive na pojav suše.
Padavine prav tako vplivajo na vodni režim ter na biokemične procese v prsti. Predvsem v
zgornjih, apniških delih pobočij, kjer so padavine še obilnejše, tudi na kemično preperevanje
apnenca. Zaradi menjavanja navlaženosti prsti z njeno osušitvijo, kar preprečuje hitro
mineralizacijo organskih snovi, prihaja do kopičenja kakovostnega humusa v nekaterih prsteh
Srednje in Zgornje Vipavske doline, zlasti v rendzinah. Skupaj s temperaturami vplivajo
padavine tudi na rastlinsko odejo. Zaradi temperaturno – padavinskih značilnosti med
gozdnimi združbami, ki poraščajo površje Srednje in Zgornje Vipavske doline, prevladujejo
toploljubne.
Pomemben podnebni dejavnik na pročevanem območju je burja, ki tudi zaradi neprimernih
vplivov človeka, odnaša prst.
8.2.3. Relief
Vpliv reliefa je posreden. Na lastnosti prsti Srednje in Zgornje Vipavske doline vpliva
predvsem preko ekspozicije, naklona in nadmorske višine, kar vse vpliva na temperaturne in
padavinske značilnosti.
Reliefne značilnosti vplivajo na razvoj prsti tako na pobočjih Trnovskega gozda in Nanosa,
kot v ravninskem dolinskem dnu, vendar na različne načine. Reliefne značilnosti pobočij
vplivajo na vodno – temperaturne značilnosti prsti. Zaradi višjih temperatur zraka in prsti
(južna ekspozicija) je izhlapevanje vode iz prsti večje. Sušnost je kljub višjim padavinam
zaradi višje nadmorske višine in naklona, večja tudi zaradi hitrega odtoka padavin. Zaradi
odtoka vode, je večja tudi erozija prsti. Zato so prsti na omenjenih pobočjih na splošno
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toplejše, sušnejše in plitvejše. Na ravninskem dolinskem delu je razvoj nekoliko drugačen.
Padavinska voda ne odteka, ampak zastaja, prsti pa so vlažnejše tudi zaradi višje gladine talne
vode pod ravnim površjem dolinskega dna.
8.2.4. Voda
Voda vpliva na razvoj prsti predvsem na ravninskem delu ob vodotokih. Tu je zlasti
pomemben vpliv talne in poplavne vode na dolinskem dnu zlasti ob Močilniku in Vipavi.
Talna voda vpliva na procese oglejevanja, poplavna pa psevdooglejevanja. Na pobočjih vpliva
voda na prst predvsem z erozijo.
8.2.5. Rastline in živali
S prstjo je neposredno povezano veliko število živih bitij: od mikro do makroflore in od mikro
do makrofavne. Na življenje živih organizmov v prsti vplivajo podnebne razmere, relief in
matična osnova. Večina prsti Srednje in Zgornje Vipavske doline ima pod vplivom matične
podlage nevtralno do rahlo alkalno reakcijo ter dobro zračnost, zato so v teh prsteh dobri
pogoji tako za mikroorganizme (bakterije), kot tudi za najrazličnejše rastline.
Pomen rastlin in živali v pedogenetskem procesu je pomemben. Rastline prispevajo k
biološkemu preperevanju matične osnove (kamnine) ter ustvarjajo organsko snov, živali
opravljajo prvo mehanično in biokemično razgrajevanje organske snovi ter jo pripravljajo za
nadaljno humifikacijo, mikroorganizmi pa jo dokončno razgradijo (mineralizirajo)
(Lovrenčak, 1994).
Slika 21: KORENINE RASTLIN PRIPOMOREJO K HITREJŠEMU PREPEREVANJU MATIČNE
PODLAGE (Vir: Matej Prezelj, 2006)

8.2.6. Čas
Čas izpostavljenosti matične podlage (kamnine) pomembno vpliva na razvojno stopnjo prsti.
Mlada matična podlaga (v Srednji in Zgornji Vipavski dolini so to rečni nanosi vodotokov,
predvsem Močilnika, Vipave, Bele in Lokavščka ter pobočni grušč) je kratek čas
izpostavljena preperevanju, zato je prst mlada in slabo razvita. K mladim, nerazvitim prstem
na obravnavanem območju spadajo litosol in hidromorfne prsti na omenjenih rečnih nanosih.
Drugačen tip mladih prsti so prsti, ki jih je preoblikoval človek. Te izkazujejo drugačne
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značilnosti kot prej omenjene prsti: profil je debel, prsti pa so dobro humozne. Na
proučevanem območju je takšna prst vitisol.
Pri ostalih prsteh je bila matična kamnina dlje izpostavljena pedogenetskim dejavnikom, zato
je preperelina debelejša, profil oziroma horizonti pa bolj razviti, razen pri nekaterih prsteh na
strmejših pobočjih (rendzine), ki so plitve.
8.2.7. Človek
Nobeden od prej naštetih dejavnikov ne povzroča tako obsežnih sprememb v tako kratkem
času kot človek. V Srednji in Zgornji Vipavski dolini so bile nekatere posledice človekovega
delovanja zaradi ekološke občutljivosti doline za prsti negativne. Človek je vplival na prsti v
dolinskem dnu in na flišnih, položnejših pobočjih na dva načina: posredno in neposredno.
Neposredni vpliv se kaže predvsem z obdelavo in gnojenjem. Oranje prsti na njivskih
površinah v ravninskem dolinskem delu bistveno spremeni strukturo prsti (Lovrenčak, 1994).
Ker imajo prsti na aluvialnih nanosih bolj glinasto strukturo, se z oranjem prst razrahlja in
prezrači, hkrati pa je bolj občutljiva na poletno sušo. Pri rigolanju so na določenih
vinogradniških območjih premešali vse horizonte (npr. okoli dvorca Zemono). Z gnojenjem
skušajo povečati rodovitnost prsti, vendar se je pojavila težava v obliki izpiranja teh snovi v
podtalnico. Zlasti ob koncu devetdesetih let so bile ugotovljene nekoliko povečane
koncentracije nitratov, ne pa tudi pesticidov (Brečko Grubar, Plut, 2000/2001).
Posredni učinki so najverjetneje bolj negativni kot neposredni. Človek je na nekaterih mestih
grobo posegel v druge pokrajinotvorne dejavnike ter s tem ogrozil prsti na tem območju.
Zlasti odstranitev živih mej ob vodotokih v dolinskem dnu zaradi melioracij in komasacije so
sprožile večjo deflacijo prsti zaradi burje (Kladnik, 1998). Tudi izgradnja hitre ceste ter
drugih cest skozi Vipavsko dolino je negativno posegla v pedosfero tega območja.
8.3. Pedogenetski procesi
Procesi oblikovanja prsti so odvisni od spleta pedogenetskih dejavnikov na območju
(Lovrenčak, 1994). Ker je prevladujoči pedogenetski dejavnik v Srednji in Zgornji Vipavski
dolini matična osnova (kamninska osnova), so pedogenetski procesi v prvi vrsti povezani s
tem dejavnikom. Procesi razvoja prsti običajno potekajo hkrati, ponekod pa se je uveljavil
dominantni pedogenetski proces. Procesi geneze prsti, ki potekajo v Srednji in Zgornji
Vipavski dolini so:
• preperevanje: Ta proces intenzivneje poteka predvsem na apniških in flišnih delih
pobočij, na golih skalnih površinah pa je to dominantni proces. Tu poteka tako
fizikalno, kot tudi kemično in biološko preprevanje, ki so medsebojno povezani.
Fizikalno preperevanje je povezano s pogostimi prehodi preko 0 ºC (pozimi), rezultat
je nastajanje pobočnega grušča. Zaradi povečanja preperevanju izpostavljene površine
kamnine in zaradi obilnih padavin, se poveča kemično preperevanje. Preperevanje
pospešujejo tudi različni organizmi: mikroorganizmi z izločki in rastline s
koreninami.
• argilogeneza in braunizacija: Procesa potekata hkrati predvsem na karbonatni
apnenčasti (apnenec, dolomit, grušči, breče), flišni in lapornati podlagi pod vplivom
kemičnega preperevanja. Sekundarni minerali glin se kopičijo v prsti, kjer pride do
kopičenja teh mineralov v kambičnem (B) horizontu, saj še ni procesov prenašanja
delcev. Predvsem zaradi železovih oksidov, ki prevlečejo novonastale minerale glin
so prsti rjave barve – braunizacija.
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•

•

•

humifikacija: Proces preobrazbe organskih snovi v humus poteka v vseh prsteh. Na
nekaterih prsteh na karbonatni podlagi prihaja zaradi vegetacijskih in podnebnih
pogojev (relativno velika količina organske snovi in menjavanje navlaženosti prsti z
njeno osušitvijo) do kopičenja kakovostnega mul humusa – npr. sprsteninasta
rendzina. Ponekod na karbonatni podlagi pa se kopiči manj humificirana organska
snov – polsurovi ali modri humus ali prhnina. Te prsti imajo ugodno reakcijo, so
temnejše barve, imajo nasičen adsorpcijski kompleks in dokaj ugodno strukturo,
čeprav so ponekod plitve.
izpiranje baz in glinastih delcev: Ta proces poteka le na manjšem, z listnatim gozdom
poraščenem območju na eocenskem flišu v okolici Lozic, Gorenjih in Dolenjih
Žvanutov ter v okolici Otošč. Najprej poteka izpiranje baz (kalcija in magnezija), nato
pa še glinastih delcev, ki se kopičijo v spodnjem delu profila.
oglejevanje in psevdooglejevanje: Ta dva procesa potekata stalno oziroma občasno
zaradi zadrževanja vode v prsti v ravninskem delu doline ob vodotokih.
Psevdooglejevanje povzroča zastajajoča padavinska voda, oglejevanje pa talna voda.
Pri obeh procesih pride do redukcije trivalentnega železa (Fe3+) v dvovalentno železo
(Fe2+) ter tri in štirivalentnega mangana (Mn3+ in Mn4+) v dvovalentni mangan
(Mn2+). Pri tem sodelujejo anaerobni mikroorganizmi. Reducirane oblike železa
dobijo sivo – zelenkasto – modrikasto barvo, pri psevdooglejevanju pa zaradi
oksidacije železa ob umiku vode in osušitvi prsti tudi rjavo barvo. Profil je v slednjem
primeru marmoriran. Pri oglejevanju prihaja zaradi razpada mineralnih delcev tudi do
oglinjevanja, zato oglejeni horizonti vsebujejo veliko glinastih delcev. Prst je zato
težka, mazasta, lepljiva ter težka za obdelavo.

8.4. Delitev prsti v Srednji in Zgornji Vipavski dolini
Ker so pedološke značilnosti obeh delov doline medsebojno povezane ter do določene mere
podobne, je območje obravnavano skupaj. Tako pedologi prsti v Srednji in Zgornji Vipavski
dolini uvrščajo v dva izmed štirih oddelkov (prirejeno po Lovrenčak, 1994):
• avtomorfne prsti; zanje je značilno vlaženje samo s padavinsko vodo, ki se lahko
neovirano pretaka skozi profil, v njem pa se le malo zadržuje
• hidromorfne prsti; prsti, kjer zastajajoča padavinska voda ali navzočnost talne
vode povzroča prekomerno vlažnost prsti
Prve so različno globoke, dobro prepustne za vodo in zračne, ob pomanjkanju padavin pa tudi
bolj podvržene suši. Hidromorfne prsti pa so v delu profila stalno ali občasno nasičene z vodo.
Avtomorfne in hidromorfne prsti se nadalje delijo v razrede. To so skupine tipov prsti, ki
imajo enako zgrajen profil in enako stopnjo razvoja. Osnovno enoto klasifikacije predstavlja
tip prsti, za katero je značilna enaka zgradba profila (značilno zaporedje horizontov), enaki
osnovni procesi preobrazbe, enaki procesi prenašanja snovi v prsti in kakovostno podobne
fizikalno – kemične lastnosti posameznih horizontov (Lovrenčak, 1994).
8.4.1. Avtomorfne prsti
Na območju Srednje in Zgornje Vipavske doline se pojavljajo štirje razredi prsti (Pedološka
karta RS v merilu 1 : 25 000, sekcija Nova Gorica, 1991 in Lovrenčak, 1994):
1.) nerazvite ali slabo razvite prsti z zgradbo profila (A)-C; V ta razred na obravnavanem
območju spada kamnišče ali litosol karbonatnega značaja. Sestavlja ga razpadel apnenec in
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dolomit, pod katerim je hrizont razpadle matične kamnine, drobni kamninski delci pa so
odnešeni. Sem so uvrščena tudi melišča. Pri litosolih prevladuje fizikalno (mehanično)
preperevanje kamnine, kemični in biološki procesi so prisotni le v sledovih. Prst je zato še v
začetnem obdobju nastajanja, ko še niso formirani diagnostični horizonti, razen morebitnega
ohričnega (A) horizonta, ki ni debelejši od 20 cm (razen ponekod na meliščih). Padavinska
voda zaradi skeletnosti hitro odteka. Litosoli pokrivajo skrajno zgornje, strme do navpične,
apniške dele pobočij Trnovskega gozda in Nanosa nad Vipavsko dolino, na dolomitu pa se
pojavljajo le na zgornjih delih pobočij nad Mačkovim kotom. Pretežno so to skoraj gole skale,
ki niže prehajajo v melišča. Zaradi sušnosti in majhne količine organske snovi, vsebuje prst
zelo malo rastlinam dostopnih hranil, zato so območja z litosoli slaba rastišča za rastline.
Rastje je skopo, saj litosole na obravnavanem območju prekrivajo posamezne zaplate
pionirske vegetacije (posamezne trave), kjer je plast prepereline debelejša pa tudi posamezne
rastline drugotne združbe črnega gabra in jesenske vilovine. Ta tla so neprimerna za
kmetijstvo.
2.) humusno akumulativne prsti z zgradbo profila A-C; Iz tega razreda se v Srednji in Zgornji
Vipavski dolini pojavljajo rendzine različnih razvojnih stopenj na karbonatni matični podlagi
(na apnencu, dolomitu, grušču). Te prsti imajo že izoblikovan humusno akumulativen A
horizont debeline 10 – 30 cm, kjer so se organske in anorganske snovi različno dobro
premešale. Omenjeni horizont je temnejše barve in že sklenjeno prekriva matično osnovo. V
globino humusni horizont prehaja v matično osnovo C in R horizonta. Rendzine so v Srednji
in Zgornji Vipavski dolini glede oblike humusa razdeljene na sprsteninaste in prhlinaste
rendzine. Za prhlinaste rendzine je značilen modri ali polsurovi humus (manj humificirana
organska snov), pri sprsteninastih rendzinah pa A horizont tvori blagi ali mul humus s
popolnoma humificirano organsko snovjo (značilno zaporedje horizontov je A-AC-C). Prve
se pojavljajo nekoliko manj pogosto kot druge.
Prhlinasta (ali prhninasta) rendzina, se pojavlja v kombinaciji z litosolom v skrajnih zgornjih,
strmejših apniških delih pobočij Trnovskega gozda in Nanosa, na dolomitu pa le nad
Mačkovim kotom.
Kombinacija prhlinaste in sprsteninaste rendzine, prekriva zložnejša pobočja Nanosa nad
Vipavo in Vrhpoljem.
Sprsteninasta rendzina se pojavlja tudi na pobočnem karbonatnem grušču. Slednji tip prsti
prekriva velik delež površja Srednje in Zgornje Vipavske doline. Pojavlja se v različno
širokem, skorajda neprekinjenem pasu na pobočjih Nanosa in Trnovskega gozda.
Na splošno so rendzine, ki se pojavljajo na obravnavanem območju plitve (do 35 cm na
pobočnem grušču). Imajo nevtralno reakcijo (pH okoli 7) in dokaj visoko stopnjo zasičenosti
z bazami s prevlado Ca2+ in Mg2+ ionov. Po teksturi so to meljasto glinasto ilovnata tla.
Zaradi majhne globine imajo majhno kapaciteto za vodo, kar se odraža v poletnih sušah, ki
bolj prizadenejo travne rastline, medtem ko lahko drevesa prodrejo globje do skalnih razpok,
kjer ne pride do pomanjkanja vlage. Sicer so rendzine rodovitne prsti, vendar jih zaradi
omenjenih značilnosti večinoma prerašča gozd drugotne združbe črnega gabra in jesenske
vilovine. Le ponekod (pri Dolgi Poljani, pri Žapužah, na pobočjih Gradišča pri Ajdovščini ter
pri Malovšah) je na njih nekaj vinogradov.
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Slika 22: PLITVA RENDZINA NA POBOČNEM GRUŠČU (Vir: Matej Prezelj, 2006)

3.) kambične prsti z zgradbo profila A-(B)-C; V Srednji in Zgornji Vipavski dolini se
pojavljajo različne vrste evtričnih rjavih prsti (tudi evtrični kambisol), ki so najobsežnejša
skupina prsti v Srednji in Zgornji Vipavski dolini. Te prsti imajo kambični B horizont, ki se
razlikuje predvsem po rjavi barvi zaradi vsebnosti glinastih mineralov in procesa braunizacije.
Tudi te prsti so dobro nasičene (50% in več) z bazičnimi ioni (Ca2+ in Mg2+), vendar je pH
vrednost okoli 6,5 in s tem nekoliko nižja kot pri rendzinah. Evtrične rjave prsti se na
obravnavanem območju medsebojno razlikujejo. Pojavljajo se tudi na različnih matičnih
podlagah: na flišu in laporju (tudi s primesjo apnenih breč in gruščev), na ledenodobnih
prodnatih in peščenih nasutinah rek (Lokavšček in Bela) ter na starejšem ilovnatem aluviju.
Različna matična podlaga je pogojevala nastanek različnih pedoloških enot, ki se razlikujejo
predvsem v stopnji skeletnosti in globini. Glede na globino so lahko plitve, srednje globoke
ali globoke.
Evtrične prsti na starejšem ilovnatem aluviju se pojavljajo na ravnem dolinskem dnu ob
Močilniku. Tik ob njem so te prsti tudi oglejene. Poraščajo jih travniki, vzhodno od Manč in
Lož so tudi njive.
Oglejene evtrične prsti na starejšem aluviju se pojavljajo na ravninah zahodno od naselja
Vipava ter na Ajdovskem polju zahodno od Ajdovščine. Poraščajo jih travniki ter topoli, za
kmetijstvo so manj primerna.
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V zgornjem delu doline Močilnika navzgor od Lozic se na flišu pojavljajo delno izprane
evtrične prsti. V bližini naselij na njih gojijo vinsko trto, ob Močilniku je nekaj njiv.
Na prehodu med ravninskim delom in flišnimi pobočji so prsti marsikje zaradi z višjih
območij prinešenega materiala alohtone (koluvialne). Koluvialna tla so zaradi umirjenih
erozijskih procesov, večje globine in velike kapacitete za vodo zelo primerna za sadjarstvo in
vinogradništvo. Vendar je ponekod drenažnost teh prsti zaradi reliefa (ravnina) in teksturne
sestave prinešenega materiala (glinasto-meljasta), zato prihaja tudi do psevdooglejevalnih
procesov.
Proti robovom dolinskega dna pod Nanosom in Trnovskim gozdom ter med Malimi Žabljami
in Ustjem območja flišnega površja prekrivajo evtrične rjave prsti na flišu in laporju, ki so
zaradi ugodnih fizikalno – kemičnih lastnosti zelo primerna za kmetijsko rabo. Zaradi
antropogenega vpliva so v okolici naselij preoblikovane, na njih je veliko vinogradov
(Podbreg, Hrašče, Budanje, Skrilje,...).
V pasu od Ustja prek Vipavskega križa do Malega Brda se pojavljajo evtrična rjava tla na
flišu in laporju s primesjo apnenih breč. Čeprav je njihova kemijska sestava ugodna, pa jih
zaradi plitvega profila, strmega reliefa in ostankov skalnih osamelcev porašča gozd.
Na flišnih pobočjih Srednje in Zgornje Vipavske doline, ki jih prekriva karbonatni grušč, se
pojavljajo različno globoke (plitve do srednjegloboke) evtrične prsti na flišu s primesjo
apnenega grušča. Zaradi heterogenosti matične podlage (fliš, grušč, skalni osamelci), je raba
zemljišč zelo različna. Višje predele tudi zaradi plitvosti profila porašča gozd, v nižjih
predelih v bližini naselij pa na njih gojijo sadje in trto (npr. Batuje, Selo, Malovše, Gojače,
Kamnje, Stomaž ).
Slika 23: EVTRIČNA RJAVA PRST NA FLIŠU (Vir: Matej Prezelj, 2006)
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Na majhnem območju nad Lokavcem ter pri Zaloščah površje prekrivajo evtrične rjave prsti v
kombinaciji z rendzinami na flišu. Na strmejših višjih delih jih porašča gozd, na manj strmih
pa vinska trta.
Od kambičnih prsti so v majhnem obsegu v kombinaciji z rendzinami na apnencu in dolomitu
na pobočjih Nanosa nad Vipavo in Vrhpoljem prisotne tudi inkluzije rjavih pokarbonatnih
prsti (tudi kalkokambisoli). Te so nastale na čistih apnencih in sicer iz netopnega ostanka pri
njihovem preperevanju. Imajo ilovnato do glinasto teksturo, so rumenkasto-rjave barve,
vrednost pH-ja je nad 5,5. Na obravnavanem območju jih v celoti prerašča gozd.
Ker evtrične prsti prekrivajo ravninske in položnejše dele pobočij ter zaradi ugodne fizikalno
– kemične strukture za rast rastlin (v glavnem so to ilovnate prsti), so dokaj rodovitne. V
ravninskem delu na njih ponekod gojijo različne kulturne rastline (npr. koruzo), delno pa jih
poraščajo travniki (predvsem ob Močilniku). V višjih predelih evtrične rjave prsti prerašča
gozd, medtem ko so na nižjih, reliefno razgibanih flišnih pobočjih na teh prsteh urejeni
vinogradi in sadovnjaki. Ta flišna vinogradniška območja dajejo tipično sliko vipavski
pokrajini.
4.) antropogene prsti s profilom P-C; V ta oddelek spada rigolana prst (ali rigosol) podtipa
vinogradniška prst ali vitisol. Te so nastale z globokim oranjem, ki je zajelo in preoblikovalo
dva ali več horizontov v globini do 70 cm z namenom, da se razrahljajo za vodo težko
prepustni horizonti, da se razrahljajo zbiti horizonti in da se poenoti mehanska in kemična
sestava prsti, olajša pa se tudi vnos gnojil. Tako se formira antropogeni P horizont. Taka prst
ima nevtralno do alkalno reakcijo z visoko stopnjo nasičenosti talnega kompleksa z bazami (V
= preko 90%), humoznost je dobra. Tla so dokaj glinasta, a zato dobro zadržujejo vodo. Na ta
način je bila spremenjena prst na vzpetini, na kateri je dvorec Zemono, prst v okolici Podrage,
Lož in Slapa ter prst med Vrhpoljem in Budanjami. Omenjena območja so med najbolj
znanimi vinogradniškimi območji v Vipavski dolini.
8.4.2. Hidromorfne prsti
V oddelku hidromorfnih prsti so pojavljajo trije razredi:
1.) nerazvite hidromorfne prsti z zgradbo profila (A)-G ali (A)-C; V tem razredu je le en tip
prsti – evtrična obrečna (aluvialna) prst ali evtrični fluvisol. Ta se pojavlja ob celotnem toku
Vipave v Zgornji in Srednji Vipavski dolini ter vzdolž potokov Skrivšek, Košivec, Kamenski
potok, Malenšček, Vrtovinšček in Konjščak. Je globok in večinoma tudi globoko oglejen, saj
je gladina talne vode ob Vipavi zelo blizu površja. Evtrični fluvisol je nastal na mladih rečnih
nanosih (prod in pesek) s flišnega in apneniškega zaledja in zaradi slabo izraženih
pedogenetskih procesih še nima razvitih genetskih horizontov. Zato začetni (A) horizont
vsebuje bolj malo organskih snovi. Pod njim je C ali Go horizont. Nasičenost z bazami je
lahko nad 50%. Tik ob manjših vodotokih rastejo žive meje z vrbami, ob Vipavi tudi poplavni
gozdovi, ki so se oblikovali na nekaterih območjih, kjer Vipava ob visokih vodah poplavlja.
Sicer pa so na teh prsteh v glavnem travniki, za poljedelske namene so manj primerne, čeprav
so ponekod tik ob strugi vodotokov njivske in vinogradniške površine (npr. pri Dolenjah).
2.) psevdogleji s profilom A-Bg-C; Na obravnavanem območju se v zaplatah med Malimi
Žabljami in Selom ter pod Gradiščem pri Vipavi pojavlja srednjeglobok ravninski (vpliv talne
vode) in pobočni (vpliv padavinske vode) evtrični psevdoglej. Nastal je na nekarbonatnih
flišnih meljasto-glinastih rečnih usedlinah na prehodu pobočij v aluvialne ravnice. Na teh
območjih voda začasno zastaja (daljšo mokro fazo ima ravninski psevdoglej), zaradi česar se
izmenjujejo procesi redukcije in oksidacije. Posledica je marmoriran (pegasto-lisast) Bg
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horizont s kislo do nevtralno reakcijo. Evtrični psevdoglej ima z bazami dobro nasičen zgornji
horizont (nad 50%), ki je tudi dokaj dobro drobljiv, prepusten in s humusom obogaten, vendar
hitro preide v drug ekstrem, ki ga obeležujejo lastnosti Bg horizonta – slaba nasičenost z
bazami, neprepustnost in zbitost. Fizikalne lastnosti (zračno-vodne) teh prsti so slabe, saj so
mokra tla mazava, suha pa zbita in trda, zaradi česar je zračnost slaba. Padavine zato
površinsko odtečejo in povzročajo erozijo, vse to pa zmanjšuje proizvodni potencial teh
zemljišč. Zaradi ugodnih reliefnih pogojev (rahla nagnjenost južnih pobočij) so poskušali z
uvajanjem sadjarstva, ki pa se je izkazala za rizično vrsto rabe tal, saj je koreninski splet s
prodiranjem v slabo zračen Bg horizont začel odmirati. Zato je najpogostejša raba teh
zemljišč travniška.
3.) oglejene prsti, profil A-G; Na območju meljasto – glinastih aluvialnih nanosov Vipave in
delno Močilnika ter Lokavščka so se zaradi dolgega ali trajnega zadrževanja talne vode (raven
relief in slabo prepustni drobnozrnati nanosi vodotokov) razvila oglejena tla podtipa evtrični
hipoglej. Glede na globino talne vode se pojavlja zmerno močan (40 – 80 cm pod gladino) in
srednje močan (manj kot 40 cm pod gladino) evtrični hipoglej. Zanj je značilna zgradba
profila Aa horizont z znaki hidromorfizma ter jasno vidne podhorizonte Go in Gr. V Aa
horizontu zaradi navzočnosti vode organske snovi slabo razpadajo, čeprav so zgornji deli tega
horizonta na obravnavanem območju še drenažni in biološko aktivni. V globini se stanje
spremeni. Zaradi slabe zračnosti in večje količine vode v porah se povečuje delež redukcijskih
procesov. Kjer višina talne vode še niha ali voda izhlapi se še pojavljajo procesi oksidacije, ko
nastajajo rjaste pege (Go horizont). V delu profila, kjer so pore stalno zapolnjene z vodo pa
procesi redukcije popolnoma prevladajo (sivkasto-modrikast Gr horizont). V spodnjih
horizontih so zato tla marmorirana, zbita, mazava (z globino je opazen močan porast gline),
pH vrednost pa je 7,2 – 5,8 (nevtralna do slabo kisla). Zaradi neugodne teksture in izjemno
slabih vodno-zračnih razmer, so ta zemljišča primerna le za travnike s proizvodnjo sena slabše
kvalitete. Vendar pa je možno ta tla z ustreznimi sodobnimi hidromelioracijskimi ukrepi (npr.
gosta cevna drenaža) pripraviti tudi za njivsko proizvodnjo50.
8.5. Ogroženost prsti Srednje in Zgornje Vipavske doline
Onesnaženost prsti predstavlja specifično obliko ogroženosti okolja Srednje in Zgornje
Vipavske doline. V primerjavi z onesnaženostjo drugih geografsko – okoljskih prvin, se na
zunaj onesnaženost prsti namreč ne opazi, kar je lahko zavajajoče. To pa ne pomeni, da temu
ne smemo posvetiti pozornosti. Ker je kmetijstvo v Vipavski dolini zelo pomembno, je
kakovostna prst eden ključnih dejavnikov razvoja Vipavske doline. Do degradacije tal lahko
pride zaradi delovanja zunanjih mehaničnih sil ali pa je posledica naravnih fizikalno –
kemičnih prcesov v tleh (Spruk, 1995).
Prst je (bila) v Srednji in Zgornji Vipavski dolini ogrožena zlasti zaradi:
• kmetijstva
• melioracij, komasacije in regulacije
• gradnje cest in poselitev
Kmetijstvo ogroža prst predvsem z uporabo kemičnih sredstev, ki spremenijo fizikalno –
kemične procese v tleh. Z oranjem in zlasti z rigolanjem (vinogradništvo) pride do mešanja
50

