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IZVLEČEK
Modeliranje vodne erozije prsti z modelom RUSLE v katastrski občini Neblo
Erozija prsti je naraven proces premeščanja prstenih delcev, najpogosteje s površinsko vodo ali
vetrom. Mnogokrat jo okrepi ali povzroči človeško delovanje. Procesa ne moremo v celoti
odpraviti, lahko ga le upočasnimo ali pospešimo. Za območje preučevanja smo izbrali
katastrsko občino Neblo, ki leži v Goriških brdih, regiji, znani po erozijski ogroženosti in
plazovitosti. Temeljni del magistrskega dela predstavlja modeliranje vodne erozije, za kar smo
uporabili geoinformacijsko podprt model RUSLE (ang. Revised Universal Soil Equation).
Potrebne podatke smo pridobili s kombinacijo terenskega, laboratorijskega, kabinetnega dela
in s pomočjo modeliranja geoinformacijskih sistemov. Za boljšo primerljivost in nadaljnjo
uporabnost smo poskušali čim bolj slediti metodologiji Skupnega evropskega raziskovalnega
centra (Joint Research Center). Poleg izračunane intenzivnosti vodne erozije (v t/ha/leto) smo
izpostavili najbolj ogrožena območja v katastrski občini. Dodatno smo preučili prsti in njene
temeljne fizične in kemične lastnosti ter pripravili pregled s področja zakonodaje. V zaključku
smo ovrednotili stanje in ukrepe na področju zaščite pred vodno erozijo in podali lastne
predloge za zaščito in preprečevanje v prihodnosti tako na lokalnem kot državnem nivoju.
Ključne besede: Goriška brda, prst, erozija prsti, geografski informacijski sistemi, RUSLE
ABSTRACT
Modeling soil erosion in the catastral municipality of Neblo with RUSLE
Soil erosion is a natural process of soil displacement particles caused by water or biwind. This
process is often reinforced or caused by human activities. The process cannot be stopped; we
only have the power to slow it down or accelerate it. The cataster municipality of Neblo, located
in Goriška brda (Western Slovenia), a region known for its intense erosion and frequent
landslides, has been chosen as the study area. The main part of this paper is modeling water
erosion with the GIS supported model Revised Universal Soil Equation (RUSLE). The
necessary data was obtained with the combination of field, laboratory, cabinetwork and
calculations done in geoinformation systems. In order to achieve better comparability and
usefullness of the results, we tried to follow the methodology of the Joint Research Center (JRC)
as closely as possible. In addition to calculating the intensity of soil erosion
(in t/ha/year) and pinpointing the most endangered areas, we also examined the soil and its basic
physical and chemical properties. We also prepared a review of the current soil erosion
legislature in Slovenia, evaluated the situation and protective measures and submitted our own
proposals for protection and prevention of soil erosion in the future, on both local and national
levels.
Key words: Goriška brda, soil, soil erosion, geographic information systems, RUSLE
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1. Uvod
Svetovno prebivalstvo je letos naraslo na 7.6 milijard, do 2050 naj bi se povečalo na 9.1 milijard
(Alexandratos in Bruinsma, 2012). Največja rast je zabeležena v državah v razvoju, kjer že zdaj
prihaja do čedalje večjega pomanjkanja hrane. Zaradi številčnejšega prebivalstva se bo morala
proizvodnja hrane zvišati za 60 %, obenem bo zaradi večje kupne moči naraslo tudi
povpraševanje po mesu in drugih živalskih izdelkih (Alexandratos in Bruinsma, 2012).
Problematično je zlasti zagotavljanje ustreznih kmetijskih površin, predvsem zaradi širjenja
urbanih površin, onesnaževanja ter vodne in vetrne erozije. Zaradi tega se kmetijska