V letih 1980 – 1985 so se na vseh oglejenih zemljiščih izvajala hidromelioracijska dela. Po doslednem
upoštevanju kritrijev za klasifikacijo tal, bi morali vsa meliorirana zemljišča uvrstiti v tip »hidromeliorirana tla«.
Vendar se to ni zgodilo, saj bi s tem prikrili prvotno obliko hidromorfizma. To bi postalo pomembno ob
morebitni obnovi hidromelioracijskih sistemov (Rupreht in ostali, 1991).
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horizontov. Melioracije in komasacije so prav na poseben način vplivale na ogroženost prsti
Srednje in Zgornje Vipavske doline. Z nastankom odprtih polj je postala prst v dolinskem dnu
izpostavljena burji, kar je pomembno vplivalo na povečanje eolske erozije. Z regulacijami51,
kjer je prišlo do povečanja števila kanalov za odvodnjavanje, je s kopanjem novih jarkov,
usekov, nasipov prišlo tudi do mešanja horizontov. Tudi gradnja hitre cesta je in bo
povzročila vplive na kakovost in funkcije prsti v Vipavski dolini. Čeprav je onesnaženost prsti
težko ugotoviti, pa lahko z gotovostjo trdimo, da je z gradnjo hitre ceste prišlo do bistvenega
poslabšanja kakovosti prsti na več načinov. V celotni širini ceste, priključkov, usekov in
nasipov je prst praktično popolnoma izgubljena zaradi zasedbe površin. Tudi v tem primeru je
prišlo do mešanja horizontov, razgaljanja površin, erozije, teptanja. Zaradi prometa je prst v
pasu 30 metrov levo in desno od ceste onesnažena s težkimi kovonami in drugimi kemičnimi
spojinami. Zaradi burje se onesnaženost širi tudi prek 30-metrskega pasu v smeri pihanja
burje (Spruk, 1995). Kljub temu prst v Vipavski dolini ni onesnažena s težkimi kovinami,
razen bakrom (zmerna onesnaženost). Največja ogroženost pokrajine (ekstremna) zaradi
degradacije prsti v Vipavski dolini, je z vidika pritiska prebivalstva (velika gostota in različne
dejavnosti človeka v pokrajini), zmerna ogroženost je z vidika erozije, majhna pa je
ogroženost zaradi onesnaženosti s težkimi kovinami in drugimi kemičnimi sredstvi (Repe,
2002).
PRILOGA: KARTA 3 – Pedološka karta Srednje in Zgornje Vipavske doline

51

Kritično gledano, bi lahko regulacije poimenovali kar »kanaliziranje«, saj so nekatere struge praktično izgubile
skoraj vse naravne značilnosti strug (Valič, 2006). Njihova funkcija se je namreč zreducirala le na funkcijo
čimprejšnjega odtoka trenutno odvečne padavinske vode. Da se je s tem porušilo naravno ravnovesje, se je hitro
pokazalo, saj je prišlo do nekaterih procesov, ki prej niso bili značilni za to območje (npr. poplave a območjih,
kjer jih prej ni bilo).
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9. VEGETACIJSKE ZNAČILNOSTI

9.1. Rastlinstvo
Rastlinstvo daje Srednji in Zgornji Vipavski v kombinacijami z drugimi značilnostmi
specifično zunanjo podobo. Ta zunanja podoba odraža kompleksen in zapleten preplet
geoloških, reliefnih, hidroloških, pedoloških in klimatskih značilnosti. Vsi ti pogoji vplivajo
na velik razpon rastiščnih razmer, ki varirajo od zelo ugodnih do relativno neugodnih, zato se
tudi vegetacijske značilnosti spreminjajo na zelo kratke razdalje.
Na območju absolutno prevladuje klimatogena vegetacija s sredozemskimi,
srednjeevropskimi, kraškimi in gorskimi rastlinskimi vrstami. Meja med sredozemskim in
srednjeevropskim oziroma alpskim rastlinstvom poteka po meji Goriška Brda – Sabotin –
Čaven – Nanos – Predjama – Postojna – Ilirska Bistrica (cv. Ogrin, 1996). Ker je Vipavska
dolina že zelo dolgo in relativno gosto poseljena ter intenzivno obdelana, je prvotna
vegetacija že močno spremenjena in ohranjena le še v odmaknjenih in težje dostopnih robnih
predelih doline ter v redkih predelih ob vodotokih in močvirjih (npr. Mlake, poplavni gozdovi
ob Vipavi). Posamezni deli visokega kraškega roba so pomembne botanične točke, kjer
rastejo redke rastline52.
Na zunanjo podobo pokrajine in na vegetacijo je najbolj vplival človek s svojo dejavnostjo.
Človekovi posegi v Srednji in Zgornji Vipavski dolini niso bili vedno dovolj premišljeni,
zaradi česar je ponekod prišlo do porušenja krhkega naravnega ravnotežja. Nazadnje je do
večjega tovrstnega porušenja prišlo ob melioracijah, ko so odstranili obvodno vegetacijo ter
vegetacijo, ki je členila manjše parcele, do izraza pa so prišle posebne klimatske značilnosti
Vipavske doline, med katerimi je najznačilnejša burja. Burja pomembno zmanjšuje kvaliteto
drevja, saj se zaradi nje pojavljajo enosmerno razvite krošnje, debla in veje (Zavod za
gozdove RS, 2003). Burja vpliva tudi na kulturne rastline, predvsem na trto in sadno drevje.
Kar se tiče gozdov, spada območje v gospodarsko enoto Ajdovščina, ki je del območne enote
Tolmin. Za GE Ajdovščina, še posebej pa za Srednjo in Zgornjo Vipavsko dolino velja, da na
območjih z ugodnimi rastiščnimi pogoji prevladuje kmetijska raba. Na ravninskih dolinskih
predelih je največ njiv in travnikov, na flišnih predelih vinogradov, še više se nahajajo
pašniki, vmes pa so gozdovi. Kjer so površine najbolj primerne za kmetijsko pridelavo, se
površine najmanj zaraščajo (npr. katastrske občine Slap, Ustje, Vipavski Križ), kjer pa je
relief strm, kjer so lege sušne in slabo dostopne za intenzivnejšo pridelavo, pa se površine
zaraščajo (npr. katastrske občine Sanabor, Lozice, Vrtovin). Zaradi prevlade kmetijstva,
zaradi relativno skromnih rastiščnih pogojev na določenih z gozdom poraščenih območjih,
52

Takšne točke so npr. travniki na Čavnu, Kuclju, Pleši in drugod. Tam rastejo npr. marchesettijeva zvončica
(Campanula marchesettii; endemit, ki raste tudi na Kuclju, Čavnu, Predmeji), kranjska bilnica (Festuca
carniolika; endemit, ki raste tudi na Kucelju in Mali gori), metuljasta kukavica (Orchis papilionacea L.; endemit
tudi na Čavnu, pri Ajdovščini, Vipavi) ter številne druge rastline (Valič, 2006).
Na redkih mestih Srednje in Zgornje Vipavske doline raste tudi črnika (črničevje) ali vednozeleni hrast (Quercus
ilex). Ko so v laguni Benečani gradili mesto v laguni, so za pilote najraje uporabljali hlode iz hrasta. Najbolj so
cenili črniko, ki ima zaradi počasne rasti najgostejši les z najnižjim vzgonom in največjo trdnostjo in trajnostjo.
Ta hrast je bil izsekan po celotni Dalmaciji in Slovenskem Primorju. Na Vipavskem raste ta termofilna vrsta le
posamično na posameznih lokacijah na južnih pobočjih Nanosa in Čavna. Le en strnjen sestoj črnike je še
ohranjen nad Mlakami v Zgornji Vipavski dolini. Nekateri botaniki menijo, da je to najsevernejši mikroklimatski
in vegetacijski otoček mediteranske flore v Vipavski dolini, kjer se sicer že mešajo celinski in mediteranski
vplivi (Valič, 2006 in Razvojna agencija ROD, http://www.vipavska-dolina.si).
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zaradi razdrobljene posesti in slabe tradicije gospodarjenja z gozdovi, spada območje Srednje
in Zgornje Vipavske doline med območja z najmanjšo intenziteto gospodarjenja z gozdovi v
Sloveniji. To hkrati pomeni, da gozdovi v veliki večini niso gospodarsko zanimivi in
pomembni. Zato še ni bila izdelana natančnejša in celovita fitocenološka karta GE
Ajdovščina, zaradi česar so deleži posameznih gozdnih združb le ocenjeni (Zavod za gozdove
RS, 2003).
Slika 24: BURJA VPLIVA TUDI NA OBLIKO KROŠENJ DREVES (Vir: Matej Prezelj, 2006)

9.2. Funkcije gozdov Srednje in Zgornje Vipavske doline
Kljub temu, da gozdovi niso gospodarsko pomembni, pa opravljajo številne pomembne
funkcije. Zaradi kolizije urbanega, kmetijskega in gozdnega območja, mora gozd opravljati
številne socialne in ekološke funkcije, ki se medsebojno prepletajo.
Najpomembnejša vloga gozdov je varovalna. Gozdovi varujejo površje pred erozijo in
denudacijo. Na območjih izvirov in podzemnega kraškega vodonosnika gozdovi zadržujejo
padavinsko vodo, da ne odteče prehitro ter pripomorejo k prečiščevanju ponikajoče vode.
Gozdovi predstavljajo zatočišče za živali, na pobočja Trnovskega gozda in Nanosa hodi
zimovat divjad s hladnejšega zaledja. Gozdovi blažijo temperaturne ekstreme, zadržujejo
vlago, v dolinskem dnu pa drevesa delujejo kot ovira burji in s tem zmanjšujejo njen vpliv na
kmetijske površine in naselja. Ljudje prihajajo v gozd na rekreacijo in na izobraževanje.
Pomembna je estetska oziroma pejsažna vloga, ki daje zunanjo podobo celotni Srednji in
Zgornji Vipavski dolini. Lesnoproizvodna funkcija ni tako pomembna, saj je les pomemben
predvsem za kurjavo.
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Tabela 15: POMEMBNEJŠE FUNKCIJE GOZDOV SREDNJE IN ZGORNJE VIPAVSKE DOLINE
(Vir: Zavod za gozdove Slovenije, 2003)

FUNKCIJA
varovalna
hidrološka
biotopska, klimatska,
zaščitna
turistično - rekreativna
izobraževalna
varovanje naravne
dediščine
estetska, pejsažna
lesnoproizvodna

OBMOČJE
celotna pobočja Nanosa in Trnovskega gozda; strmejša pobočja in
grape na flišnem površju
območja na stiku karbonatnih in flišnih kamnin, kjer so številni
izviri (Hubelj, Vipava, Skuk); območja gozdov, ki prekrivajo
kraški vodonosnik Nanosa in Trnovskega gozda
gozdni ostanki v kmetijski krajini dolinskega dna (Vipavski otok,
logi ob vodotokih, gozdovi ob naseljih); pobočja Trnovskega
gozda in Nanosa
območja Nanosa in Trnovskega gozda, kjer potekajo planinske
poti (Čaven, Nanos – Pleša, Gradiška Tura, učna pot ob Hublju,...)
učna pot ob Hublju; slovenska geološka pot, ki povezuje Jesenice
in Ajdovščino; območje Mlak
krajinska parka Južni obronki Trnovskega gozda in Južni in
zahodni obronki Nanosa, Mlake
obvodna območja in poplavni gozdovi ob Vipavi; vegetacija, ki
členi kmetijske parcele v dolinskem dnu; »viharniki«
gozdovi na flišnem površju, kjer prevladujejo robinijevi panjevci

V bodoče bo potrebno izpeljati nekatere ukrepe, da bi se funcije gozdov ohranile in okrepile.
Na varovalnih območjih naj bi bili ukrepi minimalni (sanitarna sečnja), saj se gozd lepo
zarašča, krepi se lesna zaloga in gozd dobro opravlja svojo funkcijo, ki jo je potrebno
ponekod še okrepiti (flišno površje).
Gozdni ostanki in otoki med kmetijsko in urbano krajino ter ob vodotokih pa so pod
največjim pritiskom uporabnikov prostora. Tu bi bilo potrebno ohraniti socialno in ekološko
funkcijo območja, ki mora imeti prednost pred proizvodno funkcijo. Zato bodo potrebni
ukrepi, ki bi zaščitili in okrepili ta območja. V Srednji Vipavski dolini je ostankov več kot v
zgornjem delu, kjer je potrebno ohranjati predvsem stare topolove nasade južno od Dolge
Poljane in ob Močilniku (Zavod za gozdove Slovenije, 2003). Stanje gozdnih ostankov se v
zadnjem času nekoliko izboljšuje, bi pa bilo potrebno narediti več za njihovo zaščito. S tega
vidika je pomemben zlasti obvodni svet Vipave in Močilnika, medtem ko je območje Mlak
vključeno v program Natura 2000 (Valič, 2006).
Pomembno je okrepiti avtohtono vegetacijo prostora, ki mora imeti prednost pred
tujerodnimi drevesnimi vrstami, kot sta robinija in bor, ki sta se na območju že zelo uveljavila
in agresivno preraščata drugo vegetacijo.
Varovanje pred požari je eden bistvenih ukrepov, ki bo omogočil ohranitev in okrepitev
omenjenih funkcij gozdov, saj je praktično vse z gozdom prekrito površje Srednje in Zgornje
Vipavske doline zelo požarno ogroženo. Temperaturne, vlažnostne in rastiščne razmere na
območju so za požarno varnost neugodne, saj izpostavljene južne in prisojne lege, značilnosti
submediteranske klime ter veter vplivajo na sušnost v najbolj vročih poletnih mesecih.
Najbolj so izpostavljeni borovi nasadi in območja zaraščanja, kjer je obilica suhe trave
(jesenska vilovina). Posebno težavo predstavlja (ne)dostopnost nekaterih območij, ki je
največja ovira za učinkovito gašenje požarov53. Zato bo pri ukrepih za zmanjšanje požarne
nevarnosti toliko bolj pomembno ohranjanje naravne vegetacije, ki je požarno manj občutljiva
53

V zadnjem desetletju je bilo več manjših požarov, ki so bili hitro pogašeni. Zadnji velik požar je bil leta 1992
na območju Kuclja, kjer požar uspeli le delno omejiti, pogasilo pa ga je šele prvo večje deževje. Tu se je
dostopnost terena pokazala kot največja težava za gašenje požara.
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od borovih sestojev. Pomembna je tudi izgradnja protipožarne infrastrukture (protipožarne
poti, preseki), ki bi omogočila hitro ukrepanje v primeru požara. Poleg tega bo potrebno
preprečiti nadaljne zaraščanje opuščenih kmetijskih površin, ki so glavno žarišče izbruhov v
naravnem okolju.
Krepitev ekološko zavest pri posrednih in neposrednih uporabnikih gozda o pomembnosti
gozdnega prostora za življenje ljudi in živali, je temelj za trajnostno sonaravno rabo gozdnih
in drugih površin v prihodnosti (Zavod za gozdove Slovenije, 2003).
Slika 25: TOPOLI OB MOČILNIKU DELUJEJO TUDI KOT VETRNA PREGRADA ZA BURJO (Vir:
Matej Prezelj, 2006)

9.3. Gozdne združbe54
Na območju se pojavlja 6 gozdnih združb. Te so že precej spremenjene, ponekod je
spremenjena tudi njihova drevesna sestava, saj namesto avtohtonih rastlin rasteta predvsem
robinija in bor. Na območju Srednje in Zgornje Vipavske doline je sicer ena najbolj
združbotvornih rastlin trava ojstrica (tudi jesenska vilovina, lat. Seslerio autumnalis), saj gradi
3 združbe, pogoste rastline pa so še hrasti, črni gaber, mali jesen itd.
9.3.1. Združba bukve in jesenske vilovine (Seslerio autumnalis – Fagetum)
1) drevesna plast: bukev (Fagus sylvatica), beli javor (Acer pseudoplatanus), cer
(Quercus cerris), mali jesen (Fraxinus ornus), črni gaber (Ostrya carpinifolia),
pravi kostanj (Castanea sativa), maklen (Acer campestre)
54

Značilnosti gozdnih združb so povzete po naslednjih virih: Zavod za gozdove Slovenije, 2003; Marinček,
Čarni, 2002; http://gis.zrc-sazu.si/zrcgis/doc/veg/VegSloAng.htm (opisi gozdnih združb, dostopno dne
12.1.2006); http://gis.zrc-sazu.si/zrcgis/?(193.77.157.243) (interaktivni atlas gozdnih združb, dostopno dne
10.1.2006); Razvojna agencija ROD http://www.vipavska-dolina.si in Valič, 2006.
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2) grmovna plast: navadni srobot (Clematis vitalba), navadni glog (Crataegus
laevigata), navadni volčin (Daphne mezereum), navadni bršljan (Hedera helix),
alpski nagnoj (Laburnum alpinum),…
3) zeliščna plast: v zeliščni plasti te združbe rastejo jesenska vilovina (Sesleria
autumnalis), blagodišeči teloh (Helleborus odorus), gozdna vijolica (Viola
reichenbachiana), navadni pljučnik (Pulmonaria officinalis), navadna ciklama
(Cyclamen purpurascens), navadni dežen (Heracleum sphondylium),…
Združba bukve in jesenske vilovine predstavlja conalno gozdno združbo, ki gradi rastlinski
pas primorskega gorskega sveta na nadmorskih višinah od 200 do 1100 metrov, in sicer vse
od Banjščice pa do Snežniškega pogorja. Pojavlja se na prisojnih pobočjih kraških gmot, ki se
skokovito spuščajo v primorski podgorski svet. Prevladuje povprečna letna temperatura od 10
do 12 oC, vendar visoke povprečne letne padavine v veliki meri uravnavajo vplive toplega
podnebja. Kljub temu, da združba uspeva na hladnejših rastiščih submediteranskega območja,
gre za termofilna rastišča bukovja, na obravnavanem območju pa se nahaja v majhnem delu
Zgornje Vipavske doline na pobočjih Kovka nad Vrhpoljem ter v okolici Sanabora. Gozdovi
bukve in jesenske vilovine tod uspevajo na apnenčasti matični podlagi (kredni apnenec) na
plitvih rjavih pokarbonatnih tleh, ki se prepletajo z rendzinami. Ti gozdovi so na nižjih
nadmorskih višinah spremenjeni v sekundarno združbo črnega gabra in jesenske vilovine. Na
opuščenih pašnikih potencialno naravnega rastišča gozda bukve in jesenske vilovine se je
ponekod razširil črni bor.

9.3.2. Drugotna združba črnega gabra in jesenske vilovine (Seslerio autumnalis –
Ostryetum carpinifoliae)
1) drevesna plast: v tej plasti rastejo črni gaber (Ostrya carpinifolia), mali jesen
(Fraxinus ornus), navadni mokovec (Sorbus aria), lipovec (Tilia cordata), graden
(Quercus petraea), cer (Quercus cerris)
2) grmovna plast: pojavljajo se rumeni dren (Cornus mas), enovrati glog (Crataegus
monogyna), navadni volčin (Daphne mezereum), mali jesen (Fraxinus ornus),
navadni bršljan (Hedera helix), navadna kalina (Ligustrum vulgare), čistilna kozja
češnja (Rhamnus catharcticus), črni gaber (Ostrya carpinifolia), črni trn (Prunus
spinosa), navadni mokovec ( Sorbus aria),…
3) zeliščna plast: v zeliščni plasti rastejo stoklasa (Bromus ramosus), skalna glota
(Brachypodium rupestre), nizki šaš (Carex humilis), deljenolistni teloh
(Helleborus multifidus), navadni jeglič ali trobentica (Primula vulgaris), jesenska
vilovina (Sesleria autumnalis), srhkodlakava vijolica (Viola hirta),…
Združba, ki je vezana na karbonatno podlago, se na splošno pojavlja na strmih pobočjih in
sicer v gričevnatem in submontanskem, na toplih legah tudi v montanskem pasu Srednje in
Zgornje Vipavske doline (južna, prisojna območja Trnovskega gozda in Nanosa). Obsega
največji delež vegetacijske odeje na obravnavanem območju. Nahaja se na nadmorskih
višinah med 200 (Žapuže, Gojače, Vrhpolje, Vipava) in okoli 1200 m (Čaven). Rastišča so
dobro namočena, do 1600 mm in več padavin, vendar zaradi karbonatne podlage tu rastejo
številne rastline, ki dobro prenašajo sušne poletne razmere. Na karbonatni podlagi se razvijejo
rendzine različnih razvojnih stopenj.
Združba črnega gabra in jesenske vilovine je nizki gozd ali grmišče. Višina črnega gabra sega
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od 3 do 10 m. Drevesna plast ponekod manjka. V teh primerih je dobro razvita grmovna plast,
zeliščna plast je večinoma bujna.
Združba črnega gabra in jesenske vilovine je sekundarna združba, ki se pojavlja predvsem na
potencialnih rastiščih združbe puhastega hrasta in črnega gabra. Nahaja pa se tudi na
potencialnih rastiščih združbe bukve in jesenske vilovine ter kraškega gabra in puhastega
hrasta. Kjer združba porašča strme, zgornje, apniške dele pobočij Trnovskega gozda, poteka
razvoj gozda relativno počasi.
Gospodarska vrednost teh sestojev je majhna. Les je uporaben predvsem za kurjavo, nekoč pa
je bil les uporaben tudi kot gradbeni material. Danes so posamezna drevesa le redko uporabna
za gradbeni les. Glavna vloga gozda je varovalna: nudi zaščito in življenski prostor divjadi,
varuje predvsem plitva kraška tla, zadržuje meteorno vodo, je prepreka vetrovom (zlasti burji)
in omogoča progresivni razvoj gozda.
Na to območje je v preteklosti človek zasadil največ črnega bora, ki se je kasneje sam razširil
na opuščene pašnike. Tu kmetje tudi najhitreje opuščajo kmetijsko rabo površin, zaradi česar
prihaja do intenzivnega zaraščanja.
Slika 26: BOR NA POBOČJIH ČAVNA (Vir: Matej Prezelj, 2006)

9.3.3. Združba gradna in jesenske vilovine (Seslerio autumnalis – Quercetum petraeae) ter
puhavca in jesenske vilovine (Seslerio autumnalis – Quercetum pubescentis)
1) drevesna plast: graden (Quercus petraea), puhasti hrast (Quercus pubescens), cer
(Quercus cerris), navadni gaber (Carpinus betulus), črni gaber (Ostrya
carpinifolia)
2) grmovna plast: rastejo pravi kostanj (Castanea sativa), rdeči dren (Cornus
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sanguinea), navadna leska (Corylus avellana), enovrati glog (Crataegus
monogyna), mali jesen (Fraxinus ornus), navadni brin (Juniperus communis),
navadna kalina (Ligustrum vulgare), puhasti hrast (Quercus pubescens),…
3) zeliščna plast: podlesna vetrnica (Anemone nemorosa), navadni čistec (Betonica
officinalis), črni in spomladanski grahor (Lathyrus niger in Lathyrus vernus),
jesenska vilovina (Sesleria autumnalis), gozdna vijolica (Viola reichenbachiana),
ostrolistni beluš (Asparagus acutifolius), navadna pasja trava (Dactylis
glomerata),…
Submediteranska združba hrasta (graden oziroma puhavec) ter jesenske vilovine porašča
nižje, flišne in sušnejše predele Srednje in Zgornje Vipavske doline. Nadmorske višine so
med 200 in 550 m. Geološka podlaga je fliš, prst je večinoma sprsteninasta rendzina. V
sestojih gradna in jesenske vilovine so drevesa na tem območju najvišja, saj znaša višina
drevesne plasti okoli 15 m, posamezna drevesa pa dosegajo tudi 20 m visoko. Premeri dreves
so do 30 cm, včasih pa celo do 40 cm.
Združbo gradna in jesenske vilovine lahko uvrstimo med najboljše gozdove na obravnavanem
območju. Gradnov les je uporaben za različne dejavnosti, saj se ga uporablja kot gradbeni les,
v sodarstvu (vinski sodi) in za kurjavo.
Gozd puhavca in jesenske vilovine je nizki gozd ali grmišče, kjer drevesna plast večinoma ne
presega višine osmih metrov, pogosto pa je še nižja. Premeri drevja niso veliki: med 10 in 20
cm, redkeje so večji. To je gospodarsko nepomemben gozd, vendar ima precejšnjo varovalno
vlogo, saj ščiti tla pred erozijo in denudacijo. Flišna pobočja, kjer se tvori veliko preperine, bi
bila veliko bolj podvržena nevarnosti proženja zemeljskih plazov ter eroziji kot sicer.
V teh sestojih sta bili v preteklosti uveljavljeni paša in steljarjenje, zato so sestoji degradirani,
zaradi ekstremne lege (sušnost, plitva prst) pa si le počasi opomorejo od večdesetletnega
prekomernega izkoriščanja. Večina sestojev ima ohranjeno drevesno sestavo, čeprav so
ponekod umetno posadili črni bor.
Slika 27: GOZD GABRA IN MALEGA JESENA NA POBOČJIH GORE NAD AJDOVŠČINO (Vir:
Matej Prezelj, 2006)
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9.3.4. Združba gradna in senčnega šaša (Carici umbrosae-Quercetum petraeae)
1) drevesna plast: hrast graden (Quercus petraea)
2) grmovna plast: pravi kostanj (Castanea sativa), navadna krhlika (Frangula alnus),
mali jesen (Fraxinus ornus), robinija (Robinia pseudoacacia), srkostebelna robida
(Rubus hirtus), brek (Sorbus torminalis),...
3) zeliščna plast: gozdna šašulica (Calamagrostis arundinacea), prstasti šaš (Carex
digitata), gorski šaš (C. montana), senčni šaš (C. umbrosa), sladki mleček
(Euphorbia dulcis), mnogocvetni salomonov pečat (Polygonatum multiflorum),
orlova praprot (Pteridium aquilinum), bodeča lobodika (Ruscus aculeatus),
navadni zimzelen (Vinca minor), gozdna violica (Viola reichenbachiana),...
Gozd gradna in senčnega šaša porašča zaobljene hrbte gričevij ter široke grebene in zgornje
dele pobočij flišnega sveta predvsem v Srednji Vipavski dolini na nadmorskih višinah med
100 in 450 metri. V nižjih nadmorskih višinah mejijo na gozdove asociacije Ornithogalo
pyrenaici – Carpinetum betuli. Matična podlaga je nekarbonaten eocenski fliš, na katerem se
razvijejo srednje globoka do globoka, blago do zmerno kisla rjava tla. V drevesni plasti je
dominantna vrsta graden. Drevesa so visoka približno 20 m in imajo premere okrog 30 cm,
ponekod pa dosežejo tudi 50 cm. Tudi na teh rastiščih je opazen močan antropogen vpliv, saj
so sestoji marsikje močno degradirani in ponekod spremenjeni v robinijeve panjevce, ki
agresivno zaraščajo predvsem opuščene kmetijske površine. V tej združbi je bilo desetleja
nazaj precej domačega kostanja, ki pa so ga po kostanjevem raku v 60. letih 20. stoletja precej
izsekali.
9.3.5. Združba navadnega gabra in pirenejskega ptičjega mleka (Ornithogalo pyrenaiciCarpinetum betuli)
1) drevesna plast: navadni gaber (Carpinus betulus), maklen (Acer campestre),
graden (Quercus petraea), češnja (Prunus avium)
2) grmovna plast: navadna leska (Corylus avellana), navadni glog (Crataegus
laevigata), navadna trdoleska (Euonymus europaea), navadni bršljan (Hedera
helix), njivski šipek (Rosa arvensi),...
3) zeliščna plast: podlesna vetrnica (Anemone nemorosa), lasasti beluš (Asparagus
tenuifolius), žafran (Crocus napolitanus), sladki mleček (Euphorbia dulcis),
navadno tevje (Hacquetia epipactis), pirenejsko ptičje mleko (Ornithogalum
pyrenaicum), trobentica (Primula vulgaris), navadni pljučnik (Pulmonaria
officinalis), navadni zimzelen (Vinca minor),...
Gozd navadnega gabra in pirenejskega ptičjega mleka je tipična združba dobrav, ki je na
obravnavanem območju razširjena predvsem na območju med Potočami in Plačami. Naseljuje
spodnji del gričevnatega sveta, globeli in izravnane površine na flišu v nadmorskih višinah od
90 do približno 300 metrov. Podnebje je toplo in z relativno obilnimi padavinami. Geološko
matično podlago gradita fliš z zelo raznovrstno sestavo in apnenec. Na teh kamninah je serija
tal od evtričnih rjavih tal na flišu do psevdooglejenih in oglejenih, ki so pod vplivom visoke
talne vode. Združba je zelo spremenjena in le deloma ohranjena, saj je bilo veliko gozdov te
združbe izkrčenih za kmetijske in urbane površine. Tudi drevesna sestava je spremenjena, saj
tam, kjer bi morala prevladovati hrast dob in beli gaber, raste predvsem robinija.
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9.3.6. Združba sive jelše (Alnetum incanae)
1) drevesna plast: črna jelša (Alnus glutinosa), siva jelša (Alnus incana), rdeča vrba
(Salix purpurea), bela vrba (Salix alba), beli topol (Populus alba), maklen (Acer
campestre)
2) grmovna plast: rdeči dren (Cornus sanguinea), navadni glog (Crataegus
laevigata), navadna trdoleska (Euonymus europaea), navadna krhlika (Frangula
alnus), črni trn (Prunus spinosa), divja vinska trta (Vitis sylvestris),...
3) zeliščna plast: močvirska lakota (Galium palustre), poletni veliki zvonček
(Leucojum aestivum), navadna pasja trava (Dactylis glomerata), lepljiva kadulja
(Salvia glutinosa), mandljevolistni mleček (Euphorbia amygdaloides), beli šaš
(Carex alba), navadni srobot (Clematis vitalba)
Gozdovi sive in črne jelše rastejo na ravninskih predelih (okoli 100 m NV) ob vodotokih in
na močvirskih rastiščih ter na ravninah dolinskega dna, kjer členijo posamezne kmetijske
parcele. Ta rastišča z velikim biodiverzitetnim indeksom, so v Srednji in Zgornji Vipavski
dolini že skoraj redkost, saj se pojavljajo le še posamezni ostanki na skupni površini okoli 20
ha (npr. Mlake, bregovi ob Jovščku, ob Vipavi,...). Sestoji so precej ogroženi, saj so v
preteklosti močvirska in vlažna rastišča intenzivno osuševali in jih krčili. Rastišča, kjer so
izkrčili gozdove jelše, so spremenili v vlažne travnike. Kjer so bile opravljene melioracije, so
odstranili žive meje ali mejice (maklen) in ustvarili odprta polja. Gozdovi imajo pomemben
varovalni pomen na bregovih rek, brežinah in prodiščih, so ovira burji, prav tako je
pomembna tudi njihova krajinska vloga. Zaradi pomembnosti in ogroženosti nižinskih logov,
je potrebno le te zaščititi. Zaenkrat razen Mlak, reke Vipave in Močilnika (naravni spomenik,
vključen v Naturo 2000), območja niso zaščitena.
Slika 28: ZDRUŽBA JELŠE OB REKI VIPAVI POD VIPAVO (Vir: Matej Prezelj, 2006)

PRILOGA: KARTA 4 – Pregledna karta gozdnih združb gozdno gospodarske enote
Ajdovščina; KARTA 5 – Požarna ogroženost gozdov gozdno g. enote Ajdovščina
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10. ŽIVALSTVO55
Na območju Srednje in Zgornje Vipavske doline živi več vrst divjadi, poljskih živali, ptic in
žuželk. V vodah živijo ribe, raki, školjke in polži.
Med divjadjo je najštevilčnejša srnjad (Capreolus capreolus). Prisotna je še jelenjad (Cervus
eleaphus), ki je v številčnem porastu. Na skalnatem visokem kraškem robu je prisoten gams
(Rupicapra rupicapra), katerega številčnost je stabilna. Tudi številčnost divjega prašiča (Sus
scofa) je velika in stalna. Jelenjad in divji prašiči povzročijo največ škode na kmetijskih in
gozdnih površinah. Med malo divjadjo se zmanjšuje število poljskih zajcev (Lepus
europacus), zelo številčna pa je lisica (Vulpes vulpes), ki je prisotna na celotnem območju. V
zadnjih letih se na južnih pobočjih Trnovskega gozda in Nanosa pojavlja volk (Canis lupus),
kar se pozna na občasni škodi na domači živini. Tudi medved (Ursus arctos) predvsem v
spomladanskem času občasno prihaja na južne obronke Trnovskega gozda in Nanosa, kjer
pravtako lokalno povzroča škodo na živini. Od mačk na območju Srednje in Zgornje
Vipavske doline živita divja mačka (Felis silvestris), katere številčnost je dokaj stalna in ris
(Lynx linx), katerega število v zadnjih letih upada. Med kunami je največ kune belice (Martes
faina), prisotni pa so še kuna zlatica (Martes martes), dihur (Mustela putorius), jazbec (Meles
meles), hermelin (Mustela erminea) in podlasica (Mustela vulgaris).
Med manjšimi živalmi tu živijo poljska rovka (Crocidura leucodon), povodna rovka (Neomys
fodiens), močvirska rovka (Neomys anomalus), etruščanska rovka (Suncus etruscus)56 itd.
Med ujedami so stalno prisotne kanje (Buteo buteo), kragulji (Accipiter gentilis), sokoli
(Falconidae) in planinski orel (Aquila chrysaetos), ki tu celo gnezdi.
Med vrani (Corvus) sta najštevilčnejša krokar in vrana. Zmanjšuje se število fazanov
(Phasianus cholchicus) in jerebic (Perdix perdix). Med ostalimi pticami tu živijo še zelena
žolna, veliki detel, kukavica, raca mlakarica, taščica, slavec, črni kos, škrjanec, lastovka,
grlica, golobi, sove itd (Zavod za gozdove Slovenije, 2003).
V vodotokih živijo številne ribe: soška postrv (Salmo trutta marmoratus – severnojadranski
endemit), štrkavec ali primorski klen (Leuciscus cephalus cabeda – severnojadranski
endemit), laški piškur (Lethenteron zanandreai – severnojadranski endemit), mazenica,
potočna postrv, šarenka, klen, lipan, mrena itd. V vodah živijo tudi raki (npr. primorski
koščak – Austropotamobius pallipes), školjke (primorski škržek – Unio crassus) in polži.
Pomembne so tudi številne žuželke, ki opravljajo pomembno vlogo v ekosistemu: metulji
(grintavčev pisanček, mali nočni pavlinček, petelinček, mravljar,...), hrošči (npr. rogač), kačji
pastir itd.
Južna pobočja Trnovskega gozda in pobočja Nanosa so pomemben življenski prostor za
številne živali. Z zaščito teh območij (krajinska parka) so ustvarjeni pogoji, da nepremišljeni
človekovi posegi v krhko naravno ravnovesje Srednje in Zgornje Vipavske doline ne bodo
ogrozili biotopske funkcije gozdov in drugih območij, ki predstavljajo bivanjsko okolje za
številne živali in tudi rastline. V dolinskem delu doline pa je stanje drugačno. Človek je z
odstranitvijo obvodne vegetacije in živih mej že nepopravljivo posegel v območje.
Hidromelioracijski in drugi posegi (komasacije in regulacije) posegi so uničili velik del
obvodne in druge vegetacije, kar pomeni ekološko in pejsažno osiromašenje pokrajine, saj so
55

Značilnosti živalstva so povzete po naslednjih virih: Valič, 2006, Razvojna agencija ROD www.vipavskadolina.si in Zavod za gozdove, 2003.
56
Etruščanska rovka je najmanjši znani sesalec na Zemlji. Zraste do 5 cm dolžine, tehta okoli 2 g, telesna
temperatura dosega 43 ºC. Je plenilec žuželk in drugih členonožcev, dnevno pa poje kar 3-kratno telesno težo
žuželk. Dočaka do leto in pol starosti. Do nedavnega je bila etruščanska rovka v Sloveniji znana le iz
Sečoveljskih solin in redkih lokacij na obali, nedavno pa je bila najdena tudi v Vipavski dolini, kar le še potrjuje
termofilno lego in klimo doline (Razvojna agencija ROD http://www.vipavska-dolina.si).
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posegi vplivali tako na rastlinske kot tudi živalske vrste. Število slednjih se je zmanjšalo, saj
so se bile določene živali prisiljene preseliti (npr. divjad). Z melioracijami in komasacijami se
je pričela velikopotezna kmetijska proizvodnja, ki je zahtevala uporabo gnojil in drugih
kemičnih zaščitnih sredstev. To je uničilo številne koristne manjše živali, ki so opravljale
funkcijo ohranjanja naravnega ravnotežja. Nekaterim živalim pa je nova monokulturna
kmetijska pridelava žitaric ustrezala, zaradi česar se je povečalo njihovo število: golobi,
grlice, kukavice, skobci, kragulji itd. (Kladnik, Natek, 1996).
Slika 29: SOŠKA POSTRV IZ VIPAVE (Vir: Valič, 2006)

Še enkrat velja poudariti, da razen Mlak in reke Vipave ter Močilnika (Natura 2000) številna
obvodna območja ob Vipavi in Močilniku niso zaščitena, kar teoretično še omogoča razne
posege, ki bi dodatno ogrozili rastlinske in živalske vrste v dolinskem dnu, kjer so že tako ali
tako pod največjim pritiskom antropogenega okolja. Zaščita gozdnih ostankov ob vodotokih
in drugje na dolinskem dnu bi pomenila korak naprej k ohranitvi njihovih socialno –
ekoloških funkcij v Srednji in Zgornji Vipavski dolini.
MLAKE
Mokrišče Mlake se razprostira ob povirju potoka Gacka, v zgornjem delu Vipavske doline
med naseljema Vipava in Podnanos ter med avtocesto skozi Vipavsko dolino in vznožjem
Nanosa. V velikosti enega kvadratnega kilometra je eden redkih delov dolinskega dna
Vipavske doline, ki je še ohranil nekdanjo prvobitnost, saj je srečno ušel agromelioracijam,
gradbenim posegom (hitra cesta), pa tudi onesnaženju, saj je 50 let območje nadzirala JLA, ki
je imela na tem področju vojaško strelišče, območje samo pa je bilo zaprto za javnost.
Izjemna biotska raznovrstnost, ki območje uvršča v evropski vrh, je posledica prepletanja
geoloških (stik fliša in apnenca), reliefnih (ravnice, kotanje, grape, pobočje Nanosa),
klimatskih (submediteransko podnebje), hidroloških (neonesnaženost povirja Gacke) in
pedoloških dejavnikov (od vlažnih do suhih in od kislih do bazičnih prsti).
Mlake večinoma ležijo na polsuhih flišnih tleh, ki jih porašča značilna združba dveh vodilnih
vrst: trave navadne oklasnice (Danthonia calycina) in dlakavega gadnjaka (Scorsonera
villosa). Sicer pa tu raste še ogromno drugih rastlin, kot so orhideje, kukavičevke, šaši,...
Omeniti velja tudi strnjen sestoj črničevja (Quercus ilex).
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Pravtako je v Mlakah pester živalski svet: žaba rosnica (Rana dalmatina), v lužah živi hribski
urh (Bombina variegata), veliko je kačjih pastirjev. Od plazilcev so med znanimi zelenec
(Lacerta viridis), gož (Elaphe longissima) in črnica (Coluber viridiflavus carbonarius). Od
pomladi do pozne jeseni lahko tod vidimo številne metulje – kar polovica vseh slovenskih
dnevnih vrst (45) živi na Mlakah. Med njimi so npr. petelinček (Zerynthia polyxena), strašični
modrin (Maculinea telejus) in barjanski cekinček (Lycaena dispar). Tu so še številni ptiči:
kozice (Gallinago gallinago) in sloke (Scolopax rusticola), repaljščico (Saxitola rubetra) in
prosnika (Saxitola torquata), škrjanček, siva čaplja, kosec, vodomec,... Med ujedami je redka
vrsta orel kačar (Cricateus gallicus), pogostejši pa sta navadna postovka (Falco tinnunculus)
in kanja (Buteo buteo). Ob potoku Gacka so tudi sesalci, kot sta dimasta miš in močvirska
rovka. V potoku, ki zbira vodo iz številnih izvirov na meji med apnencem in flišem, živita
redek, ribi podoben laški piškur (Lethenteron zanandreai) in riba potočni glavoč (Padogobius
martensi). Rake zastopa primorski koščak, med žuželkami pa je naprimer popisana endemična
vrsta vrbnice (Isoperla illyrica).
Slika 30: MLAKE (Vir: Razvojna agencija ROD www.vipavska-dolina.si )

Več let so potekale razprave o trasi hitre ceste na območju Mlak. Načrtovana in sprejeta trasa
preko vitalnega območja Mlak ni bila zgrajena zlasti zaradi nestabilne geološke podlage.
Zgrajena trasa poteka ob južnem robu zavarovanega območja Mlak, a vseeno zaseda
precejšen del apnenčastega roba z orhidejami (mačje uho). Pri tankovskih garažah, kjer je
(zaenkrat) struga Gacke še nespremenjena, pa so puščeni izvozi z avtoceste – za dostop na
načrtovani bencinski servis tik ob potoku. Ožje območje Mlak je sicer srečno ušlo avtocesti,
vendar vplivi avtoceste (hrup, izcedne vode, prah in težke kovine) ostajajo nevarni temu
območju (Razvojna agencija ROD www.vipavska-dolina.si).
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11. ZNAČILNOSTI PREBIVALSTVA
Celoten razvoj nekega območja je odvisen tako od naravnogeografskih, kot tudi od
družbenogeografskih značilnosti. Zato je za razumevanje značilnosti območja nujno tudi
poznavanje demografske slike prebivalstva ter njegovega spreminjanja.
11.1. Število prebivalcev in njegovo spreminjanje
Število prebivalcev nekega območja (v tem primeru Srednje in Zgornje Vipavske doline) je
najosnovnejši podatek, ki ga daje demografska statistika (Malačič, 1997). Skupno število
prebivalcev Srednje Vipavske doline je ob popisu leta 2002 znašalo 13 243, Zgornje Vipavske
doline pa 5 978.
Tabela 16: ŠTEVILO PREBIVALCEV SREDNJE IN ZGORNJE VIPAVSKE DOLINE OB POPISU
2002 – PO NASELJIH IN SKUPAJ (Vir: Statistični urad Republike Slovenije www.stat.si/popis2002/ in
lastni izračun)

SREDNJA VIPAVSKA DOLINA
KRAJ
Št. prebivalcev
Ajdovščina
6 373
Batuje
322
Cesta
494
Črniče
405
Dobravlje
410
Dolenje
131
Gojače
151
Grivče
68
Kamnje
195
Kožmani
109
Lokavec
1 002
Male Žablje
277
Malovše
113
Plače
207
Potoče
198
Ravne
131
Selo
376
Skrilje
257
Stomaž
282
Ustje
385
Velike Žablje
330
Vipavski Križ
181
Vrtovin
478
Žapuže
368
SKUPAJ
13 243

ZGORNJA VIPAVSKA DOLINA
KRAJ
Št. prebivalcev
Budanje
780
Dolga Poljana
303
Duplje
204
Gradišče pri Vipavi
239
Hrašče
66
Lozice
213
Lože
215
Manče
140
Orehovica
157
Podbreg
94
Podgrič
53
Podnanos
364
Podraga
314
Poreče
113
Sanabor
80
Slap
427
Vipava
1 566
Vrhpolje
568
Zemono
82
SKUPAJ
5 978
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Število prebivalcev Srednje in Zgornje Vipavske doline se je v preteklosti (obdobje med 1869
in 2002) spreminjalo različno57. Pri spreminjanju števila prebivalcev Srednje in Zgornje
Vipavske doline so zato opazne tako razlike kot tudi podobnosti. Medtem ko se je število
prebivalcev Srednje Vipavske doline skoraj ves čas povečevalo, se je število prebivalcev
Zgornje Vipavske doline vztrajno zmanjševalo.
Graf 8: SPREMINJANJE ŠTEVILA PREBIVALCEV V SREDNJI IN ZGORNJI VIPAVSKI DOLINI V
LETIH 1869 - 2002 (Vir: Šifrer, 1969, Statistični urad Republike Slovenije www.stat.si/popis2002/, in
lastni izračun)
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Skupna značilnost je ta, da se je v večini krajev obeh delov doline število prebivalcev v
daljšem obdobju (med 1869 in 2002) zmanjšalo. Pravtako sta oba dela doline med leti 1910 in
1931 doživela upad prebivalcev. Po drugi strani pa je večina krajev med popisoma 1991 in
2002 doživela rast prebivalstva.
Prebivalstvo Srednje Vipavske doline se je glede na podatke iz leta 1869 povečalo za okoli
60% oziroma za 4 989. Manjša upada sta zabeležena ob koncu 19. stoletja ter med leti 1910 in
1931, sicer pa se je prebivalstvo stalno povečevalo. Najmanj prebivalcev je bilo zabeleženih
leta 1880, največ pa prav ob popisu 2002. Največja rast je bila zabeležena med letoma 1971 in
1981, ko se je število prebivalcev povečalo za 12% ali za 1 301. Glede na popis iz leta 1991,
je bilo ob popisu leta 2002 za 8,6% (1 049) več prebivalcev. Ti podatki pa ne pokažejo prave
slike, saj se je prebivalstvo stalno povečuje le v središču Vipavske doline – Ajdovščini, kjer se
je v obdobju med leti 1869 in 2002 povečalo za več kot petkrat glede na leto 1869, v Lokavcu
(povečanje za 6%) ter v Cesti (52%) ter Plačah (16%)58. Medtem pa drugi kraji Srednje
Vipavske doline v daljšem obdobju beležijo upadanje ali stagnacijo prebivalstva. Kljub temu
se je ob popisu 2002 glede na popis iz leta 1991 število prebivalcev zmanjšalo le v Žapužah in
Kamnjah, povsod drugje pa je zabeležena rahla rast.
Največji upad so doživele Gojače, kjer se je število prebivalcev v dobrih 130 letih zmanjšalo
za okoli 68%. Med kraji z večjim upadom prebivalcev v daljšem obdobju so še Kamnje
(62%), Ravne (44%), Skrilje (42%) in Velike Žablje (45%). V ostalih krajih je bil upad
prebivalstva manjši. Kraji, kjer je število prebivalcev ostalo v daljšem obdobju približno
enako so Dolenje, Vipavski Križ in Žapuže.

57

Čeprav podatki zaradi različne metodologije medsebojno niso popolnoma primerljivi, pa jih je vendarle
mogoče uporabiti za prikaz gibanja števila prebivalcev.
58
Za slednja dva kraja so na voljo le podatki od leta 1948 dalje.