proizvodnja širi na območja, ki za to niso primerna, kar ne povzroča le degradacije naravnega
okolja, ampak ima neposredne negativne finančne učinke. V zadnjih 40 letih smo izgubili skoraj
tretjino svetovnih kmetijskih površin (Cameron in sod., 2015). Povprečna letna vrednost izgube
prsti v svetovnem merilu je 5 t/ha, medtem ko je ta vrednost v državah EU za polovico manjša.
Škoda zaradi izgube prsti znaša 40 bilijonov evrov na leto (Zorn, 2015). Za Slovenijo uradnih
podatkov ni, kar kaže, da je erozija prsti kljub za okolje katastrofalnim in nepopravljivim
posledicam, povsem prezrta s strani državnih institucij.
V delu smo se posvetili predvsem eroziji, nastali zaradi padavinskih voda. Vodno erozijo v
Sloveniji preučujejo številni znanstveniki različnih naravoslovnih strok (Petkovšek, 2002;
Repe, 2002, Komac in Zorn 2005, 2007; Mikoš, 2006, Ribičič, 2007; Petan, 2010; Zorn, 2007,
2015), kar je vzrok za pluralnost raziskav in uporabljenih metod. Do sedaj so bile opravljene
raziskave le za posamezna manjša območja (Zemljič, 1972; Rainer in Zemljič, 1975; Kranjc,
1982; Topole, 1998; Mikoš in Zupanc, 2000;Vršič, 2000; Zupanc, 2000; Globevnik, 2001;
Petkovšek, 2002; Mikoš in sod., 2002; Gabrovec, 2004; Staut, 2004; Mikoš in Zorn, 2010) in
za celotno Slovenijo, ki kažejo le generalizirano stanje (Zemljič, 1972; Kolbezen, 1979;
Lazarević, 1981; Horvat in Zemljič, 1998; Komac in Zorn, 2005; Bezak in sod., 2015). Gre
predvsem za modeliranje z različnimi erozijskimi modeli, dolgotrajnejše terenske meritve se
izvajajo redko ali se ne izvajajo več. Odločili smo se izvesti raziskavo o stanju vodne erozije
na delu Goriških brd. Območje je znano po visoki stopnji erodibilnosti prsti in vsakoletnih
plazovih, vendar kljub temu do zdaj še ni bilo opravljenih natančnejših raziskav. Posvetili smo
se fazi erozije, kjer prihaja do ločitve prstenih delcev od podlage. Uporabili smo model RUSLE,
katerega parametre smo zaradi pomanjkanja ali nedostopnosti podatkov izračunali oziroma jih
pridobili s samostojnim terenskim delom. Tako smo pridobili vrednosti intenzivnosti [t/ha/leto]
za celotno območje, s katerimi smo izpostavili predvsem lokalna žarišča. Rezultati bodo služili
širši javnosti. Strokovni javnosti in pristojnim organom bo služil kot vpogled na intenziteto
procesov, medtem ko se bo lokalno prebivalstvo, podrobneje seznanilo z dotičnim problemom
in možnostmi za zaščito in sanacijo zemljišč.
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1.1 Namen in cilji dela
Glavni namen dela je z uporabo modela RUSLE in pomočjo geoinformacijskih orodij in
terenskega dela ovrednotiti intenzivnost vodne erozije prsti ter obstoječih ukrepov za njeno
preprečevanje v katastrski občini Neblo.
Glavni cilji so:
1. S pomočjo literature in terenskega dela se seznaniti z območjem proučevanja.
2. S terenskim delom ovrednotiti sedanje stanje vodne erozije, pridobiti vzorce prsti in jih
uporabiti v nadaljnji raziskavi.
3. Z modelom RUSLE izračunati povprečno letno intenzivnost vodne erozije na
preučevanem območju in ovrednotiti sedanje stanje ter določiti najbolj in najmanj
erozijsko ogrožena območja.
V magistrskem delu smo si zastavili tri delovne hipoteze:
1. Na preučevanem območju so vinogradniška zemljišča bolj ogrožena s strani vodne
erozije kot druga kmetijska zemljišča.
2. Preučevano območje je pomanjkljivo zaščiteno in temu ustrezno degradirano s strani
vodne erozije.
3. Glede na izračune vrednosti intenzivnosti vodne erozije z modelom RUSLE so
antropogeno spremenjene evtrične rjave prsti bolj erodibilne kot evtrične rjave prsti v
naravnem stanju.