92

Tabela 17: SPREMINJANJE ŠTEVILA PREBIVALCEV IZBRANIH NASELIJ SREDNJE VIPAVSKE
DOLINE MED LETI 1869 IN 2002 (Vir: Šifrer, 1969, Zvezni zavod za statistiko 1965, 1974, 1981, Zavod
za statistiko Slovenije, 1991 in Statistični urad Republike Slovenije www.stat.si/popis2002/)

1869 1880 1890 1900 1910 1931 1948 1961 1971 1981 1991 2002
Ajdovščina 1259 1195 1241 1327 1397 1732 2444 3309 4126 5566 6008 6373
Črniče

545

532

535

615

607

513

441

414

394

430

397

405

Kamnje

519

475

474

506

584

496

454

439

434

204

198

195

Lokavec

942

878

972

975

1024 1005

981

946

1019 1050

952

1002

Skrilje

448

444

432

456

487

415

381

368

309

291

248

257

Vrtovin

568

547

578

661

652

615

523

537

496

488

462

478

V. Žablje

595

471

459

488

444

413

390

379

366

367

310

330

Slika 31: RAVNE NAD ČRNIČAMI, KJER SE JE ŠTEVILO PREBIVALCEV V DALJŠEM OBDOBJU
(1869 – 2002) PREPOLOVILO (Vir: Matej Prezelj, 2006)

V Zgornji Vipavski dolini se je v obdobju med leti 1869 in 2002 zmanjšalo za 9,3% oziroma
za 614 (Šifrer, Statistični urad RS in lastni izračun). Največ prebivalcev je Zgornja Vipavska
dolina imela v 2. polovici 19. stoletja, najmanj pa ob popisu leta 1991 (5 857), medtem ko je
bil največji upad med leti 1869 in 1880. Leta 2002 je bilo število prebivalcev enako kot leta
1931, od leta 1991 pa se je število prebivalcev povečalo za 2% (121).
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Tabela 18: SPREMINJANJE ŠTEVILA PREBIVALCEV IZBRANIH NASELIJ ZGORNJE VIPAVSKE
DOLINE MED LETI 1869 IN 2002 (Vir: Šifrer, 1969, Zvezni zavod za statistiko 1965, 1974, 1981, Zavod
za statistiko Slovenije, 1991 in Statistični urad Republike Slovenije www.stat.si/popis2002/)

1869 1880 1890 1900 1910 1931 1948 1961 1971 1981 1991 2002
Budanje 621 599 669 630 703 620 670 686 704 713 744 780
311 316 325 337 308 264 210 217 223 218 218 213
Lozice
136 150 134 144 132 146 118 112 103 117 122 140
Manče
Podnanos 438 409 393 337 349 327 316 358 335 348 382 364
573 548 492 507 540 461 416 402 380 365 389 427
Slap
Vipava 1250 1108 1032 1081 1038 1044 1308 1427 1679 1706 1600 1566
Vrhpolje 608 581 573 594 644 654 678 574 555 520 531 568
Tako kot v Srednji Vipavski dolini tudi večina krajev Zgornje Vipavske doline beleži v dobrih
130 letih upad prebivalstva. Rast beležijo Budanje (povečanje za 25%), Duplje (13%), Vipava
(25%) in Zemono (11%). Največje negativne spremembe (zmanjšanje števila prebivalcev) so
doživeli Podbreg (60% zmanjšanje), Podgrič (63%) in Sanabor (53%), ostali kraji pa beležijo
nekoliko manjši upad, razen Dolge Poljane in Manč, ki sta obdržala približno enako število
prebivalcev. Od popisa leta 1991 se je v 10 krajih število prebivalcev povečalo, najbolj v
Podgriču (povečanje za 32%), Zemonu (19%) in Mančah (15%). Največje zmanjšanje glede
na leto 1991 pa so zabeležili Orehovici (upad za 14%), Podbregu (12%) in Podragi (9%). Tudi
Vipava kot največji kraj in središče Zgornje Vipavske doline beleži 2% zmanjšanje števila
prebivalcev glede na leto 1991.
Število prebivalstva je od konca 19. stoletja do 1. svetovne vojne naraščalo. Nato je sledilo
nazadovanje, ki je bilo povezano s priključitvijo tega dela ozemlja k Italiji. Ker je skoraj
usahnilo prej živahno gospodarsko sodelovanje z razpadlo Avstroogrsko, je gospodarska kriza
prisilila številne prebivalce Vipavske doline k iskanju zaslužka v tujini, predvsem v ZDA,
nekoliko manj tudi v Evropi (Francija). Med drugo svetovno vojno je bilo ozemlje, ki je bilo
vključeno v Ljubljansko pokrajino priključeno Italiji. Po 2. svetovni vojni se je situacija spet
spremenila. Vipavska dolina je bila priključena Jugoslaviji, kjer so v povojnih razmerah
uvajali mehanizacijo kmetijstva in zadružništvo, razvoj je doživela tudi industrija. Takrat se je
začelo priseljevanje prebivalstva iz bližnjih in bolj oddaljenih krajev (s Predmeje, Gore,
Nanosa, Vipavskih Brd in iz krajev Vipavske doline) v večja središča v regiji, predvsem v
Ajdovščino in v Vipavo (Kladnik, Natek, 1996). Tisti, ki niso našli zaposlitve doma, so
odhajali v tujino, predvsem v Italijo, manj v Nemčijo in Švico (Zupančič, 1998). V
osemdesetih in devetdesetih letih pa se je v obdobju stagnacije zaposlovanja v industriji in
oživljanju drobnega gospodarstva na obrobjih poselitvenih središč pričelo selitveno gibanje
usmerjati tudi izven mestnih območja, tako da so nekatera večja naselja doživela zmanjšanje
števila prebivalcev (Vipava), nekatera manjša naselja pa doživela rast (npr. Podnanos,
Manče,...) (Kuhar Di Domizio, 1998).
11.2. Gostota poselitve
Srednja in Zgornja dolina skupaj sta nadpovprečno naseljeni. Skupno območje meri 140 km²
(Agencija Republike Slovenije za okolje, Interaktivni naravovarstveni atlas Slovenije
http://kremen.arso.gov.si/nvatlas/ewmap.asp), kjer živi 19 221 prebivalcev. Tako je skupna
gostota 137 prebivalcev/km². Vendarle pa se gostota srednjega in zgornjega dela bistveno
razlikuje. Gostota poselitve Srednje Vipavske doline je 158 prebivalcev/km², Zgornje pa 106
prebivalcev/km². Obe vrednosti sta višji od slovenskega povprečja, ki znaša 97
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prebivalcev/km² (Statistični urad RS www.stat.si/popis2002/, in lastni izračun). Izstopata dve
območji:
• območje goste naselitve
• neposeljeno območje
Najgostejša naselitev je v dolini v poselitvenih središčih kot sta Ajdovščina in Vipava.
Gostejša poselitev je še v pasu od Črnič prek Batuj, Sela, Vrtovina, Skrilj, Dobravelj in Ceste
do Lokavca ter v pasu od Ajdovščine prek Dolge Poljane, Budanj in Vrhpolja vse do Vipave.
Več prebivalcev je še ob vzhodnem podnožju Vipavskih Brd v pasu med Podnanosom in
Slapom. Gostejša poselitev je torej omejena na robove Srednje in Zgornje Vipavske doline in
sicer na nižje, položnejše in prisojne flišne dele pobočij Trnovskega gozda, Nanosa in
Vipavskih Brd, katere prečka glavna prometa pot skozi dolino, medtem ko so najmanj
poseljeni ali neposeljeni nekoliko nižji dolinski deli v širšem pasu ob Močilniku in Vipavi,
kjer so se v preteklosti pojavljale visoke vode. Drugi del, ki je tudi praktično neposeljen pa so
apnenčasti, strmejši zgornji deli pobočij Trnovskega gozda in Nanosa.
11.3. Starostna in spolna sestava
Struktura prebivalstva po spolu je odvisna od razmerja dečkov in deklic ob rojstvu, razlik v
smrtnosti po spolu in starosti, razlik v selitvah po spolu in zunanjih dejavnikov, kot so vojne
itd. Statistično je spolno strukturo prebivalstva najlažje izraziti s koeficientom feminitete
oziroma maskulinitete, ki izražata število žensk oziroma moških na sto oseb nasprotnega
spola ( Malačič, 1997).
Tabela 19: ŠTEVILO MOŠKIH IN ŽENSK TER KOEFICIENT FEMINITETE PO NASELJIH
SREDNJE IN ZGORNJE VIPAVSKE DOLINE OB POPISU LETA 2002 (Vir: Statistični urad RS
www.stat.si/popis2002/ in lastni izračun)

SREDNJA VIPAVSKA DOLINA
ZGORNJA VIPAVSKA DOLINA
KRAJ
ženske
moški
k. femin.
KRAJ
ženske
moški
k. femin.
Ajdovščina
3210
3163
Budanje
386
394
101,5
97,9
Batuje
163
159
D. Polj.
147
156
102,5
94,2
Cesta
241
253
Duplje
105
99
95,3
106,1
Črniče
205
200
Gradišče
120
119
102,5
100,8
Dobravlje
212
198
Hrašče
32
34
107,1
94,1
Dolenje
66
65
Lozice
108
105
101,5
102,8
Gojače
75
76
Lože
112
103
98,7
108,7
Grivče
38
30
Manče
69
71
126,7
97,2
Kamnje
98
97
Orehovica
84
73
101
115,1
Kožmani
50
59
Podbreg
56
38
84,7
147,4
Lokavec
522
480
Podgrič
28
25
108,7
112
M. Žablje
144
133
Podnanos
195
169
108,3
115,4
Malovše
58
55
Podraga
167
147
105,5
113,6
Plače
108
99
Poreče
55
58
109,1
94,8
Potoče
98
100
Sanabor
38
42
98
90,5
Ravne
64
67
Slap
215
212
95,5
101,4
Selo
193
183
Vipava
719
775
105,5
92,8
Skrilje
127
130
Vrhpolje
285
283
97,7
100,7
Stomaž
141
141
Zemono
44
38
100
115,8
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Ustje
V. Žablje
Vip. Križ
Vrtovin
Žapuže
SKUPAJ

198
158
83
237
186
6675

187
172
98
241
182
6568

105,9
91,9
84,7
98,3
102,2
101,6

SKUPAJ

3037

2941

103,3

Koeficient feminitete kaže, da je v obeh delih doline več žensk, kot moških. Čeprav sta oba
koeficienta (za Srednjo in Zgornjo Vipavsko dolino) nižja od slovenskega koeficienta
feminitete (104,9) pa oba dela dolina kažeta značilnosti, ki so opazne v razvitih državah:
število žensk je višje od števila moških (Malačič, 1997).
Starost je ena od najpomembnejših značilnosti prebivalstva. Med relativnimi kazalci starostne
strukture je eden najpogostejših indeks staranja, ki je definiran kot razmerje med številom
starega prebivalstva (nad 65 let) in številom otrok (do 14 let). To razmerje izraža število starih
ljudi na 100 otrok (Malačič, 1997). Večji kot je indeks staranja, večja je prevlada starejših. Pri
idealnem demografskem razvoju naj bi bil indeks med 30 in 40. Indeks staranja nad 80
pomeni demografski prag, kjer je brez doseljevanja pričakovati le še zmanjševanje števila
prebivalstva, tudi če vsi mladi ostanejo doma (Jakoš in ostali, 1998).
Tabela 20: ŠTEVILO OTROK, ŠTEVILO STAREGA PREBIVALSTVA IN INDEKS STARANJA OB
POPISU LETA 2002 V SREDNJI IN ZGORNJI VIPAVSKI DOLINI (Vir: Statistični urad RS
www.stat.si/popis2002/ in lastni izračun)

Sr. Vipavska dolina
Zg. Vipavska dolina

0 – 14 let
2132
1093

nad 65 let
1985
853

Indeks staranja
93,1
78,0

Kar se tiče indeksa staranja, oba dela Vipavske doline izkazujeta negativno demografsko
sliko. Indeks staranja je v območju demografskega praga ali še višji, nobeno naselje Srednje
ali Zgornje Vipavske doline pa nima indeksa, ki bi izražal idealen demografski razvoj, v
srednjem delu doline so takemu razvoju najbliže Žapuže z indeksom 51, v zgornjem delu pa
Zemono z indeksom 56. Najbolj negativen demografski razvoj je pričakovati v Dolenjah
(indeks 175) in v Podragi (indeks 152).
Starostno sestavo lahko izrazimo tudi s primerjavo deležev temeljnih starostnih skupin: mlado
(do 20 let), zrelo (20 – 60 let) in staro prebivalstvo (nad 60 let). Na podlagi tega razločujemo
4 tipe starostne sestave (Jakoš in ostali, 1998):
• mlada (več kot 35% mladih, manj kot 8% starih)
• zrela (manj kot 35% mladih, več kot 8% starih)
• stara (manj kot 35% mladih, več kot 12% starih)
• ostarela starostna sestava (manj kot kot 30% mladih, več kot 15% starih)
Tabela 21: ŠTEVILO IN DELEŽ PREBIVALSTVA DVEH TEMELJNIH STAROSTNIH SKUPIN OB
POPISU 2002 (Vir: Statistični urad Republike Slovenije www.stat.si/popis2002/ in lastni izračun)

do 20 let
nad 60 let

število
%
število
%

Sr. Vipavska dolina
2941
22
2650
20

Zg. Vipavska dolina
1447
24
1122
19
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Tudi ti podatki izkazujejo izrazito negativen demografski trend, saj imata oba dela doline
ostarelo starostno sestavo prebivalstva. Brez upoštevanja selitvenega prirasta, bi bilo v večini
krajev v prihodnosti pričakovati upad prebivalstva, tako da je naraščanje prebivalstva
povezano s selitvenimi gibanji.
Starostno in spolno sestavo prebivalstva nekega območja lahko prikažemo tudi s starostno
piramido.
Graf 9: STAROSTNA PIRAMIDA SREDNJE VIPAVSKE DOLINE (Vir: Statistični urad RS
www.stat.si/popis2002/ in lastni izračun)
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Graf 10: STAROSTNA PIRAMIDA ZGORNJE VIPAVSKE DOLINE (Vir: Statistični urad RS
www.stat.si/popis2002/ in lastni izračun)
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Obe starostni piramidi sta si zelo podobni in se približujeta obliki žare. Prebivalstvo se stara,
na kar nakazuje tudi manjši delež petletnih starostnih skupin od 0 – 19 let. Viden je tudi udor
v starostnem razredu 55 – 59, kar je posledica 2. svetovne vojne.
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11.4. Narodnostna in verska sestava
Podatki o narodnostni sestavi ob popisu leta 2002 zaradi statistične zaupnosti niso dostopni.
Čeprav gre glede narodnostne in jezikovne sestave v naši statistični praksi za dva različna
pojava, so za oris narodnostne sestave leta 2002 zato uporabljeni podatki o jezikovni sestavi.
Poudariti pa velja, da se narodnostna in jezikovna sestava lahko popolnoma ujemata, lahko pa
prihaja tudi do večjih ali manjših razlik. Za primeravo so prikazani še podatki o narodnosti iz
leta 1991.
Jezikovna sestava je opredeljena z maternim jezikom. Materni jezik je jezik primarne
socializacije oziroma jezik, ki se ga posameznik v otroštvu v družini (doma) nauči najprej
(Repolusk, 1998).
Tabela 22: PREBIVALSTVO SREDNJE IN ZGORNJE VIPAVSKE DOLINE OB POPISU 2002 GLEDE
NA MATERNI JEZIK (Vir: Statistični urad RS, 2006 in lastni izračun)

JEZIK
slovenski
albanski
bosanski in bošnjaški
hrvaški
makedonski
srbsko-hrvaški
srbski
drugi
neznano
* zakrit podatek

Sr. Vipavska dolina Zg. Vipavska dolina
število
%
število
%
12012
90,7
5679
94,9
62
0,5
Z*
/
313
2,4
53
0,9
121
0,9
35
0,6
40
0,3
Z*
/
135
1,0
38
0,6
179
1,4
37
0,6
58
0,4
28
0,5
323
2,4
94
1,6

Graf 11: NARODNOSTNA SESTAVA PREBIVALSTVA SREDNJE IN ZGORNJE VIPAVSKE
DOLINE (SKUPAJ) OB POPISU LETA 1991 (Vir: Statistični urad RS, 2006 in lastni izračun)

0,8%
1%

0,6%
1%
Slovenci
Muslimani
Hrvati
ostali*
neznano
96,6%

* Italijani (5 prebivalcev), Madžari (6 prebivalcev), Bolgari, Črnogorci, Makedonci, Poljaki
Glede na podatke o maternem jeziku bi bilo možno sklepati, da je narodnostna sestava
Srednje in Zgornje Vipavske doline zelo homogena (nekoliko večja homogenost v zgornjem
delu doline), saj je kar več kot 90 % ljudi kot materni jezik opredelilo slovenščino. To je
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povezano s priseljevanjem ljudi iz drugih republik po drugi svetovni vojni, ki so bili
usmerjene predvsem v večja mesta oziroma večja industrijska središča (v bližini npr. Nova
Gorica), ki pa jih v Srednji in Zgornji Vipavski dolini ni. Če podatke o jezikovni sestavi leta
2002 procentualno primerjamo s podatki o narodnostni sestavi iz leta 1991 lahko opazimo, da
se zelo ujemajo, čeprav zaradi različnih metodologij niso neposredno primerljivi.
Verski sestavi Srednje in Zgornje Vipavske doline sta si zelo podobni. Tudi tu je opazna
relativna homogenost, saj sta se v Srednji Vipavski dolini dve tretjini prebivalcev opredelili za
katoličane, v Zgornji Vipavski dolini pa je kar tri četrtine prebivalstva pripada katoliški
veroizpovedi. Od ostalih veroizpovedi sta v manjši meri zastopani še pravoslavna in islamska
veroizpoved. Reativno malo prebivalcev se je izreklo za ateiste. Omeniti velja da drugim,
neomenjenim veroizpovedim (verstva iz Azije, protestanti, novodobne religije), ki niso
posebej opredeljene v podatkih pripada 14 prebivalcev (0,1% prebivalstva) v Srednji Vipavski
doline, v Zgornji pa 10 prebivalcev (0,2% prebivalstva) (Statistični urad RS).
Graf 12: PREBIVALSTVO SREDNJE VIPAVSKE DOLINE PO VEROIZPOVEDI OB POPISU 2002
(Vir: Statistični urad RS, 2006 in lastni izračun)
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Graf 13: PREBIVALSTVO ZGORNJE VIPAVSKE DOLINE PO VEROIZPOVEDI OB POPISU 2002
(Vir: Statistični urad RS, 2006 in lastni izračun)
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11.5. Izobrazbena sestava
Izobrazbena sestava ponavadi izraža dve značilnosti prebivalstva. Podatek o najvišji končani
šoli pove koliko let so se posamezniki izobraževali, podatek o strokovni izobrazbi pa kakšna
je strokovna usposobljenost gospodarsko aktivnega prebivalstva za opravljanje poklica. Zato
je izobrazbena sestava pomemben kazalec gospodarske, socialne in kulturne razvitosti nekega
območja. Vendar ne označuje le strokovne usposobljenosti za opravljanje nekega poklica in
inovativnosti, ampak predstavlja tudi duhovno sposobnost okolja za prilagajanje novim
razmeram gospodarskega, družbenega in kulturnega razvoja kar poznamo tudi pod imenom
globalizacija in ki zahteva nenehno poglabljanje znanja. Pogost analitski kazalec razvitosti
območja je zato delež prebivalstva z višje in visokošolsko izobrazbo.
V Srednji Vipavski dolini se je izobrazbena struktura prebivalstva v zadnjih 40 letih zaradi
razvoja na vseh področjih razumljivo precej spremenila. Leta 1961 je bil daleč najvišji delež
prebivalstva z nedokončano osnovno šolo (64%), brez šolske izobrazbe je bilo 6% ljudi, višjo
in visoko izobrazbo pa je imelo le 1,5 % prebivalcev (Savezni zavod za statistiku, 1965).
Bistveno se je zmanjšalo število ljudi brez končane osnovne šole, povečal pa se je delež ljudi
s končano srednjo in višjo ali visoko izobrazbo.
Graf 14: IZOBRAZBENA SESTAVA PREBIVALSTVA (15 LET IN VEČ) SREDNJE IN ZGORNJE
VIPAVSKE DOLINE TER SLOVENIJE OB POPISIH 1991 IN 2002 (Vir: Statistični urad RS
www.stat.si/popis2002/, Uradni list Republike Slovenije 70/2004 z dne 28.6.2004 http://www.uradnilist.si/1/objava.jsp?urlid=200470&stevilka=3149, lastni izračun)
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V primerjavi s Slovenijo je bila izobrazbena struktura prebivalcev Srednje in Zgornje
Vipavske doline nekoliko slabša, predvsem kar se tiče višje in visoke izobrazbe, čeprav se je v
zadnjem desetletju stalno izboljševala. Slovenija je stopila na pot samostojnosti z relativno
velikim zaostankom za najrazvitejšimi evropskimi državami. Predvsem je slabo izobraženo
starejše prebivalstvo, kar velja tudi za Srednjo in Zgornjo Vipavsko dolino, zato so cilji na
področju izobraževanja v strategijah gospodarskega razvoja Slovenije usmerjeni tem
skupinam prebivalcev. V zvezi s tem govorimo o t.i. vseživljenskem učenju (Uradni list
Republike
Slovenije
70/2004
z
dne
28.6.2004
http://www.uradnilist.si/1/objava.jsp?urlid=200470&stevilka=3149).
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11.6. Prebivalstvo po dejavnostih
Stopnja razvitosti nekega območja se lahko določa tudi na podlagi zaposlitvene sestave
prebivalstva in njenega spreminjanja.
Še vedno je aktualna delitev na zaposlene v primarnih, sekundarnih, terciarnih in kvartarnih
dejavnostih, kljub temu, da zaradi dinamičnega razvoja prihaja do prepletanja med
posameznimi dejavnostmi in so meje med njimi vse bolj zabrisane. Zaposleno prebivalstvo se
uvršča v naslednje sektorje:
• primarni: kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in lov
• sekundarni: industrija, gradbeništvo, rudarstvo in vodno gospodarstvo
• terciarni: promet, zveze, trgovina, turizem, gostinstvo, obrt in osebne storitve
• kvartarni: stanovanjsko – komunalne dejavnosti, finančne, tehnične in poslovne
storitve, izobraževanje, znanost, kultura, informiranje, zdravstveno – socialno
varstvo, uprava in politika
Graf 15: ZAPOSLENO PREBIVALSTVO SREDNJE IN ZGORNJE VIPAVSKE DOLINE GLEDE NA
DEJAVNOSTI OB POPISIH LETA 1961 IN 1991 (Vir: Savezni Zavod za statistiku, 1965, Zavod za
statistiko Slovenije 1991 in lastni izračun)
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Iz grafa 15 je razvidno, da je v 2. polovici 20. stoletja zaradi gospodarskega razvoja po 2.
svetovni vojni upadel predvsem delež zaposleni v primarnih dejavnostih (upad je bil velik
zlasti v Zgornji Vipavski dolini), povečal pa se je delež zaposlenih v sekundarnih dejavnostih,
predvsem v gradbeništvu (Primorje) in prehrambeni industriji (Fructal, Mlinotest, Agroind).
Povečal se je tudi delež zaposlenih v kvartarnih dejavnostih, v terciarnih dejavnostih pa je bilo
skozi vse obdobje zaposlen približno enak delež prebivalstva.
Ob koncu devetdesetih let preteklega stoletja se je ta delitev zaradi približevanja Slovenije
Evropski uniji in posledično zaradi primerljivosti rezultatov spremenila, saj smo povzeli
evropsko razdelitev, kjer pa gre bolj ali manj za poenostavljeno različico prej omenjene
razdelitve, ki je bila uporabljena tudi ob popisu 2002. Glede na novejšo (evropsko) delitev so
dejavnosti
razdeljene
na
(Statistični
urad
Republike
Slovenije
http://www.stat.si/popis2002/si/definicije_in_pojasnila_3.html):
• kmetijske dejavnosti: te združujejo dejavnosti primarnega sektorja
• nekmetijske dejavnosti: so ekvivalentne sekundarnemu sektorju
• storitvene dejavnosti: te združujejo terciarni in kvartarni sektor
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Graf 16: PREBIVALSTVO SREDNJE IN ZGORNJE VIPAVSKE DOLINE GLEDE NA DEJAVNOSTI
OB POPISU LETA 2002 (Vir: Statistični urad Republike Slovenije www.stat.si/popis2002/ in lastni
izračun)
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V obdobju od popisa 1991 je bil zabeležen nadaljni upad deleža zaposlenih v kmetijskih
dejavnostih (V Srednji Vipavski dolini znaša ta delež le še 2%). Delež zaposlenih v
nekmetijskih dejavnostih je ostal nespremenjen, v obeh delih doline (nekoliko bolj v Zgornji
Vipavski dolini) pa se je povečal delež zaposlenih v storitvenih dejavnostih, kar je povezano
tudi z nastankom dveh občin (občine Ajdovščina in občine Vipava) leta 1995 in posledično z
razvojem dejavnosti, ki so povezane s središčnostjo naselij (upravno – politične dejavnosti,
finančno – poslovne dejavnosti,...)
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12. POSELITEV
12.1. Zgodovina poselitve Srednje in Zgornje Vipavske doline
Najstarejša antropogena prvina v pokrajini so ostanki prazgodovinskih gradišč na obrobju
Vipavske doline pod strmimi pobočji Trnovskega gozda in Nanosa. Najstarejša znamenja
poselitve so odkrili pod dvorcem Zemono, kjer je bila v poznem paleolitiku postaja na planem
(Jarc in ostali, 2002). Več sledov naselij je iz bronaste in železne dobe, ko so nastala številna
gradišča na vzpetinah Srednje in Zgornje Vipavske doline: Gradišče nad Lokavcem, Vipavski
Križ, Vrtovin, Gradišče nad Ajdovščino itd. (Ciglenečki in ostali, 1998, Jarc in ostali, 2002).
Slika 32: GRADIŠČE NAD LOKAVCEM (DESNO) POD MALO GORO (LEVO), KJER JE BILA V
PREDANTIČNI DOBI NASELBINA (Vir: Matej Prezelj, 2006)

Leta 181 pr. n. št. je bil ustanovljen Oglej in takrat se je začel povečevati vpliv Rimljanov. V
antiki se težišče poselitve premaknilo na dno doline ob cesto Aquileja – Emona. Rimljani so
načrtno uvajali novosti, razcvet je doživela obrt in trgovina. Pomembna je postala Ajdovščina
(vojaška utrdba Castra Ad Fluvius Frigidum), novejša odkritja so potrdila tudi pomen Vipave
kot trgovinske postojanke59. Ta naselja so s propadanjem rimske države v 4. in 5. st. n. št.
izgubila pomen. V času preseljevanja ljudstev v 6. stoletju se je zaradi izpostavljene lege
Vipavske doline (na prehodu med Južno ter Zahodno Evropo in Srednjo Evropo ter
Balkanom) naselbinska sestava zelo spremenila. S prihodom germanskih Langobardov je
nastalo več gradišč na pobočjih Trnovskega gozda in Nanosa, naselbine pa so bile manjšega
pomena (skromna trgovina, samooskrba). V 7. stoletju so začeli prihajati Slovani, ki so skoraj
celotni del Srednje in Zgornje Vipavske doline naselili že do konca 9. stoletja (Mihelič, 1998).
V Vipavski dolini je namreč prst rodovitna, vode pa vsaj ob izvirih obilo. V različnih
59

Suzana Žvokelj Ferjančič (ustni vir)
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obdobjih srednjega veka se je okrepila vloga nekaterih naselij: Vipavski Križ, Ajdovščina,
Vipava. Postopoma je glavno vlogo v Vipavski dolini prevzemala Ajdovščina, drugo večje
naselje Vipava pa je ostala v njeni senci. Sedanja poselitev je osredotočena na dolinskem
obrobju, zlasti na prisojnih flišnih legah ob vznožju Trnovskega gozda, Nanosa in Vipavskih
brd.
12.2. Poselitveni vzorec
Ta se nanaša na dejavnike, ki so vplivali zlasti na razporeditev in lego naselij na določenem
območju. Poselitveni vzorec Srednje in Zgornje Vipavske doline izhaja še iz časov
kolonizacije do 9. stoletja našega štetja. Še danes so se ohranile številne značilnosti poselitve,
ki kažejo na številne vezi med naseljem in naravo. Med naselji danes ločimo:
• dve mesti (Ajdovščina in Vipava)
• številna gručasta naselja in razloženi zaselki (oba tipa spadata med podeželska
oziroma kmečka naselja)
Dejavniki, ki so vplivali na lego naselij Srednje in Zgornje so bili različni (prirejeno po
Drozg, 1995):
• vodne značilnosti (oskrba z vodo, poplavna območja)
• podnebni dejavniki (prisojna lega ter zavetje pred burjo)
• relief (pogled nad dolino)
• rodovitna zemlja
• položaj ob prometnih in trgovskih poteh
Kljub veliki geografski raznolikosti Srednje in Zgornje Vipavske doline, se je razvil dokaj
enoten način poselitve. Vse omenjene značilnosti se odražajo v poselitvenem modelu
sredozemskega vplivnega območja, za katerega je v Srednji in Zgornji Vipavski dolini
značilno (Kladnik in ostali, 1996):
• gručasta naselja in mesti na robovih dolinskega dna, v zavetju gričev, ob izvirih pitne
vode ali na temenih nižjih vzpetin
• zaselki na flišnih pobočjih Nanosa in Trnovskega gozda
Starejša naselja stojijo na gričih in pobočjih, po možnosti ob izvirih nad ravnim dolinskim
dnom, kjer ni poplav in kjer imajo pogled na okolico. Na dolinskem dnu so v Srednji
Vipavski dolini le naselja Selo in Batuje ter delno Ajdovščina, ki je nastala na ravnini iz
strateških razlogov (križišče poti ter utrdba vojne krajine). V Zgornji Vipavski dolini pa so na
ravninskem delu doline zaselek Log (spada pod Budanje), Duplje ter delno Podnanos. Vsa
ostala naselja so ob robovih doline na prehodih na spodnja položnejša flišna pobočja ali na
samih flišnih pobočjih. Na višjih, strmejših, apniških delih pobočij ni naselij. Tako glede na
vizuelne elemente lege naselij ločimo 2 tipa:
• izstopajoča ali dominantna naselja (izpostavljena naselja); takšno je le eno naselje –
Vipavski Križ
• vizualno neizrazita naselja (njihov položaj prilagojen drugim naravnim pogojem); vsa
ostala naselja Srednje in Zgornje Vipavske doline
Neposredno ob večjih vodotokih leži v Srednji Vipavski dolini le Ajdovščina, ki je nastala
pod izvirom Hublja ob njegovem sotočju z Lokavščkom. V Zgornji Vipavski dolini imajo tak
položaj Vipava (ob Vipavi), Vrhpolje (ob Beli), Podnanos (sotočje Pasjega repa in Močilnika)
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in Lozice (ob Močilniku). Vendar so tudi številna druga naselja nastala ob manjših ali
nestalnih vodotokih, ki v gosti mreži tečejo po flišnih pobočjih.
Slika 33: VIPAVSKI KRIŽ STOJI NA VZPETINI IN IMA DOMINANTNI POLOŽAJ NAD DOLINO
(Vir: Matej Prezelj, 2006)

12.3. Značilnosti naselij
12.3.1. Velikost
Večina krajev je majhnih. V Srednji Vipavski dolini ima 13 od 24 naselij manj kot 300
prebivalcev in 22 od 24 naselij manj kot 500 prebivalcev, le dve naselji (Lokavec in
Ajdovščina) več kot 1000 prebivalcev. V Zgornji Vipavski dolini je slika podobna saj ima 12
od 19 naselij manj kot 300 prebivalcev, 16 od 19 naselij ima manj kot 500 prebivalcev, le
Vipava pa ima več kot 1000 prebivalcev. Mestni naselji, ki sta hkrati tudi občinski središči,
sta le dve: Ajdovščina in Vipava.
12.3.2. Delež mestnega prebivalstva
Delež prebivalstva, ki živi v mestih po letu 1981 stagnira. Leta 1961 je znašal ta delež 29%.
Leta 1971 je narasel na 34%, leta 1981 pa na 40%. Deset let kasneje je bil delež mestnega
prebivalstva 42%. Glede na popis 2002 živi v mestih Srednje in Zgornje Vipavske doline
skupaj 41% prebivalcev: v Srednji 48%, v Zgornji pa le 26% (Statistični urad Republike
Slovenije, 2006 in lastni izračun). Vendar to ne pove vsega. Naselja v bližnji okolici mest je
po drugi svetovni vojni zajel proces urbanizacije, predvsem v smislu širjenja mestnega načina
življenja, kar se kaže v deagrarizaciji ter v novih funkcijah podeželskih naselij. Med Cesto in
Vipavo je nastalo močno urbanizirano območje z več urbaniziranimi obmestnimi naselji
(Ravbar, 1998).
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12.3.3. Centralna naselja
Centralnost naselij je opredeljena s storitvenimi in javnimi dejavnostmi ali službami (terciarne
in kvartarne dejavnosti), ki jih naselje zagotavlja. Ker nekatera naselja zagotavljajo več
funkcij kot druga, govorimo tudi o hierarhiji naselij (Vrišer, 1998 A). V hierarhiji slovenskih
centralnih naselij Ajdovščina in Vipava kot največji naselji, ki imata tudi največ funkcij,
nimata pomembnejše vloge, saj nimata velikega vplivnega območja.
Na proučevanem območju je nekaj naselij najnižje, temeljne ali krajevne stopnje. Ta naselja
imajo nepopolno ali popolno osnovno šolo, trgovino z živili ter gostilno. V Srednji Vipavski
dolini so taka naselja Črniče, Kamnje, Skrilje, Vrtovin, Dobravlje, Vipavski Križ in Lokavec.
V Zgornji Vipavski dolini pa Podnanos, Vrhpolje in Budanje.
Vipava je središče druge, vicinalne stopnje, ki je hkrati tudi v vplivnem območju Ajdovščine.
Poleg prej omenjenih funkcij naselij krajevne stopnje nudi še nekoliko zahtevnejše funkcije:
pošta, zdravstvena ambulanta in lekarna, bančna podružnica, policijska postaja in vojašnica,
srednja šola, specializirane trgovine in po letu 1995 tudi upravne funkcije občinskega
središča.
Ajdovščina zaseda v hierarhiji centralnih naselij Srednje in Zgornje Vipavske doline najvišje
mesto. Je središče tretje stopnje z nadpovprečno opremljenostjo. Poleg prej omenjenih funkcij
(Vipava), ima še naslednje zahtevnejše funkcije: zdravstveni dom, kino, hotel in igralnico, več
specializiranih trgovin, knjižnico, sodišče, športne dejavnosti. Ajdovščina oziroma tako
Srednja in Zgornja Vipavska dolina je pod vplivom bližnje Nove Gorice, ki je središče 5.
stopnje, hkrati pa je pod vplivom glavnega mesta, kot središča najvišje, 7. stopnje (Vrišer,
1998).
12.3.4. Oblike gručastih naselij
Gručasta kmečka naselja Vipavske doline, ki predstavljajo veliko večino naselij Srednje in
Zgornje Vipavske doline, so v glavnem primorskega tipa, ki pa se v Zgornji Vipavski dolini
ob vznožju Vipavski brd dopolnjuje s kraškim tipom.
Slika 34: STRNJENA POSELITEV IN OZKE ULICE V VIPAVSKEM KRIŽU (Vir: Matej Prezelj,
2006)

106

Vipavska dolina je torej prehodno območje med kraškim in primorskim tipom poselitve. Za
primorski tip naselij je značilno, da se stavbe držijo skupaj tako, da sestavljajo dokaj
premočrtne nize, ki so gručasto razporejeni po naselju, zato imajo lahko več jeder. Lahko pa
hiše stojijo tudi samostojno. Pozidava je strnjena, premočrtni nizi pa omejujejo ulico, ki je
hkrati tudi dvorišče. Vzdolžni in prečni profil ulice sta enotna. Omrežje ulic je razvejeno,
lahko je več glavnih cest, od katerih se cepijo stranske poti (Drozg, 1998). Na vzpetinah
(Vipavski Križ) ti nizi potekajo po plastnicah (Fister, 1993). Kraški tip poselitve je podoben.
Poselitev je nekoliko manj strnjena, objekti pa se ne združujejo v nize, ampak v skupine
(stavbne otoke), ki tvorijo kmečki dom (Drozg, 1998).
Glavne prostorske sestavine vasi so (Kladnik, Natek 1996): srednjeveško stavbno jedro,
dominantna cerkev, ki je lahko v različnem odnosu do naselja (sredi vasi, na obrobju vasi,
dislocirana), trgi z vaškimi vodnjaki, drevesom (lipo) in javnimi zgradbami ter koncentrična
rast domačij zaprtega tipa okrog srednjeveškega jedra. Novejši deli naselij so na robovih
naselij, lahko pa so tudi ločeni od starejšega dela naselja.
12.3.5. Kmečka hiša
Mediteranski vplivi se vidno zrcalijo v zunanjem izgledu kmečkih hiš, ki so pomembna
prvina podeželskega pejsaža. Čeprav je po drugi svetovni vojni tudi v Vipavski dolini zaradi
suburbanizacije podeželja ponekod v vplivnih območjih mest že prevladala semiurbana hiša,
ki se oblikovno bistveno razlikuje od tradicionalne kmečke hiše, pa lahko še marsikje
(predvsem v starih vaških središčih, pa tudi v mesnih naseljih) še opazimo tradicionalne
podobe hiš. Te so prilagojene podnebnim vplivom, zlasti burji.
Slika 35: UTDBENI ZNAČAJ PRIVETRNE STRANI DOMAČIJE ZAPRTEGA TIPA V MANČAH
(Vir: Matej Prezelj, 2006)

Kmečka hiša Srednje in Zgornje Vipavske doline spada v primorski tip, znotraj njega pa jo
lahko glede na arhitekturne in druge značilnosti60 uvrstimo v kraško različico (Drozg, 1998).
Fister pa je glede na arhitekturo, hiše Srednje in Zgornje Vipavske doline uvrstil v soško –
vipavsko arhitekturno regijo, znotraj nje pa v arhitekturno krajino Vipava (Fister, 1993).

60

velikost hiše, gradivo, velikost oken, nagnjenost strehe, zraščenost doma z gospodarskimi poslopji,...
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Stanovanjsko poslopje je nadstropno. Orientirano je proti jugu oziroma jugozahodu, zato je
bogatejše: vhod v hišo z dvoriščem61, ki je lahko pokrito s trto za poletno senco, več je oken,
ki so tudi večja, tu je lahko še daljši balkon. Severna oziroma severovzhodna, vetrovna stran
hiše pa ima utrdbeni značaj z ravno steno in čim manjšim številom majhnih oken. Pogosti so
kvalitetni kamniti detajli, kot so okna ali portali. Na to glavno organizacijsko enoto se vežejo
ostala poslopja, ki tvorijo domačije zaprtega tipa. Hiše primorskega tipa imajo ometane fasade
in položne strehe, ki so krite s korci ter zaradi burje obtežene s kamni, imenovanimi golobice
(Kladnik, Natek 1996).
12.3.6. Kratek opis izbranih naselij Srednje Vipavske doline (povzeto po Krajevnem
leksikonu Slovenije, 1995 in Jarc in ostali, 2002)
Batuje
Batuje so značilno gručasto naselje ob spodnjem robu obsežnih gruščnatih nanosov s pobočij
Čavna. Sem spada tudi zaselek Brsnice. Naselje ima dober prometno - strateški položaj tik ob
treh cestnih povezavah: Selo – Dornberk – Volčja Draga – Šempeter pri Novi Gorici, hitra
cesta Vipava – Vrtojba in stara cesta Ajdovščina – Črniče – Nova Gorica. Na poplavni ravnici
ob Vipavi je tudi železniška postaja.
Črniče
So starejše gručasto naselje na prehodu iz Srednje v Spodnjo Vipavsko dolino tik ob cesti
Ajdovščina – Nova Gorica. Hkrati so najzahodnejše naselje Srednje Vipavske doline. Ležijo
na gruščnatem gradivu, ki je bilo prenešeno s pobočij Čavna. Glavni kmetijski dejavnosti sta
vinogradništo in živinoreja, pod vasja je nekaj travnikov in pašnikov. Pri Svetem Juriju so
našli ostanke nekropole ketlaške kulture. Nad Črničami ima strateško lego s pogledom na
dolino srednjeveški zaselek Tabor, ki sicer spada pod Ravne. Utrdili so ga za obrambo pred
Benečani.
Dobravlje
Naselje se nahaja pod vzpetinami, ki ločujejo Ajdovsko kotlino od Dobravsko – Vrtovinskega
polja. Dobravlje so primer naselja, ki ga poleg strnjenega vaškega jedra sestavlja več
raztresenih zaselkov: Hrib, Pikči, Kozja Para in Hrobači. Tak tip naselja je prav značilen za
celotno flišno podnožje Trnovskega gozda in Nanosa vse od Podnanosa do Nove Gorice,
zlasti pa za Srednjo Vipavsko dolino. Glavni kmetijski panogi sta vinogradništvo in
živinoreja, njive pa so južno od naselja na melioriranem Dobravskem polju.
Lokavec
Lokavec je edino naselje Srednje Vipavske doline, ki ima več kot 1000 prebivalcev.
Sestavljajo ga številni zaselki na ravninskem delu Ajdovske kotline (Loretovše, Lahovše,
Brith, Bitovi in Mizinska vas) ter zaselki na pobočju pod Malo Goro (Kompari, Kuši, Paljki in
Kovači) in pod Goro (Brod, Čohi, Gorenje in Slokarji). Jedro kraja je ob križišču ceste iz
Ajdovščine in ceste iz Ceste na Predmejo.
Njive so na ravninskem dolinskem dnu med potoki Jovšček, Grajšček in Lokavšček, na
katerih so bile nekoč številne žage. Na prisojnih flišnih pobočjih pa so številni vinogradi. Na
Gradišču (390 m) severno od Lokavca je bila nekoč keltska naselbina, na Kovačevšu pa
grobišče. Nad Lokavcem se je novembra 2000 sprožil tudi plaz (Slano blato), ki je danes sicer
saniran, vendar so v okolici še številna labilna območja (Kovač, Kočevar, 2000/2001).
61

Dvorišču po domače rečejo borjač.
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Slika 36: ZASELEK GORENJE POD GORO, KI SPADA K LOKAVCU (Vir: Matej Prezelj, 2006)

Velike Žablje
Gručasto naselje Velike Žablje so poleg Dolenij edino naselje na levem bregu Vipave. Ležijo
ravno na prehodu med poplavno ravnico Vipave in pobočji flišnih Vipavsih Brd. Mogočen
baročni grad z arkadami iz 17. stoletja je delno porušen. Severna pobočja Vipavskih brd so
kljub osojnosti s posekom drevja in s terasami spremenili v vinogradniška območja. Kljub
temu in kljub njivam na poplavni ravnici ob Vipavi, je glavna kmetijska panoga živinoreja.
Vrtovin
Vrtovin od vseh naselij Srednje Vipavske doline sestavlja največ, kar 15 zaselkov, ki segajo
vse od ravnega dolinskega dna ob cesti Ajdovščina – Nova Gorica ob potoku Vrtovinšček do
pod Zasoda v relativni višini skoraj 200 metrov. Jedro kraja je ob baročni cerkvi Marijinega
vnebovzetja, sicer pa si zaselki od doline navzgor sledijo takole: Grželji, Čebuli, Fužine, Guli,
Stovška vas, Na Goričici, Subani, Šateji, Rebki, Kocjani, Jama, Črmelji, Guštini ter najvišja
Fevči in Lozarji. V pobočju nad jedrom vasi so ostanki rimske utrjene naselbine, še više, nad
zaselkom Lozarji, so okoli novejše kapele sv. Pavla ruševine poznoantične in
zgodnjesrednjeveške trdnjave, ki so jo uporabljali kot pribežališče ob nevarnosti med 1. in 9.
stoletjem. Nad prepadnimi stenami so ostanki obrambnega zidu, ohranjen pa je tudi 11 m
visok vodni stolp. To je najvišji rimski zidani objekt v Sloveniji, ki se je ohranil več kot 1500
let (Slovenija: turistični vodnik, 1996). Zaradi prisojne lege in ugodnih pedoloških
značilnosti, je veliko vinogradov, njive pa so na melioriranih površinah na dolinskem dnu.
Vipavski Križ
Razvoj naselij je bil običajno takšen, da so vasi prerasle v trge in trgi v mesta. Vipavski Križ
(do leta 1957 se je imenoval Sveti Križ) pa je primer, ko je mesto postalo vas. Naselje stoji na
podolgovati vzpetini na temeljih prazgodovinskega gradišča. Prvič je omenjeno leta 1252 kot
»villa Crucis«, obdobje največjega razcveta pa se je začelo v začetku 16. stoletja, ko je zaradi
ugodne lege za razvoj srednjeveškega naselja leta 1507 Križ dobil trške pravice, leta 1532 pa
še mestne pravice (lastni sodnik, vislice, svobodna obrt in organzacija letnih sejmov, vojaške
obveznosti – vzdrževanje vojske in vojaških naprav). Križ je postal eno od prvih naselij v
Vipavski dolini s tovrstnimi pravicami (Kladnik, 1994).

109

Kraj ima tri dele: Tabor, Grad in Plac. Najstarejši del je Tabor (okoli župnijske cerkve Sv.
Križa), ki mu pravijo tudi Gase. V Gasah so ulice ozke, ob njih pa so eno in dvonadstropne
hiše, na katerih je zaradi večkratnih prezidav malo prvotnih gotskih elementov. Ob koncu 15
stoletja je goriški škof zgradil v Križu grad s štirimi stolpi (2. del naselja) po renesančnem
vzoru, da bi ga zavaroval pred Benečani in Turki, saj je od Tomaja prek Štanjela in Križa
potekala obrambna črta. Plac je najmlajši del naselja, kjer je tudi samostan in pripadajoča
cerkev (Kladnik, 1994).
Leta 1605 je grad s posestvi kupil grof Hermann Attems. Attemsi so tu bivali vse do leta
1864. Od takrat dalje je zaradi prenehanja vojaške nevarnosti in skromnih razvojnih možnosti
(le strateška lega) Križ začel nazadovati in prehitela ga je bližnja Ajdovščina.
Z Vipavskim Križem je povezanih kar nekaj znanih zgodovinskih osebnosti. Obstajajo celo
domneve, da naj bi sistem utrdb in gradu izdelal Leonardo da Vinci, a za to ni dokazov.
Gotovo pa je tu v kapucinskem samostanu živel eden najbolj uglednih in najzabavnejših
slovenskih pridigarjev Janez Svetokriški s pravim imenom Tobia Lionelli (1647 – 1714), ki je
napisal 233 slovenskih pridig v 5 knjigah. Danes je Vipavski Križ urbanistični spomenik in
tako v celoti spomeniško zavarovan (Slovenija: turistični vodnik, 1996).
Ajdovščina
Mesto je nastalo ob sotočju Hublja in Lokavščka na stiku flišnega pobočja pod Goro in
nasutega Ajdovskega polja. K nastanku je veliko pripomogla tudi ugodna prometna lega na
prehodnem območju ob poti iz zahodne v vzhodno Evropo (Kladnik, 2003).
Najstarejša znana zgodovina Ajdovščine je povezana z vzpetino Gradišče severno od mesta.
Tam je bilo v 1. stoletju pr. n. št. železnodobno naselje, utrjeno z okopom in suhim zidom. Ob
Hublju pa je nastala predrimska naselbina, ki so jo poimenovali Fluvius Frigidus62 (Mrzla
reka – zaradi mrzlih izvirov Hublja). Tu je bila tovorna, preprežna in poštna postaja, ki je z
novo cesto Aquileia (Oglej) – Emona (Ljubljana) pridobila na pomenu. Pomembnost
hubeljske postojanke se je povečala v 2., 3. in 4. stoletju, ko se je povečeval pritisk z vzhodne
strani. Rimljani so meddrugim utrdli tudi utrdbo ob Hublju (Castra Ad Fluvium Frigidum63)
in jo vključili v vojno krajino Claustra Alpium Iuliarum64 (Slovenija: turistični vodnik, 1996).
V tistih časih se je tudi začelo pokristjanjevanje, Castra pa je veljala za pogansko. Po
nekaterih razlagah, naj bi Ajdovščina prav zato dobila to ime (ajd – pogan, velikan). V 5. in 6.
stoletju je v času barbarskih vpadov pomen postojanke upadel. Na ruševinah rimske naselbine
je v času preseljevanja ljudstev v 6. stoletju zraslo manjše naselje. To je znova omenjeno šele
leta 1507, kot trg ob deželni meji med Goriško in Kranjsko, ki je potekala po Hublju. V drugi
polovici 16. stoletja so ob zgornjem toku Hublja postavili prve plavže in fužine, ki so
privabile delavce in povečale promet. Železovo rudo so pridobivali tudi v Kovku, topili pa so
jo v Fužinah. Karavane so njihove izdelke odvažale do Trsta in pristanišča ob Timavi, v
Vipavsko dolino pa so dovažali olive, sol in prekomorsko blago. V 18. stoletju so v Vipavski
dolini in Ajdovščini skušali gojiti sviloprejke, a se ni obneslo. Tudi papirnica zgrajena v istem
stoletju ni dolgo delovala (Kladnik, 2003). V 19. stoletju so na obeh straneh Hublja v
Ajdovščini začeli rasti še drugi obrati: mehanična predilnica (prvo veliko podjetje ob Hublju),
strojarna, vodne žage in mlini ob Hublju, barvarna, tovarna testenin in pivovarna. V zaledju
na Trnovski planoti je bila pomembna proizvodnja lesa. A najpomembnejše so ostale fužine,
ki so delovale vse do leta 1909. Najdlje, do 1932. leta, je delovala predilnica. Za vse
dejavnosti, sploh pa za lesno industrijo, je bila pomembna izgradnja železnice, ki je povezala
62

Obstajajo razne izpeljanke iz tega imena, npr. Frigidus Fluvius.
»Castra« kot grad, utrdba z več stolpi.
64
Tu je bil tudi sedež rimskega načelnika te vojne krajine, katere zaporno obzidje je bilo približno na črti Reka –
Vrhnika/Hrušica – Grahovo ob Bači – Ziljska dolina.
63
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Gorico z Ajdovščino. Kraj je dodatno pridobil na pomenu leta 1848, ko je avstijska vlada
odločila, da dobi Ajdovščina okrajno sodišče. S tem je prevzela vodilno vlogo v dolini od
sosednjega Svetega Križa. V času 1. svetovne vojne je bila Ajdovščina v zaledju soške fronte,
zato ni utrpela neposredne vojne škode, številni vojaki, ranjenci, ujetniki in begunci pa so za
čas vojne zasedli tovarniška poslopja. Po prvi svetovni vojni je celotna Vipavska dolina prešla
pod italijansko oblast, ki se je končala šele s kapitulacijo Italije leta 1943. 5.maja je bila v
Ajdovščini imenovana prva slovenska narodna vlada, od konca 2. svetovne vojne, pa do
mirovne pogodbe z Italijo leta 1947 je bila Ajdovščina sedež cone B Svobodnega tržaškega
ozemlja.
Po letu 1945 je v glavnem v južnem delu mesta nastal industrijski del (živilska, gradbena,
tekstilna, lesno – predelovalna, kovinska industrija), v Šturjah in pri športnem letališču sta
obrtni coni. Leta 1955 je Ajdovščina postala mesto in zajela okoliške vasi in zaselke Gradišče,
Fužine, Pale, Slejkoti, Trnje in Šturje. Tako je Ajdovščina danes gospodarsko in kulturno
središče Vipavske doline. Zanjo je značilna arhitekturna raznolikost, saj obsega staro in
strnjeno pozidano jedro z ozkimi in zavitimi ulicami znotraj nekdanjega obzidja, ki ima
značilnosti rimskega kastruma, starejše vasi in zaselke z značilnostmi mediteranske
arhitekture ter novejše dele mesta z značilnostmi sodobne urbanizacije ter
postmodernističnimi stavbami v centru mesta (Kladnik, 2003). Staro mestno jedro je
razglašeno za urbanistični spomenik, vzpetina Gradišče pa za arheološki pomnik naselbinske
kulture. V Ajdovščini so delovali številni pomembnejši kulturni delavci: slikar, grafik in
fotograf Veno Pilon, pisatelj Danilo Lokar in baročni slikar Anton Cebej.
12.3.7. Kratek opis izbranih naselij Zgornje Vipavske doline65
Lozice
Lozice ležijo tik ob zgornjem toku Močilnika na prehodu v ravno dolinsko dno Vipavske
doline. To naselje sestavljajo zaselki Loka, Gorenji in Dolenji Žvanuti. Gorenji Žvanuti so
najbolj vzhodno ležeče naselje Zgornje Vipavske doline66. Kljub temu, da je na prisojnih
pobočjih precej vinogradov, na ravnini okoli vasi pa nekaj njiv, je najpomembnejša kmetijska
panoga živinoreja. V Lozicah naj bi po pričevanjih Stanko Premrl (doma iz Podnanosa)
uglasbil Zdravljico (Žvokelj Ferjančič, 2006).
Slap pri Vipavi
Slap je nestrnjeno naselje, ki leži na robu doline na prehodu med dolinskim dnom in flišnimi
Vipavskimi Brdi. Sestavljajo gručasti zaselki Žoržev Kraj, Majerija, Poreče in novejše hiše
zaselka Pod Stajami. V naselju je grad, ki naj bi ga zgradili malteški vitezi. Kraj je znan po
intenzivni kmetijski dejavnosti. Glavni kmetijski dejavnosti sta vinogradništvo in sadjarstvo
(breskve). Slednje pridobiva na pomenu, saj so sadovnjaki, ki so večinoma med vinogradi,
marsikje urejeni za intenzivno pridelavo (namakalni sistemi). Na melioriranih površinah, ki se
raztezajo do Močilnika, se njive (koruza, krompir, pšenica) prepletajo s travniki. Ljudje, ki se
ne preživljajo s kmetijsko dejavnostjo hodijo na delo v Vipavo in Ajdovščino (Urbanc, 2002).
V kraju je tudi edina klimatološka postaja na območju Srednje in Zgornje Vipavske doline.
Podnanos
Gručasto naselje (nekoč Št. Vid) leži v dolinskem dnu ob glavni cesti Vipava – Podnanos ob
sotočju Pasjega repa in Močilnika. Odtod poteka tudi cesta čez Vrhe (Vrabče) na Kras ter na
65

povzeto po Krajevnem leksikonu Slovenije in Primorje A – Ž, 2002
Kraj Otošče se nahaja ob Močilniku še nekoliko vzhodneje. Leži ob vznožju oziroma na pobočjih Vrh . Čeprav
je bolj navezan na Vipavsko dolino, je bil že v preteklosti vključen v upravne enote na Krasu. Danes spada pod
občino Divača.
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Nanos. Podnanos je znan po burji, domačini pa ravnico zahodno od Kraja imenujejo kar
Vetrno polje. V kraju so še razvaline gradu Roženek, ob katerem je cerkev Sv. Kozma in
Damjana, katere zlati oltar je med najlepšimi v Sloveniji (Slovenija: turistični vodnik, 1996).
Zaradi burje so vinogradi v zavetrnih in prisojnih legah na pobočjih Nanosa, nekaj njiv pa je
na meliorirani ravnini tik ob naselju, pomembna je tudi živinoreja. Tu je deloval in umrl
vinogradnik Matija Vertovec.
Slika 37: DOPRSNI KIP STANKA PREMRLA V PODNANOSU. ZNAN JE PO TEMU, DA JE
UGLASBIL ZDRAVLJICO. (Vir: Matej Prezelj, 2006)