1.2 Metode in tehnike dela
Magistrsko delo je nastalo na podlagi terenskih in kabinetnih laboratorijskih raziskav. Pred
začetkom raziskave smo se najprej seznanili z območjem in vodno erozijo prsti preko literature
in kartografskega gradiva. Na podlagi že izvedenih raziskav modeliranja vodne erozije prsti in
dostopnih podatkov smo izbrali postopke, s katerimi so bile pridobljene vrednosti dejavnikov
znotraj enačbe RUSLE. V drugi fazi smo s pomočjo terenskega dela in literature pridobili vse
podatke, potrebne za nadaljnje analize in vpogled na stanje preučevanega območja. S
pridobljenimi prostorskimi podatki smo opravili geoinformacijske analize s programsko
opremo ArcGIS in SAGA GIS, na podlagi katere smo pridobili podatke o intenzivnosti vodne
erozije prsti. Glede na izračunane vrednosti, ugotovljeno stanje in s sintezo relevantne literature
smo navedli ukrepe za varovanje pred vodno erozijo in njeno zmanjševanje. Prav tako smo
navedli najustreznejše ukrepe za sanacijo prizadetih območij na preučevanem območju.
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1.3 Potek in struktura dela
Delo je potekalo v več fazah:







pregled in sinteza relevantnih virov in literature;
pridobitev in priprava že obstoječih prostorskih podatkov za nadaljnje analize;
terensko delo, ki obsega identifikacijo obstoječe protierozijske zaščite in odvzem
vzorcev prsti;
laboratorijske analize pridobljenih vzorcev prsti, s katerimi smo izračunali povprečno
velikost prstenih delcev;
izdelava podatkovnih slojev iz pridobljenih podatkov in njihova uporaba v enačbi
RUSLE;
analiza in interpretacija rezultatov enačbe RUSLE, ovrednotenje obstoječih in
predlaganje novih zaščitnih ukrepov.

1.4 Pregled virov in literature
Med prvimi je erozijo prsti v Sloveniji preučeval Vrišer (1953) in za najbolj ogrožena območja
opredelil območja gričevij iz laporja in peščenjaka subpanonske Slovenije in območja fliša v
Slovenski Istri. Med prve poskuse izračunov vodne erozije prsti sodi Gavrilovićeva enačba
izgube prsti (Gavrilović, 1970), ki je bila namenjena predvsem izračunu izgube prsti na
območju Sredozemlja v nekdanji Jugoslaviji.
Repe (2002) je v svojem magistrskem delu obravnaval degradacijo prsti v Sloveniji in je
posebno poglavje namenil eroziji. Temeljni pregled vseh dosedanjih meritev in ocen smo dobili
v delu Meritve žlebične erozije v dolini Besnice (Komac in Zorn,2005). Najobširnejše raziskave
na področju vodne erozije prsti (v okviru geografije) sta v svojih delih opravila Komac in Zorn
v delih Človek in pobočni procesi (2007). Zorn je samostojno preučil erozivne procese v
Slovenski Istri (2005), Komac je v svoji študiji Dolec kot značilni obliki dolomitnega površja
(2006) posvetil poglavje vodni eroziji.
Med prvimi sta enačbo RUSLE uporabila Topole (1998), na primeru mirenske doline in
Petkovšek (2002), za modeliranje erozije na povodju Rokave. Z enačbo RUSLE so izgubo prsti
modelirali Škofljanec (2005), Miko (2006) in Pahulje (2013) na manjših območjih po Sloveniji
in Češkem. V okviru te enačbe moramo izpostaviti doktorsko disertacijo Petana (2010), ki je
modeliral faktorje erodibilnosti padavin glede na dobljene podatke iz mreže meteoroloških
postaj za celotno Slovenijo.
Preučevano območje je prvi celovito preučil Vrišer (1954 in 1956). V navezavi z vodno erozijo
je edino delo Komac in Zorna (2007), v katerem sta z determinističnimi metodami in DempsterShaferjev algoritmom modelirala nevarnost zemeljskih plazov tudi na preučevanem območju.
Momirski in sodelavci (2008) so v delu Terasirana pokrajina Goriških brd podrobno predstavili
družbeno in fizičnogeografske značilnosti preučevanega območja, posvetili so se tudi problemu
zemeljskih plazov.
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V raziskavi nalogi smo pridobili podatke iz naslednjih virov:







LiDAR podatki po listih v projekciji D48GK, 2015, ARSO
rasterski sloj digitalni model višin v resoluciji 5x5 m, 2014, GURS;
vektorski sloj povprečne vrednosti erozivnosti padavin, 2010, Petan;
vektorski sloj rabe tal 2016, MKGP;
vektorski sloj katastrskih občin; meje katastrske občine Neblo, 2015, GURS;
vektorski sloj pedološke karte in pedoloških profilov, 2007, MKGP.