Vrhpolje
Razpotegnjeno gručasto naselje Vrhpolje leži ob vznožju Nanosa in Trnovskega gozda med
katerima priteče iz soteske v Vipavsko dolino potok Bela. Ta potok je ob prihodu iz soteske
ustvaril vršaj, na katerem delno stoji Vrhpolje. Hkrati pa je odrinil Vipavo proti jugu. Na
ravnini južno od naselja je nekaj njiv, Vrhpolje pa je že dolgo znano po odličnih legah
vinogradov in posledično cenjenih vinih. Vinograde na pobočju pod Goro (na območju
Budanj in Dolge Poljane) je namreč omenjal že J. V. Valvazor. Nad Vrhpoljem je na skali
postavljen bel kamnit križ, pomnik bitke med rimskima prestolonaslednikoma Teodozijem in
Evgenijem. ki je potekala leta 394 nekje med Vrhpoljem in Zemonom. Zmagal je Teodozij, ki
naj bi mu obilno pomagala burja, ki je preusmerila puščice Evgenijevih lokostrelcev ter
drugače ovirala njegove vojščake. Po zmagi je Teodozij zavladal zahodnemu rimskemu
cesarstvu in prevzel krščanstvo, kar je vplivalo tudi na življenje prebivalcev Vipavske doline
(Bajc, 2006). Skozi Vrhpolje poteka cesta proti Sanaborju in Colu.
Zemono
Manjše gručasto naselje Zemono je nastalo na vzhodnih pobočjih osamljene istoimenske
flišne vzpetine. Na njej je bilo utrjeno prazgodovinsko gradišče, ob njenem vznožju na ravnini
pa so pri gradnji hitre ceste odkrile poznopaleolitsko ravninsko naselbino oz. postojanko, ki
naj bi bila med največjimi tovrstnimi naselbinami v Sloveniji (Bajc, 2006). Na vrhu vzpetine
danes stoji prenovljen arkadni dvorec (nekdanje letno domovanje) vipavskih grofov
Lanthierijev iz konca 17. stoletja. Danes v njem potekajo občasne razstave in razni kulturni
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dogodki, dvorec pa ima tudi poročne prostore ter gostilno. V okolici naselja ter na vzpetini so
odlične lege za rast trte, zato so tu večinoma vinogradi.
Vipava
Vipava je urbanizirano gručasto naselje na robu dolinskega dna ob izvirih Vipave tik pod
pobočji Nanosa. Je središče Zgornje Vipavske doline. Pomembna dejavnika razvoja sta bila
predvsem družbene narave. Prvi dejavnik je lega ob cesti Ajdovščina – Razdrto (zgodovinska
cesta Aquilea – Emona). Drugi dejavnik pa je ta, da je že zgodaj poseljeni zgornji del doline
terjal nastanek tržnega naselja in središča (Melik, 1960). Tudi izviri Vipave, ki so veljali za
obilne in čiste, so imeli pomembno vlogo, saj je tod mimo potekala pomembna cesta.
Vipava in okolica je bila poseljena že precej zgodaj. Najnoveše odkritje se je zgodilo avgusta
2005, ko so ob cerkvi Sv. Štefana odkrili žarne grobove iz 1. stoletja našega štetja. Po najdbah
sodeč67 je bila Vipava že takrat pomembna trgovska postojanka68. Tudi ime naselja Gradišče
priča, da je bilo območje relativno zgodaj poseljeno. O pomembnosti kraja pričajo številni
gradovi. Najstarejši (iz 12. st.) je Stari grad na razgledni pečini nad Vipavo, od katerega so
ostale le razvaline. Ob glavnih izvirih Vipave sta ohranjena okrogla stolpa utrdbe Tabor, na
glavnem trgu pa stoji propadajoči Lanthierijev dvorec iz 18. stoletja, v katerem je kratek čas
prebival tudi znani beneški pesnik in dramatik Carlo Goldoni (Slovenija: turistični vodnik,
1996). Na glavnem trgu je blizu pošte spominska plošča protestantskemu piscu in domačinu
Sebastijanu Krelju. Tu se je rodil tudi potopisec in diplomat Žiga Herberstein. Pomemben
domačin je bil tudi amaterski egiptolog Anton Lavrin, ki je iz Memfisa v Egiptu pripeljal in
postavil na družinski grob na vipavskem pokopališču staroegiptovska sarkofaga.
Slika 38: VIPAVA VELJA ZA »SLOVENSKE BENETKE« (Vir: Matej Prezelj, 2006)

Leta 1376 se kraj omenja kot trg, vendar se ni razvila v pomembnejše mestno središče. V času
Avstroogrske je bila Vipava sedež sodnega okraja, vendar je imela in v določeni meri ohranja
vlogo tržišča za širšo kmetijsko okolico. Ker je Vipava oddaljena od železnice in ker so se
razvijala druga dolinska središča (Vipavski Križ in Ajdovščina), se v naselju ni razvila
pomembnejša industrija, razen živilske. Zaradi majhnega strmca reke Vipave (v nasprotju s
Hubljem) nudi skromnejše možnosti za obrtniško izrabo, npr. za mline, žage (Melik, 1960).
67
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Najdbe so trenutno razstavljene v turistično – informacijskem centru v Vipavi.
Pogovor s Suzano Žvokelj Ferjančič (Center za razvoj podeželja Vipava) dne 12.1.2006.
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Vipava ob zares obilnih deževjih tudi poplavlja, zaradi številnih mostov čez vodo in zaradi
njenega toka pod in med hišami pa je dobila poetično ime »slovenske Benetke«. Stari del
mesta je urbanistični spomenik.
Čeprav brez pomembne industrije, pa je Vipava že od nekdaj pomenila veliko v proizvodnji in
trgovini z vinom in ohranila vlogo kmetijskega središča Vipavske doline. Danes je Vipava v
sicer senci Ajdovščine, z nastankom nove občine leta 1995 pa je pridobila na upravnem
pomenu, saj je postala občinsko središče občine Vipava. Pomembnejša industrijska obrata sta
vipavska mlekarna in Agroind, katerega glavna dejavnost je vinarstvo. Ob glavni cesti skozi
naselje je nasproti osnovne šole na drugi strani ceste v zadnejm času razvila trgovsko –
poslovna cona z več trgovinami. Z ustanovitvijo zasebne Škofijske gimnazije leta 1991
(delovala že od 1952. leta) je postala Vipava tudi pomembno izobraževalno središče. V
Vipavi je tudi vojašnica.
12.4. Spremembe v morfologiji in pomenu naselij
Ker se je le malokje ohranil tradicionalni način odelave kmetijskih zemljišč, ki je temeljil na
samooskrbi, sta se spremenila tudi pomen in morfologija naselij v Srednji in Zgornji Vipavski
dolini. Razmestitev naselij se ni bistveno spremenila, spremenili pa so se dejavniki, ki
vplivajo na razvoj naselij (Drozg, 1995). Samooskrbno kmetijstvo je izgubilo pomen, razvoj
je v glavnem vezan na intenzivno kmetijstvo, promet in industrijo. Glede na to so nekatera
naselja nazadovala (upad prebivalstva v Kamnjah, Ravnah, Sanaborju), pridobili sta v
glavnem Ajdovščina in Vipava ter naselja v njunem ožjem vplivnem območju (npr. Cesta in
Lokavec).
Kljub temu, da so vasi v veliki meri ohranile tradicionalni videz (npr. Slap pri Vipavi,
Orehovica, Velike Žablje), pa so spremembe po 2. svetovni vojni pomembno vplivale na
njihovo podobo vasi. Z urbanizacijo in industrializacijo se je pojavil nov urbani poselitveni
vzorec predvsem v naseljih v okolici Ajdovščine in Vipave69, katerega glavna zunanja
značilnost je tip semiurbane hiše. Semiurbana hiša se ne sklada s tradicionalno podobo hiš,
saj ne odraža povezave z naravnimi in kulturnimi prvinami pokrajine (Drozg, 1998). V
različnih obdobjih po vojni so nastajale različne tovrstne hiše. V sedemdesetih in osemdesetih
letih so nastajale hiše s pravokotnim tlorisom in več nadstropji, tako da imajo kockasto
obliko. V novejšem času pa nastajajo tudi pritlične hiše z bolj zapletenim tlorisom in večjo
površino. Kamen kot gradbeni material je kvečjemu okrasnega značaja, strehe so večinoma še
krite s korci in kamenjem, lahko pa so tudi pločevinaste. Semiurbana hiša je običajno
prostorsko ločena od starega dela naselja, če je takih hiš več, pa ne stojijo tako strnjeno
skupaj, kot pri starem delu naselja, ampak je razporeditev bolj razpršena.
Podobno kot v ostali Sloveniji so se spremenile tudi funkcije podeželskih naselij. Vasi so
bile nekoč bolj socialno homogene in imele so bolj skladno podobo. Bile so agrarne skupnosti
s samooskrbno naravnanostjo, ki so združevale bivanje, delo in socialno življenje. Danes je
primarna funkcija bivalna, ljudje pa za večino drugih dejavnosti hodi v mesto. Pojavljajo se
novi deli vasi, ki arhitekturno ne spadajo k staremu delu vasi, značilna je tudi socialna
heterogenost (Drozg, 1998). Za naselja v ožjem vplivnem območju Ajdovščine je značilna
velika dnevna migracija na delo ter v šolo.
Poudariti pa velja, da so vsaj navzven naselja Zgornje Vipavske doline bolj ohranila
tradicionalen značaj, kot pa naselja Srednje Vipavske doline.
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Nekoliko manj je to zaznati izven ožjega vplivnega območja Ajdovščine in Vipave, ki sega približno od
naselja Cesta do Vipave.
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Slika 39: V VIPAVSKI DOLINI JE VEDNO VEČ HIŠ, KI SE BISTVENO RAZLIKUJEJO OD
TRADICIONALNIH KMEČKIH HIŠ (Vir: Matej Prezelj, 2006)
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13. GOSPODARSKE ZNAČILNOSTI
13.1. Uvod
Celotna Vipavska dolina je tradicionalno kmetijska pokrajina, čeprav ima danes industrija
pomembnejšo vlogo. Zaradi specifičnih podnebnih značilnosti je dolina svojo tradicionalno
vlogo v določeni meri ohranila. Ker pa leži ob državni meji, ki je postala z vstopom Slovenije
v Evropsko unijo še bolj odprta, so se zlasti v mestih in njihovih ožjih vplivnih območjih
osredotočile dejavnosti, ki so pomen kmetijstva potisnile v ozadje, pogosto pa so z njim celo
prišle v konflikt. Srednja in Zgornja Vipavska dolina se nahajata v goriškem vplivnem
območju in s tem v bližini enega najbolj razvitih delov Sleovenije. Vse našteto lahko
združimo v značilnosti mezoregije in jih predstavimo kot njene komparativne gospodarske
prednosti v primerjavi z drugimi regijami (Kladnik, Natek 1996 in Strategija gospodarskega
razvoja občine Ajdovščina od 2005 do 2015 http://www.ra-rod.si):
• kmetijstvo; submediteranske kulture, predvsem vinogradništvo in sadjarstvo, zgodnji
pridelki
• obmejnost; odprta lega proti zahodu je s slovenskim vstopom v EU vplivala na
povečanje človeških, blagovnih, storitvenih, finančnih in drugih tokov, z izgradnjo
hitre ceste skozi Vipavsko dolino pa se bo pomen obmejnosti še povečal; za Vipavsko
dolino je pomemben tudi 5. evropski prometni koridor
• razvoj sekundarnega, terciarnega in kvartarnega sektorja70; tu so še nekatere
rezerve, predvsem v razvoju terciarnih in kvartarnih dejavnosti
Območje Srednje in Zgornje Vipavske doline ima ugodne možnosti za nadaljni gospodarski
razvoj, predvsem na področju industrije in storitvenih dejavnosti, zlasti turizma. Tudi nekateri
segmenti kmetijstva (vinogradništvo in sadjarstvo) predstavljajo pomemben razvojni
potencial območja.
13.2. Kmetijstvo
Srednja in Zgornja Vipavska dolina je tradicionalno kmetijska pokrajina, kjer se je skozi
zgodovino uveljavil in ohranjal določen sistem zemljiške rabe. Ta je ustrezal polikulturnemu,
samooskrbnemu kmetijstvu, kjer je vsaka kmetija doma pridelala skoraj vse, kar je
potrebovala za preživetje (Granda, 1984).
Po drugi svetovni vojni se zaradi razvoja industrije ter zasebnemu kmetijstvu nenaklonjenih
političnih razmer, možnosti za nadaljni razvoj kmetijstva niso izboljšale71. To se je odražalo v
hitrem procesu deagrarizacije in usmerjenost kmetijske politike v razvoj družbenega oziroma
zadružnega kmetijstva. Zato so se številni manjši kmetje zaposlili v neagrarnem sektorju,
predvsem v vse pomembnejših industrijskih dejavnostih. Rabo zemljišč so ekstenzivirali ali jo
opustili, vendar jo obdržali v lasti. Pridelovali so v glavnem za lastne potrebe, tako da se je
delež kmetijstva v družbenem dohodku zmanjšal, zmanjšal pa se je tudi obseg obdelovalnih
površin (njiv, vinogradov, vrtov) ter pašnikov. Zaradi zaraščanja opuščenih obdelovalnih
površin se je povečal delež travnikov, zaradi zaraščanja pašnikov pa se je povečal delež gozda
(Kladnik, Natek, 1996).
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Terciarni in kvartarni sektor sta zaradi primerljivosti z evropskimi kazalci združena v sektor »storitve«.
Zakon o agrarni reformi iz leta 1945 je določil tog zemljiški maksimum, ki je bil za nekmete 3 ha, za kmetije
pa 45 ha.
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13.2.1. Poljska razdelitev in raba tal
Zaradi omenjenega razvoja (samooskrbno kmetijstvo in politični razvoj po 2. svetovni vojni)
je bila do 80. let prejšnjega stoletja značilna velika zemljiška razdrobljenost. Tudi z
izvedenimi ukrepi med melioracijami in komasacijami se stanje v Srednji in Zgornji Vipavski
dolini vse do danes ni bistveno izboljšalo. To otežuje strojno obdelavo površin in zmanjšuje
konkurenčnost kmetijskih pridelovalcev (Strategija gospodarskega razvoja občine Ajdovščina
od 2005 do 2015 http://www.ra-rod.si).
Poljska razdelitev v Vipavski dolini temelji v tradicionalnem samooskrbnem kmetijskem
sistemu, vezana pa je tudi na poselitev. V Vipavski dolini so polja razdeljena na naslednje
načine (Kladnik, 1998):
• prave ali prvotne grude; posest je razkosana, kosi pa so brez reda pomešani med
seboj, parcele so nepravilnih oblik
• prehodna oblika med grudami in delci; sem spadajo progaste in pravokotne grude,
daljše njive, vinogradniški delci in kratki delci
• nepravilni ali grudasti delci; prevladujejo podolgovate njive, a je parcelacija manj
sistematična kot pri pravilnih delcih, oblika parcel pa je manj pravilna in enotna
Slika 40: ZEMLJIŠKA RAZDROBLJENOST IN SISTEMI POLJSKE RAZDELITVE V DELU
ZGORNJE VIPAVSKE DOLINE; Na sliki je lepo vidna velika zemljiška razdrobljenost na robu
dolinskega dna, še zlasti na flišnih pobočjih okoli Dolge Poljane in Budanj (slika zgoraj). Tu prevladuje
poljska razdelitev na prave oziroma prvotne grude. Kmetijska raba so vinogradi in sadovnjaki. Pri
Vrhpolju (na sliki desno) so polja razdeljena na prehodne oblike med grudami in delci (večinoma
vinogradi, tudi njive). Neposredno na dolinskem dnu med Vipavo in hitro cesto, pa prevladujejo
nepravilni ali grudasti delci s polji koruze in pšenice ter travniki (Vir: Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano http://rkg.gov.si/GERK/viewer.jsp)
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Takšna razdelitev je glede na poselitveni model Srednje in Zgornje Vipavske doline
pričakovana. Vsi trije tipi poljske razdelitve so značilni za gručaste vasi, sistem razdelitve na
prave in prvotne grude pa tudi za zaselke. Prave in prvotne grude so vezane na flišna pobočja
Trnovskega gozda, na vzpeti del, ki ločuje Dobraveljsko in Ajdovsko polje (Vipavski Križ,
Plače), na robove Vipavskih brd (Manče, Lože, Slap pri Vipavi) ter na ožje dno Močilnika od
Lozic navzgor. Prehodne oblike med grudami in delci so na Dobraveljskem polju med Selom
in Malimi Žabljami ter na dolinskem dnu med Lokavcem in Podnanosom. Polja, ki so
razdeljena na nepravilne ali grudaste delce pa zajemajo manjši del Zgornje Vipavske doline v
okolici Vrhpolja in Dupelj.
Raba tal je ena tistih prvin v pokrajini, ki jo navzven najbolj prepoznavno zaznamujejo. V njej
se odražajo zapletena razmerja med naravnimi in družbenimi dejavniki na nekem območju.
Razmerje med fizičnimi in družbenimi značilnostmi ter rabo tal je v Vipavski dolini
naslednje:

13.2.2. Spremembe v rabi tal po melioracijah in komasacijah v 80. letih 20. stoletja
Posebne spremembe v poljski razdelitvi in rabi tal sta Srednja in Zgornja Vipavska dolina
doživeli z melioracijami in komasacijami v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, ki so zajele
v glavnem dolinsko dno. Namen melioracij je bil izboljšava vodnih značilnosti, povečanje
njivskih površin in intenzivnejša raba teh površin za povečanje pridelave hrane. S
komasacijami pa bi izboljšali (zmanjšali) zemljiško razdrobljenost obdelovalnih površin ter
jih tako pripravili za intenzivno obdelavo. Raba se je s temi posegi povsem spremenila72.
Najbolj se je raba spremenila na melioracijsko-komasacijskem območju Lokavec, sledijo
Ajdovsko polje, Brje – Male Žablje, med Vipavskim Križem in Malimi Žabljami in na
območju Slapenskega polja. Na teh območjih je znašal delež spremenjene rabe tal 30%. S
temi posegi se je v celotni takratni ajdovski občini73 močno povečala površina njiv in sicer za
919 ha, kar je okoli 92%. Te so se povečale na račun travnikov, katerih površina se je v občini
zmanjšala za 866 ha oziroma za 52%. Njivske površine so se povečale tudi na račun
nekdanjih gozdno – grmovnih zaplat na dolinskem dnu in gozdnih robov na dolinskem
obrobju. Najmanjše spremembe so bile na območju Lozic, kjer so bile tudi najpozneje
izvedene melioracije in komasacije. Lozice so bile tudi edini primer, kjer se površina
travnikov ni zmanjšala (Kladnik, Natek, 1996).
Posega, ki sta povzročila največ škode sta bila dva:
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Spremembo rabe so kasneje ugotavljali s fotointerpretacijo črnobelih posnetkov iz leta 1975, s čimer so
ugotavljali prvotno rabo tal pred melioracijami. To so primerjali z rabo po melioracijah in komasacijah leta 1986
(Kladnik, Natek, 1996).
73
Obsegala je tudi območje današnje vipavske občine, saj se je vipavska občina izločila leta 1995.
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•
•

regulacija vodotokov, da bi pospešili odtok padavinske vode in se izognili poplavam, s
tem pa bi se znižal tudi nivo podtalnice
odstranitev drevesno – grmovne vegetacije v obliki živih mej ob poljskih poteh, starih
vodnih jarkih, potokih in rekah, ker so predstavljale oviro intenzivnemu strojnemu
obdelovanju

Žive meje so že od rimskih časov dalje omejevale zaprte celice, ponekod pa so manjše
kmetijske površine omejevale eno, dvo ali pa trostransko. Vloga teh mej je bila:
• varovalna; meje so ščitile manjše kose zemlje pred vetrno erozijo
• mikroklimatska; ob teh mejah se je ustvarila posebna mikroklima, večje je bilo
zadrževanje vode in posledično je bila tam večja vlažnost
• ekosistemska; žive meje so predstavljale bivanjsko okolje za številne rastline in živali
• pejsažna; mozaik površinsko majhnih, ograjenih in pred vetrom zaščitenih zemljiških
kosov je dajal pokrajini edinstveno podobo
Z novo mrežo vodotokov, jarkov, kanalov, poti ter z novo parcelacijo, se je površina živih mej
v dolinskem dnu zmanjšala kar za 80%. Za 20% se je zmanjšala tudi dolžina dovoznih in
poljskih poti. Ob tem so izravnali, skrajšali in poglobili naravne struge potokov in rek
(Vipave, Hublja, Močilnika ter drugih) ter izkopali nove kanale in jarke. Površine, ki jih ti
prepredajo, so se skoraj podvojile. Hkrati so večino zemljišč komasirali. V ajdovski občini so
zmanjšali število parcel za 60%, s čimer se je povečala njihova povprečna velikost z okoli 20
arov na okoli 45 arov, a zemljiška razdrobljenost je ostala.
Lega parcel, ki je po novem določala smer strojnega obdelovanja in sajenja poljščin ni bila
prilagojena specifičnim hidrološkim, vetrovnim in drugim naravnim značilnostim, zato so bile
številne posledice teh posegov negativne. Velike površine njiv so bile brez zaščite pred
vetrom. Po nekaterih ocenah naj bi že v prvi zimi z nekaterih najbolj izpostavljenih
obdelovalnih površinah na Lokavškem in Ajdovskem polju odneslo kar 15 cm rodovitne
zemlje. To je toliko, kot jo po ocenah odnese po naravni poti v 30 000 letih (Radinja, 1965).
Druga velika težava se je pojavila v bolj sušnih letih. Zaradi hitrejšega odtoka površinskih
vodotokov, se podtalnica ni uspela obnavljati, zato se je njen nivo znižal. To se je poznalo v
sušnih poletjih, ko se je pridelek zaradi nizke podtalnice bistveno zmanjšal (pogovor z
biologom Petrom Valičem). Tretja težava se je pojavila s poplavami v začetku devetdesetih
let, ki so se pojavile na drugih območjih kot običajne, ki sicer niso povzročale nobene škode.
Neustrezno rabo tal dokazujejo spremembe, ki so nastale v drugi polovici 80. let prejšnjega
stoletja na Ajdovskem in Lokavškem polju. Te so bile usmerjene k vračanju v prvotno rabo
pred melioracijami, kar je pomenilo zmanjšanje njivskih površin ter povečanje deleža
travnikov (Kladnik, Natek, 1996). Vendar pa se stanje ni v celoti popravilo, predvsem kar se
tiče obnavljanja živih mej (Valič, 2006). Na manjših območjih se je ob zgraditvi in poglobitvi
jarkov in kanalov zaradi prekopavanja, in s tem mešanja horizontov, poslabšala kakovost
prsti.
13.2.3. Kmetijske panoge
Velika zemljiška in posestna razdrobljenost otežuje obdelavo zemljišč, s tem pa se zmanjšuje
konkurenčnost kmetij. V Srednji in Zgornji Vipavski dolini je trend opuščanja kmetijskih
dejavnosti. Posledice so vidne v zaraščanju krajine (tako njiv, kot travnikov in pašnikov) ter v
pomanjkanju delovne sile na podeželju zaradi migracij v mesta. Število kmetijskih zemljišč se
zmanjšuje zaradi urbanizacije in zaradi gradnje hitre ceste (Štrancar, 2003). Zaradi
premajhnega vlaganja v trženje in razvoj novih proizvodov in storitev, raste konkurenčni
pritisk na kmetijstvo. Zaradi propada manjših kmetov, ki so brez vizije nadaljnjega razvoja
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svoje dejavnosti se odprodaja kmetijska zemljišča. Slaba je tudi starostna struktura nosilcev
kmetijskih gospodarstev. Vse to vpliva, da prihodki iz kmetijske dejavnosti trajno upadajo (po
oceni za Srednjo in Zgornjo Vipavsko dolino, naj prihodki od kmetijskih dejavnosti ne bi
presegali 5%). Z zmanjševanjem pomena kmetijstva, opuščanjem rabe kmetijskih zemljišč in
njihovim zaraščanjem se zmanjšuje tudi krajinska raznolikost. Vseeno pa dolgo vegetativno
obdobje, raznolikost kmetovanja, dejstvo da je večina kmetijskih zemljišč v lasti družinskih
kmetij ter močno prisotna tradicija kmetovanja, ohranjajo pomembno vlogo kmetijstva
(Strategija gospodarskega razvoja občine Ajdovščina od 2005 do 2015 http://www.ra-rod.si).
Govedoreja v Srednji in Zgornji Vipavski dolini izgublja pomen. Nekmečko in ostarelo
prebivalstvo z nekaj kravami molznicami (do 4) opušča dejavnost. Edina večja farma v
Zgornji Vipavski dolini (Vipava) je šla v stečaj v začetku novega tisočletja. Upada tako
število proizvajalcev mleka, kot tudi število živine. V Zgornji Vipavski dolini ostaja
živinoreja pomembna v Dupljah (Perhavec, 2006).
Prašičjereja je manj pomembna in je namenjena v glavnem za lastne potrebe. Pojavlja se tudi
v kombinaciji z govedorejo.
Reja drobnice je po upadu v preteklosti v zadnjih letih v rahlem vzponu, saj se povečuje
število živali in rejcev. V Srednji in Zgornji Vipavski dolini je vezana predvsem na višje dele
pobočij Čavna in Nanosa.
Konjereja se pravtako ponovno uveljavlja predvsem v športno – rekreativne namene. Tu
obstaja še možnost bodočega razvoja kmetij v povezavi z dodatnimi aktivnostmi povezanimi s
kmečkim turizmom.
Perutninarstvo je relativno pomembna panoga, saj je usmerjeno tako v ekstenzivno
pridelavo za samooskrbo, kot tudi v intenzivno pridelavo za trg (npr. farma na Dobravi pri
Podnanosu – kooperativna reja za Pivko Perutnino).
Čebelarstvo predstavlja eno od področij, kjer so še rezerve. Relativno neonesnaženo okolje in
velika vegetacijska biodiverziteta omogočata pridelavo kvalitetnega medu, ki marsikje že
predstavlja dodatno dejavnost. Možnosti so na področju trženja čebelarstva v povezavi z
ekološkim kmetovanjem in zdravim načinom življenja, ki pridobivata na pomenu.
Ribogojništvo na območju Srednje in Zgornje Vipavske doline ni razvito in predstavlja tržno
nišo (Strategija gospodarskega razvoja občine Ajdovščina od 2005 do 2015 http://www.rarod.si in Perhavec, 2006).
Današnja pridelava poljščin je odraz načrtnega usmerjanja v zadnjih dveh desetletjih.
Povezano je z melioracijami in komasacijami v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, s
katerimi so skušali povečat pridelavo hrane. Poljedelstvo je v glavnem vezano na dolinsko
dno ter na flišna pobočja. V dolinskem delu je struktura pridelave enostavna, saj močno
prevladujeta pšenica in koruza, ki sta po melioracijah nadomestili pridelavo sena na travnikih
ter tradicionalne poljščine, kot so krompir, krmna pesa, krmno korenje, zelje in ohrovt.
Pšenica in koruza zavzemata okoli 60% njivskih površin v Srednji in Zgornji Vipavski dolini.
Zelenjadarstvo (pridelava zgodnjih povrtnin) bi lahko imela v Srednji in Zgornji Vipavski
dolini večji pomen, če ne bi bilo dveh omejitvenih dejavnikov: burje in suše. Predvsem
slednje predstavlja težavo, saj za večjo pridelavo ni urejenih namakalnih sistemov, ob sušnih
letih pa je tveganje izpada pridelave veliko. Ureditev namakanja pomeni višje stroške, s tem
pa se zmanjšuje konkurenčnost maloštevilnih pridelovalcev (v celotni ajdovski občini jih je
naprimer manj kot deset).
Poleg poljščin in povrtnine, je za proučevano območje značilno tudi sadjarstvo. Naravne
značilnosti območja (vpliv sredozemskih podnebnih značilnosti in geološka podlaga)
omogočajo pridelavo zgodnjega sadja v sadovnjakih v privatni lasti. Pridelovanje sadja v
Vipavski dolini omenjajo že srednjeveški viri. Na Slapu pri Vipavi so že leta 1873 odprli
slovensko poklicno šolo sadjarstva in vinarstva, ki je bila kasneje prenešena na Dolenjsko
(Jarc in ostali, 2002). Prevladujejo breskve, pomembne so še češnje, marelice, slive, jabolka
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ter tudi kostanj, orehi in kakiji. Pomembnost pridelave tovrstnega sadja se je povečala z
osamosvojitvijo Slovenije (otežen uvoz iz bivših jugoslovanskih republik). Z vstopom
Slovenije v EU so se spet pojavile težave povezane z zemljiško razdrobljenostjo in majhnostjo
površin, saj se pridelovalci srečujejo z večjimi in konkurenčnejšimi (cenejšimi) pridelovalci iz
Italije in Španije. Pridelavo sadja ogrožajo vdori hladnega zraka, ki v spomladanskem času
povzročajo pozebe.
Slika 41: SADJARSTVO JE ENA POMEMBNEJŠIH KMETIJSKIH PANOG SREDNJE IN ZGORNJE
VIPAVSKE DOLINE. NA SLIKI JE NASAD JABOLK NAD AJDOVŠČINO (Vir: Matej Prezelj, 2006)

Zaradi dobrih naravnih pogojev in tradicije predstavlja vinogradništvo74 skupaj s sadjarstvom
najpomembnejšo primerjalno prednost Srednje in Zgornje Vipavske doline na področju
kmetijstva. Tudi v celoti gledano, je vinogradništvo ena ključnih gospodarskih panog
območja, saj veliko prispeva tudi k ohranjanju značilne in prepoznavne kulturne krajine.
Kljub temu da velika večina pridelovalcev Srednje in Zgornje Vipavske doline (v celotni
ajdovski občini okoli 90%) prideluje grozdje na površinah, ki so velike do 3 ha, pa pridelava
grozdja in vina presega samooskrbo, zato so pridelovalci prisiljeni v trženje pridelka in
izdelka. Večina pridelovalcev grozdja je kooperantov Kmetijske zadruge Vipava. Nekateri
vinogradniki pa so se odločili za lastno vizijo razvoja, ki temelji na vrhunskih vinih.
Uveljavili so svojo blagovno znamko ter sami prevzeli trženje in promocijo svojih izdelkov75.
Vinogradi se v Srednji Vipavski dolini v glavnem nahajajo na flišnih pobočjih pod Trnovskim
gozdom, nekaj vinogradov je na Dobraveljskem in Lokavškem polju ter na severnih pobočjih
Vipavskih brd v okolici Velikih Žabelj. Tudi v Srednji Vipavski dolini so vinogradi vezani na
74

Vina Vipavske doline je omenjal že J. V. Valvazor. Že v času stare Avstrije so vrhpoljski "Oberfelder" (rdeče
vrhpoljsko vino) pili celo na Dunaju.
75
Vipavska dolina je z zgornjevipavsko vinsko cesto vključena v mednarodni projekt INTERREG IIIC – EAST
– VINUM EST. To je mreža, v kateri različna vinorodna območja iz Italije, Španije, Nemčije, Madžarske in
Slovenije promovirajo, ščitijo in ohranjajo raznovrstnost teh območij (Razvojna agencija ROD www.ra-rod.si).

121

flišna pobočja Kovka (Dolga Poljana, Budanje). Eno najbolj znanih in tradicionalnih območij
pridelave vina je v okolici Vrhpolja in Zemona. Veliko vinogradov je tudi na vzhodnih
pobočjih Vipavskih brd (Manče, Lože, Slap) ter v okolici Podbrega in Hrašč nad
Podnanosom. Vinogradi segajo v Zgornji Vipavski dolini vse do zaselkov Gorenji in Dolenji
Žvanuti, kjer so vezani na prisojna pobočja (Strategija gospodarskega razvoja občine
Ajdovščina od 2005 do 2015 http://www.ra-rod.si in Perhavec, 2006).
Slika 42: VINOGRADI V OKOLICI VRHPOLJA (Vir: Matej Prezelj, 2006)

Vipavska dolina spada v primorski vinorodni rajon, znotraj njega pa v Vipavski vinorodni
okoliš (Natek, 1998). Od vinskih zvrsti pridelujejo vrtovčana in vipavca, sicer pa prevladujejo
bele sorte vina: rebula, malvazija, sauvignon, laški rizling, beli pinot, rumeni muškat,
chardonnay itd. V zadnjem času spet pridobivata na pomenu avtohtoni sorti pinela, zelen. Od
rdečih vin pridelujejo v glavnem merlot, berbero, modri pinot in cabernet sauvignon (Agrind
Vipava http://www.agroind.si/index.php?vie=cnt&gr1=vnkl&gr2=prv).
Z vinogradništvom je povezano tudi trsničarstvo. To je nabolj razvito v Zgornji Vipavski
dolini v okolici Budanj, Dolge Poljane in Vrhpolja (Trsničarska zadruga vrhpolje
http://www.tzvvrhpolje.com/index.html).
13.2.4. Dopolnilne dejavnosti na kmetijah
Med najpomembnejše dopolnilne dejavnosti na kmetijah sodita turizem in gostinstvo. V
Srednji Vipavski dolini sta dve turistični kmetiji: Arkade in Kosovel – obe v Črničah. V
Zgornji Vipavski dolini se s turistično – gostinsko ponudbo ukvarja turistična kmetija Na
hribu na Slapu pri Vipavi. Poleg domače hrane in pijače nudijo tudi možnost bivanja in
preživljanja dopusta na kmetiji, lahko pa tudi krajše izlete.
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13.3. Industrija in obrt
Najpomembnejši gospodarski sektor Srednje in Zgornje Vipavske doline je sekundarni.
Znotraj njega sta najpomembnejša gradbeništvo in predelovalna industrija. Ti dve dejavnosti
sta vezani skoraj izključno na Ajdovščino76 in Vipavo. Razvoj industrije na obravnavanem
območju lahko razdelimo na tri obdobja (Lah, 1985, Vrišer, 1998 B):
• začetno obdobje; v tem obdobju seveda še ne moremo govoriti o industrijski
proizvodnji, so pa bili postavljeni temelji kasnejšemu razvoju
• obdobje 19. ter prve polovice 20. stoletja do 2. svetovne vojne; v tem obdobju
nastanejo prvi manjši proizvodni obrati ter tovarne
• obdobje po 2. svetovni vojni; obdobje hitre industrializacije, razvijejo se podjetja, ki
so pomembna v slovenskem merilu
V Ajdovščini so že v 16. stoletju postavili fužine, ki so delovale vse do začetka 20. stoletja.
Furmani so tja vozili železovo rudo iz rudnika pri Kovku, pod Čavnom pa so kopali bakrovo
rudo.
Slika 43: OSTANKI NEKDANJIH FUŽIN POD IZVIRI HUBLJA NAD AJDOVŠČINO (Vir: Matej
Prezelj, 2006)

Dolgo tradicijo imata kovinska in strojna proizvodnja. V 19. stoletju je ob Vipavi pri Batujah
nastala kovačija, ki je serijsko izdelovala poljedelsko in zidarsko orodje. To se je ohranil vse
do danes (podjetje Fužinar). V 19. stoletju so ob Hublju nastali mlini77 in več tovarn:
predilnica, strojarna, barvarna, tovarna testenin in pivovarna, ob drugih vodotokih (Jovšček,
Lokavšček) pa več žag (začetki razvoja lesne industrije), mlinov in kovačij. Leta 1894 je v
Vipavi nastala prva vinarska zadruga na slovenskem ozemlju, leta 1896 je bila zgrajena stara
76

Gradbeništvo in predelovalna industrija (živilska, lesna in kovinska industrija) predstavljajo npr. 85% vseh
prihodkov od prodaje v občini Ajdovščina (Razvojna agencija ROD http://www.ra-rod.si).
77
Npr. Flucov mlin (1804) na Hublju iz katerega je postopoma nastal Mlinotest.
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klet, ki je danes skladišče. V Podnanosu je leta 1911 začela delovati zbiralna mlekarna, ki je
bila kasneje premeščena v Vipavo. Tudi tekstilna industrija ima v Srednji Vipavski dolini
dolgo tradicijo. Prvo tekstilno tovarno na slovenskem so ustanovili tržaški podjetniki že leta
1826, to je bila predilnica v Ajdovščini, ki je v začetku 20. stoletja zaposlovala kar 1100
delavcev. V njej je bila med 1. svetovno vojno bolnišnica (Lah, 1985).
Največji razvoj industrije pa je sledil takoj po drugi svetovni vojni, ko so postopoma nastala
podjetja, ki imajo danes vodilno vlogo na področju industrije in ki danes nudijo zaposlitev
dobršnemu delu prebivalstva Srednje in Zgornje doline ter tudi okolice. Po osamosvojitvi so
bila podjetja privatizirana, tako da so danes največja podjetja delniške družbe.
Tabela 23: POMEMBNEJŠA PODJETJA SREDNJE IN ZGORNJE VIPAVSKE DOLINE (Vir: Lah,
1985, Poslovni register www.najdi.si/register)

kraj

leto nastanka

industijska
panoga

PRIMORJE
Ajdovščina
1946
gradbeništvo
TEKSTINA
Ajdovščina
1948
tekstilna ind.
IKA
Ajdovščina
1970
tekstilna ind.
FRUCTAL
Ajdovščina
1955
živilska ind.
MLINOTEST Ajdovščina
1948
živilska ind.
LIPA
Ajdovščina
1945
lesna ind.
AGROIND
Vipava
1894/1907** živilska ind.
VIPAVA
* - ni dostopnih podatkov
** - 1894 nastane vinogradniška, leta 1907 pa mlekarska zadruga

število
zaposlenih
1533
290
75
631
210
310
203

letni prih. od
prodaje (v
mio SIT)
43 630
3 245
420
18 500
4 600
*
4 400

Poleg velikih podjetij so v Srednji in Zgornji Vipavski dolini še številna druga, manjša
podjetja ter več samostojnih podjetnikov, ki se ukvarjajo s kovinsko proizvodnjo (izdelava
rezilnega orodja, kmetijskega orodja, kovinoplastika), gradbeništvom, proizvodnjo tekstila.
V obrtnih dejavnosti so se ohranile nekatere pretekle dejavnosti ljudi, ki so bile povezane z
naravo. Pomembne obrti so kovaštvo, kamnoseštvo, steklarstvo, izdelki iz gline (posoda,
okrasni izdelki) in izdelki iz lesa (skulpture, rezbarije, izdelava inštrumentov) (Razvojna
agencija ROD http://www.vipavska-dolina.si).
Nevarnosti za bodoči razvoj predstavlja pomanjkanje inovativnosti podjetij, premajhna
fleksibilnost nekaterih večjih podjetij (tekstilna industrija, lesna industrija78, živilska
industrija), pomanjkanje poslovnih con in relativna odmaknjenost nekaterih delov Zgornje
Vipavske doline. Trenutno se pripravlja dokumentacija za poslovno cono Gojače, nova
poslovna cona naj bi nastala tudi ob novi hitri cesti pri nekdanjih tankovskih garažah pri
Vipavi (Strategija gospodarskega razvoja občine Ajdovščina od 2005 do 2015 http://www.rarod.si, Perhavec, 2006)79.

78

V zadnejm času je v težavah Lipa Ajdovščina, ki je najprej zaprla obrat v Podnanosu, nato pa še prodala svoje
prostore v dvorcu Zemono, kjer je imela razstani salon. Težave ob vstopu Slovenije v EU so se pojavile tudi za
živilsko industrijo, ki občuti konkurenco drugih držav. Zato so se v težavah znašli tudi pridelovalci sadja v
Vipavski dolini, ki so sadje prodajali Fructalu. Zdaj je Fructal prisiljen jemati cenejše sadje iz tujine, ki mu
domači pridelovalci ne morejo konkurirati.
79
Za podjetnike se v letošnjem letu pripravlja tudi projekt podjetniškega centra VEM (vse na enem mestu), kjer
naj bi podjetniki našli vse storitve (svetovanje, izobraževanje, informacije) na enem mestu. Projekt je
sofinanciran s strani programa PHARE.
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Slika 44: PRIMORJE JE TAKO PO ŠTEVILU ZAPOSLENIH, KOT TUDI PO PRIHODKIH
NAJVEČJE PODJETJE SREDNJE IN ZGORNJE VIPAVSKE DOLINE (Vir: Matej Prezelj, 2006)

13.4. Turizem in storitve
Storitveni sektor je področje, kjer za prihodnost Srednje in Zgornje Vipavske doline ostajajo
še rezerve. Tudi ta sektor je v glavnem vezan na obe mesti, še zlasti na Ajdovščino.
Pomembno postaja predvsem poslovanje z nepremičninami in poslovne ter finančne storitve
V prihodnosti bi lahko računali tudi na večji delež prihodkov od turizma in gostinstva ter
posrdno od izobraževanja (Strategija gospodarskega razvoja občine Ajdovščina od 2005 do
2015 http://www.ra-rod.si).
Srednja in Zgornja Vipavska dolina se ne moreta pohvaliti z bogato tradicijo in zgodovino
turizma, kot nekatera druga območja v Sloveniji (zdravilišča, obala, smučarski centri,...).
Današnja turistična ponudba sloni v glavnem na ponudbi vinskega turizma in ne izkorišča
številnih naravno – zgodovinskih danosti območja. V prihodnosti nameravajo v Ajdovščini po
vzoru bližnje Nove Gorice razvijati igralniški turizem, saj je leta 2004 občina Ajdovščina
izdala koncesijo za opravljanje igralniške dejavnost v hotelu Pigal, kjer naj bi 25. marca 2006
odprli moderno opremljeno igralnico Castra.
Osnovna turistična ponudba na območju zajema nastanitvene in prehrambene gostinske
obrate. Nastanitveni obrati na območju Srednje Vipavske doline so: hotel v Ajdovščini (dve
zvezdici; edini v Vipavski dolini z izjemo Nove Gorice), 2 turistični kmetiji z nastanitvijo in
planinska
koča
na
Pleši
(Razvojna
agencija
ROD
http://www.rarod/AnalizaturizmaVipavskedoline.pdf).
Poleg teh se v bližini nahajajo še druge turistične kmetije z nastanitvijo (Abram na Nanosu,
domačija na Sinjem vrhu, Birsa v Brjah) ter planinska koča na Čavnu. V Zgornji Vipavski
dolini nastanitev ponujata le turistična kmetija Na hribu (Slap) in planinska koča na Pleši
(Razvojna agencija ROD http://www.ra-rod/AnalizaturizmaVipavskedoline.pdf).
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Tabela 24: NASTANITVENI GOSTINSKI OBRATI V SREDNJI IN ZGORNJI VIPAVSKI DOLINI
(Vir: Razvojna agencija ROD http://www.ra-rod/AnalizaturizmaVipavskedoline.pdf)

nastanitveni
gostinski obrat
Turistična kmetija Na
hribu
Vojkova koča na
Nanosu
Hotel Planika Pigal
Turistična kmetija
Arkade

kraj

število ležišč

število sedežev

Slap pri Vipavi

15

65

Nanos – Pleša

52

82

Ajdovščina
Črniče

69
18

350
80

Poleg nastanitvenih obratov so na območju Srednje in Zgornje Vipavske doline še številni
prehrambeni gostinski obrati: restavracije in gostilne, osmice in ena izletniška turistična
kmetija (Kosovelova kmetija v Črničah).
Za hitrejši razvoj turizma ter za nudenje turističnih informacij sta v središču Ajdovščine in
Vipave turistična centra.
OSMICE
Osmice so posebna oblika prodaje, ki omogoča, da lahko vinar 8 dni v letu prodaja vinske
viške in domačo hrano gostom na domačiji. Viri poročajo o tej pravici še za časa Karla
Velikega, k nam pa je prišla z odlokom Marije Terezije. Danes lahko vinar na ta način prodaja
hrano največ 2 krat v letu do 10 dni. Običajna je ponudba suhomesnatih izdelkov (vipavski
pršut), sira, domačega kruha, štrukljev, jabolčnega zavitka in domačega vina ter sokov. Na
osmico opozarjajo z bršljanovimi vejami okrašeni kažipoti ob cestah z napisom »OSMICA«
(Občina Komen http://www.kras-carso.com/osmice/).
Z vidika regionalnega razvoja območja, bi turizem na podeželju s poudarkom na turističnih
kmetijah, v prihodnosti lahko predstavljal pomemben del strategije razvoja turizma na
območju. Vipavska dolina ni območje, kjer bi razvijali množični turizem, vseeno pa je pomen
načrtovanja turizma pomemben korak na poti k večji turistični razpoznavnosti območja.
Glede na naravne in kulturne danosti tudi širšega področja, bi usmerjenost v t.i. 3A, 3E in 3D
turizem lahko pomenila pomembno dopolnitev ponudbe pomembnejših turističnih območij,
hkrati pa bi lahko razvila lastno prepoznavno dopolnilno turistično ponudbo (Razvojna
agencija ROD http://www.ra-rod.si/documents/Organiziranostmenedz.Vipavskedoline.pdf).
Povezava različnih danosti v možnosti za turistično ponudbo, bi omogočila boljše izkoriščanje
potencialov Srednje in Zgornje Vipavske doline za razvoj turizma. Hkrati bi tudi omogočila
ozaveščanje akterjev (turistov in ponudnikov storitev) o kompleksnosti in tudi ranljivosti
Vipavske doline kot celote, saj je za takšno ponudbo potrebno celovito načrtovanje dejavnosti
v prostoru.
Tabela 25: POVEZANOST NARAVNIH IN DRUŽBENOZGODOVINSKIH DANOSTI ZA RAZLIČNE
TURISTIČNE DEJAVNOSTI NA OBMOČJU SREDNJE IN ZGORNJE VIPAVSKE DOLINE (Vir:
Razvojna agencija ROD http://www.ra-rod.si/documents/Organiziranostmenedz.Vipavskedoline.pdf)

3A TURIZEM – aktivne,
akcijske in adrenalinske
dejavnosti
• športno letalstvo, klasično
padalstvo, jadralno
padalstvo, zmajarstvo
(letališče Ajdovščina,

3E TURIZEM – ekološka,
etnološka in enološka
ponudba
•

Flora in favna
(sredozemske,
srednjeevropske in gorske
rastlinske vrste, veliko

3D TURIZEM – doživetje,
doživljajske in domišljijske
dejavnosti
•

Številne prireditve
(kmečke igre v Ložah,
Igre smeha v Lozicah,
Gorski tek na Nanos,
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•
•

•

•

Kovk)
ŠC Police (plezalna stena,
savna, fitnes, športna
dvorana)
Športni park Tiha dolina
na Gori (smučanje, skoki,
telemark smučanje, tek na
smuček, tek in
pohodništvo, kolesarjenje)
Pohodništvo (Nanos,
Gradiška tura, Čaven,
gozdna učna pot ob
Hublju, slovenska
geološka pot, ki povezuje
Ajdovščino in Jesenice)
Športno plezanje (stene
nad Vipavo, soteska Bele)

•

•

•
•

število živali, botanične
zanimivosti na Čavnu in
Nanosu, relativno
nedotaknjeno območje
Mlak, gozdni rezervat
Golaki)
Ostale naravne
znamenitosti (naravno
okno na Otlici, izviri
Hublja in Vipave, soteska
Bele, Smrekova draga na
Trnovskem gozdu,
številna brezna in ledene
jame na Trnovskem
gozdu, pokrajina burje)
Kulturno – zgodovinske
znamenitosti (stara vaška
in mestna jedra –
Vipavski Križ, Castra,
Tabor v Vipavi, Tabor nad
Črničami,...; številni
gradovi in dvorci –
Podnanos, Lože, Zemono,
Vipava, Vipavski Križ,
Velike Žablje, Slap,
Lanthierijev dvorec;
cerkve; muzeji in galerije
– Vojni muzej Vipava,
Kebetova hiša v Vipavi
sarkofaga v Vipavi,
Pilonova galerija v
Ajdovščini)
Vino (Vipavska vinska
cesta)
Rokodelska obrt
(klekljarska obrt na Gori)

•

•

Blagoslov konj v Vipavi,
Lokavška furenga, Kravja
ruleta na Predmeji,
Primorski glasbeni festival
v Ajdovščini, Porcunkula
v Vipavskem Križu,
Pohod po Vertovčevih
poteh okoli Ustja in
Planine, številne šagre,
pustne povorke, krajevni
prazniki, kresovanja,
Vipavski vinski hrami)
Drugo kulturno dogajanje:
razstave (likovne,
fotografske,
arheološke,...), galerije
(Pilonova galerija,
Vipavski Križ)
Ljudsko pripovedovanje
(številne zgodbe in
legende, ki so povezane z
območjem in ki burijo
domišljijo)

13.5. Družbeno okolje
13.5.1. Vzgoja in izobraževanje
Na splošno velja v Srednji in Zgornji Vipavski dolini enak trend kot v Sloveniji. Število na
novo vpisanih otrok v osnovne šole upada. Kljub temu da se povečuje delež prebivalstva s
srednje, višje in visokošolsko izobrazbo, pa je v primerjavi s Slovenijo izobrazbena struktura
obeh delov Vipavske doline nekoliko slabša.
Na proučevanem območju obstaja mreža javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja.
Sodelovanja z goriško Politehniko si želi tudi občina Vipava. V občini predvidevajo, da bi
lahko potrebe po prostorih višješolskega izobraževanja lahko rešili z obnovo Lanthierijevea
dvorca v središči Vipave, kamor naj bi Politehnika preselila del svojih raziskav (pogovor s
Pavlom Perhavcem).
Tako občina Ajdovščina kot Vipava se zavedata, da je vlaganje v razvoj lastnih človeških
potencialov, eden od temeljev bodočega razvoja območja. Vlaganje v izobraževanje je prvi
korak na tej poti.
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Tabela 26: JAVNI IN PRIVATNI ZAVODI NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA V
SREDNJI IN ZGORNJI VIPAVSKI DOLINI (Vir: Razvojna agencija ROD http://www.ra-rod.si
Perhavec, 2006)

VRSTA ZAVODA
VRTEC
OSNOVNA ŠOLA
GLASBENA ŠOLA
SREDNJA ŠOLA
VIŠJA ŠOLA

DIJAŠKI DOM

ENOTE
Otroški vrtec Ajdovščina (enote Ob Hublju, Ribnik, Vipavski Križ,
Selo, Črniče), Otroški vrtec Vipava (enota Vipava in Podnanos)
OŠ Ajdovščina (podružnice Budanje, Lokavec), OŠ Dobravlje
(podružnice Črniče, Kamnje, Skrilje, Vipavski Križ in Vrtovin), OŠ
Vipava (podružnica Podnanos, Vrhpolje)
GŠ Vinka Vodopivca v Ajdovščini
SŠ Veno Pilon Ajdovščina, Škofijska gimnazija v Vipavi (privatna
srednja šola)
Ljudska Univerza80 (Organizacija in management in Organizacija
dela v sodelovanju s Fakulteto za organizacijske vede iz Kranja,
višješolski strokovni študij strojništva skupaj z višjo strokovno šolo
in Novega mesta), Politehnika v Ajdovščini (študiji naravoslovja in
tehnike
dijaški dom v Ajdovščini (240 ležišč), dijaški dom Škofijske
gimnazije (105 ležišč)

13.6. Infrastruktura
13.6.1. Promet
Prometni položaj oziroma prometna prehodnost Vipavske doline je bila že od nekdaj ena od
prednosti tega območja. Prehodna je predvsem smer V – Z, proti S in J pa jo omejujejo Kras
in Trnovska planota. Tako prek Vipavske doline poteka najkrajša prometna povezava med
severno Italijo in osrednjim delom Evrope (Kladnik in ostali, 1996).
Pomen Vipavske doline kot prometno pomembne regije se je povečal v 2. stoletju pr.n.št, ko
je bil ustanovljen Oglej in ko so ga Rimljani povezali z Emono. Takrat je postala pomembna
cesta, ki je vodila po Vipavski dolini prek Cola in Hrušice v Emono, drugi krak pa se je pri
Ajdovščini (Castra) odcepil proti Razdrtemu in Postojnskim vratom. Prometni pomen je
Vipavska dolina ohranila vse do danes. Območje leži v bližini 2 panevropskih koridorjev
(Strategija gospodarskega razvoja občine Ajdovščina od 2005 do 2015 http://www.ra-rod.si):
• 5. panevropski prometni koridor; Benetke – Trst/Koper – Ljubljana – Maribor –
Budimpešta – Kijev
• 10. panevropski prometni koridor; Salzburg – Ljubljana – Zagreb – Beograd – Skopje
– Solun;
Z vstopom Slovenije v EU, še posebej pa z izgradnjo hitre ceste skozi Vipavsko dolino bo
območje potrdilo in okrepilo svojo prometno vlogo, saj bo cestni promet s hitro povezavo
priključen na omenjene evropske prometne koridorje. Trenutno se pospešeno gradi zadnji,
najzahtevnejši odsek hitre ceste Razdrto – Vrtojba, t.j. odsek Razdrto – Vipava, ki poteka
čez Rebrnice.

80

Ljudska univerza ponuja tudi PUM – projektno učenje za mlajše odrasle, izobraževanje brezposelnih, drugo
poklicno, strokovno in splošno izbraževanje (OŠ, SŠ).
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HITRA CESTA ČEZ REBRNICE
DARS predvideva, da se bodo po celotni trasi Razdrto – Vipava v dolžini okoli 11
kilometrov, prvi avtomobili zapeljali proti koncu leta 2007. Hitra cesta bo povezala celotno
območje Vipavske doline z avtocesto na eni strani proti Ljubljani in Kopru, na drugi pa z
Italijo. S tem odsekom bi bila Vipavska dolina dokončno vključena v 5. evropski prometni
koridor. Del odseka Vipava – Razdrto predstavlja petkilometrski odsek čez Rebrnice, ki je
najzahtevnejši del kraka hitre ceste skozi Vipavsko dolino in eden najtežavnejših v Sloveniji.
Slika 45: VIADUKT NA REBRNICAH (Vir: Dodevska, str. 18, 2005)

Zahtevnost terena obsega več vidikov. Trasa čez Rebrnice poteka po pobočju Nanosa, ki
predstavlja vodni zbiralnik, ki s trinajstimi izviri oskrbuje prebivalce Zgornje Vipavske doline
skoraj do Vipave ter celo del Krasa. Zaradi tega je potek hitre ceste pomaknjen nekoliko niže
pod vodozbirno območje. Da ne bi prišlo do večjih motenj v preskrbi z vodo, je DARS pred
začetkom gradnje moral zgraditi nadomestni vodovod za vipavsko občino. Drugo večjo
težavo predstavlja geološka sestava tal. Pobočje Nanosa prekrivajo različno debele plasti
pobočnega grušča ter ponekod večje podorne skale. Pobočje je neravno in prepredeno s
številnimi grapami. Zato so predvideli gradnjo dveh dvocevnih predorov, dveh pokritih
vkopov in 10 viaduktov. Od petih kilometrov le 480 metrov trase nima podpornih ukrepov ali
objektov, večina podpornih ukrepov pa je že končana. Izvajalci (Primorje Ajdovščina je eden
večjih izvajalcev na tem odseku) so za utrditev trase uporabili več kot 11 kilometrov pilotov
dolgih do 40 metrov in vgradili 32 kilometrov geotehničnih sider dolžine do 52 metrov.
Od gradnje hitre ceste si v občini Vipava veliko obetajo. Po zgraditvi hitre ceste bo DARS
obnovil tudi cesto med Zemonom in Vipavo ter regionalno cesto čez Rebrnice, ki sta zaradi
težkih tovornjakov, ki vozijo material na gradbišče že zelo poškodovani. Poleg tega bo z
določitvijo in izgradnjo trase lažje določiti in razvijati tudi poslovne cone. Na občini
predvidevajo, da bo hitra cesta pritegnila tudi podjetnike, s čimer bi se odprla nova delovna
mesta za prebivalce Vipavske doline. Potnike, ki bodo potovali po hitri cesti, bodo skušali
pritegniti s postavitvijo tabel s turističnimi informacijami, prizadevali pa si bodo tudi, da bi na
bencinskih servisih prodajali domače izdelke (Dodevska, 2005).
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Poleg hitre ceste, so bolj ali manj pomembne tudi ostale ceste, ki Vipavsko dolino oz. njen
Srednji in Zgornji del povezujejo z okolico. Povezava Z okolico je tudi pomembna z vidika
bodočega razvoja območja.
Tabela 27: CESTNE POVEZAVE SREDNJE IN ZGORNJE VIPAVSKE DOLINE Z OKOLICO

CESTNA POVEZAVA
POVEZAVA S SP. VIPAVSKO DOLINO

POVEZAVA Z VIPAVSKIMI BRDI IN
KRASOM

•
•
•
•
•
•

POVEZAVA Z VRHEMI IN KRASOM
POVEZAVA S TRNOVSKIM GOZDOM

•
•

POVEZAVA S HRUŠICO

•
•

POVEZAVA Z NANOSOM

•
•
•
•

POVEZAVA S POSTOJNSKO KOTLINO

POTEK POVEZAVE
Črniče – Šempas – Nova Gorica
Batuje – Zalošče – Dornberk – Volčja
Draga – Šempeter pri Novi Gorici
Potoče – Preserje – Branik – Komen
Dobravlje – Velike Žablje – Šmarje –
Štanjel – Sežana
Manče – Kobdilj – Dutovlje
Ajdovščina – Dolenje – Planina –
Gabrje – Štanjel
Podnanos – Vrabče – Griže – Sežana
Ajdovščina (Cesta) – Lokavec –
Predmeja
Ajdovščina – Col – Podkraj – Kalce
Vipava (Log) – Vrhpolje – Col –
Podkraj – Kalce
Sanabor – Nanos
Pobreg – Šembijska vrata – Nanos
Podnanos – Razdrto
Podnanos – Lozice – Razdrto

Železniški promet81 nima velikega pomena, saj je železnica enotirna in zastarela, čeprav naj
bi jo v prihodnosti posodobili. Slaba je povezanost z državnimi in mednarodnimi vozlišči
(razen proti Italiji – smer Romanica), velika je časovna poraba, težavo predstavlja tudi
podinvestiranost s strani države. Za Srednjo in Zgornjo Vipavsko dolino bi bila z vidika
zmanjševanja stroškov prevoza in do neke mere tudi z ekološkega vidika, dobrodošla
železniška povezava z Ljubljano.
Letališče pri Ajdovščini je športnega značaja in je zajeto v zasnovi omrežja letališč Slovenije.
Je travnato in ponoči neosvetljeno. Pomembna prednost v prihodnosti bi lahko predstavljalo
dejstvo, da je to letališče z največ možnimi vzletnimi dnevi v Sloveniji. Letališče ni
opremljeno za mednarodni letalski promet, asfaltacija pa bi pomenila korak naprej v razvoju
letališča.
V prihodnje bo za območje pomembno, da bi prometno infrastrukturo (ceste, železnica,
letališče) uspešno vpeli v mednarodne povezave, posodobili regionalno cestno omrežje in
vzpostavili učinkovit sistem javnega medkrajevnega potniškega prometa (Razvojna agencija
ROD http://www.ra-rod.si/documents/Organiziranostmenedz.Vipavskedoline.pdf). Poleg tega
se bo potrebno zavedati tudi omejitev, ki so povezane s prometom in njegovim razvojem
(onesnaževanje, hrup, nevarnosti izliva goriv).

81

Ajdovščina je dobila povezavo z Gorico leta 1902.
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13.6.2. Energetika
Na območju Srednje in Zgornje Vipavske doline ni večjih virov električne energije. Samo na
Hublju in Lokavščku sta manjši HE. Energetska oskrba območja zato temelji na električni
energiji, tekočih gorivih, ponekod pa tudi na trdih gorivih.
Celotna območje Srenje in Zgornje Vipavske doline ima le en priključek na nacionalno
elektroenergetsko omrežje. Na območju je RTP (razdelilno transformatorska postaja)
Ajdovščina, ki je povezana z RTP Divača. Največja poraba električne energije je v Ajdovščini
(industija, mesto), Vipavi (industrija, mesto) in v obrtnih conah v Batujah, Selu ter Gojačah.
V občini je mreža za dograjevanje elektroenergetskega omrežja dobro nastavljena, čeprav
lahko težavo predstavlja širitev na najboljša kmetijska zemljišča.
Čeprav se poraba zemeljskega plina v Sloveniji povečuje, Srednja in Zgornja Vipavska
dolina nista velik porabnik tega naravnega energenta. Mesto Ajdovščina je dobro oskrbljeno,
pravtako Vipava in obrtno – proizvodne cone, saj se nahajajo ob plinovodu, ki povezuje Novo
Gorico (plinovod iz Italije), Ajdovščino, Logatec in Ljubljano. Drugod se zaradi razpršenosti
naselij (neekonomičnost plinifikacije) uporablja utekočinjen naftni plin, ponekod tudi trda
goriva (drva). V izdelavi pa je dokumentacija za energetski objekt državnega pomena:
odcepno – razvodna instalacija z energetskim objektom za povečanje tlaka in prenosni
plinovod za Slovensko Istro, ki bi bila tako povezana s slovenskim plinovodnim omrežjem
(Razvojna
agencija
ROD
http://www.rarod.si/documents/Organiziranostmenedz.Vipavskedoline.pdf, Viršek, 2006).
Neizkoriščene so možnosti koriščenja alternativnih obnovljivih virov energije: biomase,
sončne energije, veterne energije in malih vodnih HE na Vipavi (Batuje). Na območju
Srednje in Zgornje Vipavske doline sicer ni gozdov, ki bi bili primerni za izkoriščanje v
energetske namene, so pa ti gozdovi v neposredni bližini, na Trnovskem gozdu in Nanosu.
Sončna energija predstavlja možnost glede energetske rabe, zlasti zaradi velike količine
prejete energije in velikega števila sončnih dni na leto. Težavo pa predstavljajo visoka začetna
finančna vlaganja. Zaradi pogostega vetra (burje), so bili podani predlogi o koriščenju vetrne
energije. Ena od lokacij naj bi bila pod Hribačem na Nanosu, kjer naj bi zgradili več deset
vetrnih elektrarn. Vendar območje ni primerno za tovrstno koriščenje zaradi nestalnosti,
sunkovitosti in moči vetra. Tu so še določeni naravovarstveni pomisleki. Izrabo vodne
energije omejuje majhen strmec vodotokov. Zato delujeta le dve manjši elektrarni: na Hublju
in privatna elektrarna na Lokavščku. Dejanska moč HE na Hublju, ki deluje že od leta 1931,
je 2,1 MW
(Ministrstvo za gospodarstvo Republike Slovenije, Direktorat za energijo,
www.mg.gov.si/fileadmin/mg.gov.si/pageuploads/Energetika/sleg_2004.pdf).
Občina Ajdovščina je že izdelala strategijo gospodarskega razvoja občine, kjer skuša vsaj
idejno predstaviti prostorske in razvojne rešitve, ki bi podpirale učinkovito in racionalno rabo
energije ter upoštevali načela trajnostnega razvoja. Občina Vipava takega programa še nima,
je pa v pripravi.
13.6.3. Oskrba z vodo
Kraška vodonosnika Trnovskega gozda in Nanosa sta življenskega pomena za prebivalstvo
Srednje in Zgornje Vipavske doline ter tudi za prebivalstvo njune okolice (prebivalstvo
kraških planot, Vipavskih brd, Vrh in dela Krasa). Najpomembnejša vira pitne vode na
proučevanem območju sta izvira Hublja in Vipave. Oba izvira bo potrebno zavarovati s
popolno prepovedjo gradnje na območju zajetja in režim varovanja zares vzpostaviti. Sistem
vodovodnega omrežja bi bilo smiselno povezati z nekaterimi, lokalnimi vodovodi, kjer je to
ekonomsko upravičeno. Na območju stika fliša in apnenca je še veliko drugih vodnih virov, ki
so primerni kot viri pitne vode (glej poglavje o hidrografskih značilnostih). Te bo potrebno
zaščititi in opredeliti ustrezne varovalne pasove. Pomembno je, da ima večina naselij zadostne
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količine pitne in protipožarne vode. V vodovodnem omrežju, ki oskrbuje prebivalstvo Srednje
in Zgornje doline se voda stalno nadzira in rezultati analiz kažejo, da je voda v glavnem
ustrezna pravilniku o ustreznosti pitne vode, razen nekaj izjem in to zaradi občasno povečane
motnosti vode ob večjih nalivih oziroma trenutnega onesnaženja zaradi poškodovanih cevi.
Nekaj težav se je pojavilo zaradi izjemno visokih temperatur (Razvojna agencija ROD
http://www.ra-rod.si/documents/Organiziranostmenedz.Vipavskedoline.pdf).
V Občini Ajdovščina je glede na pokritost s kmetijskimi površinami, klimatskimi razmerami
ter prisotnostjo vodnih virov neizkoriščena možnost namakanja. Občina Ajdovščina ima v
planu dve zajetji: Kamenški potok in Vrnivec, ki pa nista še vključena v sistem. Občina
Vipava pa je imela v planu zajetji Močilnika pri Podnanosu ter Pasjega repa pri Orehovici,
vendar je dejavnosti v zvezi s tem opustila (Strategija gospodarskega razvoja občine
Ajdovščina od 2005 do 2015 http://www.ra-rod.si).
13.6.4. Ravnanje z odpadki
Na območju Srednje in Zgornje Vipavske doline je le ena deponija za komunalne odpadke
– Dolga Poljana. Tu odlaga odpadke večina naselij proučevanega območja. Ločeno zbiranje
komunalnih odpadkov se na proučevanem območju izvaja predvsem v večjih naseljih.
Deponija Dolga Poljana ima izrazito premajhne kapacitete in nezmožnost večjih posodobitev.
V izdelavi je celovita rešitev (sanacija) odlagališča komunalnih odpadkov Dolga Poljana.
Deponija naj bi se nekoliko razširila, postavil naj bi se zbirno – reciklažni center. Izgradnja
zbirno reciklažnega centra bi omogočala zmanjšanje deleža in reaktivnosti odpadkov, ostali
odpadki bodo preusmerjeni na centralno odlagališče Komunalnih odpadkov v Stari Gori.
Deponija se bo v do leta 2010 napolnila in bo delovala le še kot zbirni center in kompostarna.
Na odlagališču odpadkov se poleg samega odlaganja odpadkov izvaja vsakodnevno ločeno
zbiranje in prebiranje odpadkov. Iz pripeljanih mešanih odpadkov se izločajo: papir in karton,
kovine, les, steklo, izrabljene avtomobilske gume, iz akcij odvoza kosovnih odpadkov pa še
baterije in akumulatorje, elektronske odpadke in gospodinjske aparate. Problem predstavljajo
gradbeni odpadki, predvsem azbestne plošče.
Število črnih odlagališč se zmanjšuje, programe čiščenja izvajajo tudi razna društva. Še
vedno jih je največ na odmaknjenih območjih na višje ležečih kraških planotah, kjer so
razložena naselja in zaselki, viri onesnaževanja pa niso le domačini. Črna odlagališča
ogrožajo predvsem kraške izvire, ki so glavni viri pitne vode v Vipavski dolini (Razvojna
agencija ROD http://www.ra-rod.si/documents/Organiziranostmenedz.Vipavskedoline.pdf).
13.6.5. Odvajanje in čiščenje odpadnih voda
Na proučevanem območju so 4 čistilne naprave: centralna čistilna naprava v Ajdovščini, v
Dobravljah (deluje brez uporabnega dovoljenja), V Vipavi in v Podragi.
Na območju mest je delež priključenosti okoli 90%, delež obrti in industrije pa 100%,
skromna pa je priključenost vaških gospodinjstev. Med tehnološkimi onesnaževalci v Srednji
Vipavski dolini sta največja Fructal in Tekstina, v Zgornji pa Agroind.
Stopnja čiščenja odpadne vode je na ČN Ajdovščina okoli 90% (mehansko in biološko
čiščenje ter odstranjevanje dušikovih spojin82, medtem ko naj bi bila stopnja čiščenja na ČN
Vipava okoli 95%83.
Poseben problem predstavlja celotno območje Trnovske planote in Hrušice, ki je širše
vodozbirno območje, hkrati pa naselja nimajo urejenega odvajanja in čiščenja odpadnih in
82
83

Pogovor z Alenko Peternelj s Komunalne uprave Ajdovščina (25.1.2006)
Pogovor s Pavlom Perhavcem z vipavske občine (3.2.2006)
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padavinskih vod tako kot zahtevajo ustrezni predpisi vodovarstvenih območij (Strategija
gospodarskega razvoja občine Ajdovščina od 2005 do 2015 http://www.ra-rod.si).
Slika 46: ČISTILNA NAPRAVA AJDOVŠČINA (Vir: Matej Prezelj, 2006)

13.6.5. Informacijsko – komunikacijska infrastruktura
Medkrajevne povezave so povečini izvedene z optičnimi kabli. Tudi povezava z Ljubljano je
izvedena in poteka po optičnem kablu. Prav tako je v občinskih središčih Ajdovščine in
Vipave nameščena ATM oprema, ki omogoča izjemno hitre podatkovne prenose. Vendar pa
obstajajo velike razlike med občinskimi centri in drugimi naselji, saj je razvoj visoko
zmogljive infrastrukture prepočasen.
V nekaterih predelih občine so še območja sivih lis v mobilni telefoniji (Velike Žablje,
soteska Bele, deli pobočij Trnovskega gozda in Nanosa).
Uvajanje sodobne uprave poteka prepočasi in neusklajeno s splošno informatizacijo
gospodarstva in družbe. Podjetjem in turističnim subjektom zaradi slabe informacijsko komunikacijske infrastrukture pada konkurenčnost. Zlasti podjetja iščejo tako opremljene
cone, ki jim lahko zagotovijo dobro inf. opremljenost. Obstaja nevarnost selitve v druge
občine (Strategija gospodarskega razvoja občine Ajdovščina od 2005 do 2015 http://www.rarod.si).
PRILOGA: KARTA 6 – Pokrajinsko ekološka karta Srednje in Zgornje Vipavske
doline
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14. ZAKLJUČEK
Vipavska dolina je del zemeljske površinske sfere, kjer prihaja do specifičnega stika, prepleta,
součinkovanja in soodvisnosti različnih fizično in družbenogeografskih dejavnikov.
Specifičnost izhaja iz submediteranskih (mediteranskih in celinskih) vplivov, predvsem pa iz
posebnih vetrovnih razmer – burje. Njeni učinki so najbolj vidni ravno v Srednji in Zgornji
Vipavski dolini. V nalogi sem zato skušal na podlagi prikaza naravno in družbenogeografskih
dejavnikov pokazati, da gre v Srednji in Zgornji dolini za krhko naravno ravnovesje, kjer
lahko prehitri in premalo premišljeni človekovi posegi potencirajo učinke drugih
pokrajinotvornih dejavnikov in povzročijo njihovo prevlado v pokrajini. S tem ko porušimo
naravno ravnotežje, lahko procesi vodijo v degradacijo pokrajine, k zmanjšanju biotske
pestrosti in k nesonaravni, netrajnostni rabi prostora, ki ne upošteva okoljskih omejitev in
samočistilnih (samoobnovitvenih) sposobnosti okolja.
V Vipavski dolini se je to v nekaterih primerih že zgodilo. Najbolj drastično se je to pokazalo
ob melioracijah, regulacijah in komasacijah v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, ki so bile
namenjene povečanju kmetijske pridelave koruze in pšenice. Posledice so bile obsežnejše
poplave kot običajno ter poplavljanje novih območij. Poleti so se začele pojavljati izrazitejše
suše. Prst je bila izpostavljena močni vetrni eroziji, odstranitev mejic in obvodne vegetacije pa
je vodila k zmanjšanju biotske pestrosti območja. Vendar to niso edini posegi, ki ogrožajo
naravno ravnovesje Srednje in Zgornje Vipavske doline. Eden večjih posegov, ki še traja, je
gradnja hitre ceste skozi Vipavsko dolino. Hitra cesta ogroža vodne vire predvsem na
območju Rebrnic, vpliva na prst (uničenje dela najboljših kmetijskih površin v dolinskem
dnu) ter na vegetacijo (gradnja poteka v območju varovalnega gozda; odstranitev preostale
obvodne vegetacije, kjer poteka avtocesta). Pri temu so se Mlake, kot eden redkih (še)
neokrnjenih predelov Vipavske doline, srečno izognile uničenju zaradi poteka trase hitre
ceste. Potrebno vprašati, ali je hitra cesta skozi Vipavsko dolino sploh potrebna. V svetu, kjer
je čas denar, vsekakor. Sprukova pa v svoji diplomski nalogi trdi (Spruk, 1995), da bi se
gradnji hitre ceste skozi Vipavsko dolino lahko izognili, pri čemer bi tovorni promet lahko
absorbirala že prej načrtovana in zgrajena avtocesta prek Krasa do Italije. Toda s tem
ogroženosti Vipavske doline še ni konec. Zaradi širokega kraškega zaledja, je velika
ogroženost kraških izvirov na stiku apnenca in fliša, ki pomenijo za prebivalstvo Srednje,
Zgornje ter tudi Spodnje Vipavske doline ter Goriškega polja temeljni in edini vir oskrbe s
pitno vodo. Natančna proučitev podvodnih zvez na širšem kraškem območju bi bila
dobrodošla, predvsem pa bi bilo potrebno celotno območje zavarovati in preprečiti hujše
onesnaževanje kraškega površja. Pri tem je po mojem mnenju nujno potrebno pridobiti tudi
soglasje domačinov, ki živijo na tem občutljivem območju. Poudariti velja še veliko požarno
ogroženost gozdnih sestojev na pobočjih Trnovskega gozda in Nanosa. Ti gozdovi
gospodarsko sicer niso pomembni, imajo pa izredno pomembno varovalno funkcijo. Težavo v
primeru požara predstavlja nedostopnost terena, kar še povečuje požarno nevarnost. Veliko
ogroženost pokrajine zaradi degradacije, pomeni tudi gosta in strnjena poselitev ter druge
dejavnosti človeka v prostoru.
Da bi čimbolje izkoristili vse prednosti in ohranili okolje, so v občini Ajdovščina, kamor
spada Srednja Vipavska dolina, v sodelovanju z razvojno agencijo ROD pripravili strategijo
gospodarskega razvoja občine Ajdovščine za obdobje 2005 – 2015, kjer so okvirno opredelili
vse razvojne prioritete. V Vipavski občini s tem nekoliko zaostajajo, saj je gospodarska
razvojna strategija šele v pripravi (Perhavec, 2006). Ker je bila to nekoč ista občina in ker sta
še danes medsebojno zelo povezani, poleg tega pa se navezujejo na Novo Gorico, lahko
izluščimo nekatere skupne točke razvoja celotne Vipavske doline. Svoj razvoj naj bi v
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prihodnosti gradila na principih trajnostnega razvoja in izkoriščanju lastnih razvojnih
potencialov. To vizijo t.i. vzdržnega ali zmernega naj bi regija uresničevala s:
• spodbujanjem izobraževanja in ustvarjalnosti ljudi,
• pospešenim prestrukturiranjem in inoviranjem gospodarstva za uspešno tekmovanje na
svetovnih trgih v pogojih globalne ekonomije, izhajajoč iz razvoja novih produktov z
visoko dodano vrednostjo,
• spoštovanjem principov trajnostnega razvoja,
• sodelovanjem, povezovanjem in zaupanjem med vsemi razvojnimi akterji v regiji in
izven,
• z zagotavljanjem kvalitetnega življenjskega okolja vseh prebivalcev,
• z razvijanjem skupne identitete in skupnim promoviranjem regije,
• izkoriščanjem lastnih razvojnih potencialov,
• z izvajanjem ukrepov razvojne pomoči na območjih s posebnimi razvojnimi problemi
Glede na te okvirne cilje, se samo po sebi postavlja vprašanje, kako postaviti skupne točke
med uspešnim, inovativnim in globalno usmerjenim gospodarskim razvojem območja in
zavarovanjem okolja pred nadvlado človeških posegov ter trajnostno, sonaravno in z
upoštevnjem okoljskih omejitev usklajeno rabo prostora. Spet lahko za primer vzamemo hitro
cesto. Ta je za hitrejši in konkurenčnejši razvoj nujno potrebna, z vidika okolja, pa predstavlja
veliko breme, katerega učinki še niso natančno poznani. Prepogosto se zgodi, da ob koliziji
ekonomskih in ekoloških interesov prevladajo prvi. To se je v Srednji in Zgornji Vipavski
dolini že zgodilo. Ker pa se denarja po staroindijanskem pregovoru ne dà jesti, se bo prej ali
slej potrebno vprašati, ali bomo v Vipavski dolini dali prednost ekonomskim ali ekološko –
socialnim vidikom razvoja. Kompromis namreč, na žalost ali na srečo, po mojem mnenju ni
mogoč.
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15. SUMMARY
The Vipava valley is a part of the earth surface sphere, where specific relation between
different socio and natural geographic factors is in course. This special conditions are based in
submediteranian influences and expecially in particular wind conditions – bora. The strongest
impacts of bora are in the Middle and Upper Vipava valley. I tried to show, that there is a
fragile natural balance between different factors and that any fast and thoughtless intervention
can cause a colapse of the balance. The consequence is predomination of a single factor in the
region. The colapse of the balance can cause degradation of the landscape and leads to the
development which does not consider limitations and self cleaning capability of the
environment.
This happened in 80s of the 20th century, when regulations of waters, ameliorations and
fusions of ground were made. The consequences could bee seen on more fields. Increased and
unexpected floods, more distinctive droughts in summers and increased wind erosion were the
most noticed. The removal of vegetation also caused reduction of biotic variety. In this days
one of the most dangerous man interventions in the environment represents the construction
of motorway throught Vipava valley. This expecially threatens water resources within range
of Rebrnice. It has also impacts on protective woods on Nanos slopes and on soils in the
bottom of Vipava valley. For now, one of the intact areas of Vipava valley – Mlake, luckily
escaped destroying interventions. It is necessary to ask, if such road conection is really
needed. Spruk claims (Spruk, 1995), that the construction of such motorway through the
valley could be avoided. The loaded traffic could be directed to pre-built motorway conection
Ljubljana – Divača – Italy. Another danger which threatens is based in the neighbourhoods of
the Vipava valley. Because of carst characteristics (vulnerability of environment) of
surroundings, the carst springs in the valley (resources of drinkable water) are in danger.
Further studies of underground water conections would make possible to insure at least strait
carst surroundings of springs. But in the future it would be the best to insure all water
geathering surface of water resources of Vipava valley. Fire vulnerability of protective woods
on Nanos and Trnovski gozd slopes can also represent a big problem, expecially if we
consider that this slopes are hardly accessible. Finally, several threats can derive from densely
populated area, where people exercise a few influences upon processes in the region.
To make use of comparative advantages of the region, the municipality of Ajdovščina with
cooperation of ROD development agency, has made a strategic plan of economic
development of municipality for the time from 2005 - 2015. The same document for Vipava
municipality is beeing prepaired. The accent in this documents is on permanent and conatural
devlopment of the region. This means that the vision of development is supportable and
moderate. The main question is, how to fuse inovative, succesful, efficient and globally
orientated economic development with the development which considers limitations and selfcleaning capability of the environment. For example, from the point of view of economic
development, the motorway through Vipava valley is needed. But if we bare in mind, that
such big intervention in the environment can cause significant degradation of the landscape
(impacts on protective woods, impact on soils, water resources, reduction of biotic variety,
etc.), then it would be better not to construct such a traffic conection. We must not forget, that
in the past, the economic interests have prevailed. I think, because the results of such
economic development were unacceptable, that in the future compromise between two aspects
of development will not be possible. There were enough big man interventions in the valley. It
is time for development, which considers limitations and self-cleaning capability of the
environment. Vipava valley needs and deserves a better future.
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