Uporabili smo sledečo programsko opremo: Arcgis 10.4 in SAGA GIS 2.3.1.
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2.Geografski oris preučevanega območja
Goriška brda sodijo med obsredozemske pokrajine in ležijo na skrajnem zahodnem robu
Republike Slovenije (Ogrin in Plut, 2009). Skoraj v celoti se nahajajo v istoimenski občini s
površino 72 km2 (SURS, 2013; cv: Žnidar, 2015). Na treh straneh prevladujejo ostre meje. Na
severu poteka meja po Koradi oziroma po južnem robu Kambreškega hribovja, na vzhodu po
slemenu od Sabotina do Korade in zahodu po reki Idriji. Na jugu je prehod v Goriško ravan
manj izrazit (Ažman Momirski in sod., 2008). Območje se kljub na prvi pogled enotnemu
izgledu deli na več delov; poleg tradicionalne delitve na vzhodna in zahodna Brda obstajata
tudi delitvi na zgornja in spodnja Brda ter po porečjih tamkajšnjih rek (Vrišer, 1954).
Slika 1: Pogled na zaselek Hruševlje

Avtor: J. Meden, 2017
Razmejitev na zgornja in spodnja Brda temelji na razlikah v nadmorski višini, kamninski
sestavi, naklonih površja, podnebnih značilnostih, prsti in posledično v kulturnih rastlinah.
(Ažman Momirski in sod., 2008). Comel in Bednarik (1937; cv: Vrišer 1954, str. 54) sta
območje Brd razdelila glede na hidrogeografske značilnosti: zgornja Brda med reko Idrijo in
potokom Reko, spodnja Brda med Reko in potokom Biršo ter Goriška brda v ožjem pomenu
med Biršo in potokom Pevmico. Po naštetih delitvah območje tako spada med zahodna in
zgornja Brda.

5

Katastrska občina se nahaja na skrajnem zahodu Goriških brd in ima površino 4.33 km2.
(Vektorski sloj katastrskih …, 2015). Meja poteka na zahodu po državni meji z Italijo; ob dolini
potoka Korena oziroma Kvornice. Na severu sledi robu gozda pri griču Kamnina vse do glavne
ceste pri Slavčah. Na zahodu poteka ob potoku Kožbanjšček vse do njegovega izliva v potok
Reko, po kateri je začrtana državna meja.
Karta 1: Lega katastrske občine Neblo
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2.1 Geološke in geomorfološke značilnosti območja
Goriška brda so del Vipavske eocenske sinklinale, zgrajene večinoma iz eocenskega fliša, ki se
je odložil pri zapiranju Slovenskega bazena med njegovim umikanjem proti jugu (Melik, 1960;
Ogrin in Plut, 2009). Njegovo južno krilo iz eocenskih apnencev je zasuto s kvartarnimi nanosi
Soče, najstarejše kamnine (zgornjekredne rudistne apnence) najdemo le na višjih nadmorskih
višinah na severnem in vzhodnem robu (Žnidar, 2015). Fliš (lokalno imenovan kot »sovdan«)
je v geografskem terminološkem slovarju (2005, 102) definiran kot skladovnica zrnatih usedlin,
sestavljena iz menjajočih se plasti peska, peščenjaka, laporovca, redkeje slojev apnenca in
ilovic. Nastal je pred približno 55 milijoni let v obširnem globokomorskem bazenu, kjer se je
selektivno odlagal (Zorn, 2008). »Na robu flišnega bazena je bilo odloženo nesprijeto gradivo,
ki se je ob spremembi ravnotežja začelo premikati zaradi potresa, prevelike teže sedimentov ali
zaradi dospele večje količine gradiva velikih rek. Ko so se turbiditni tokovi ustavili, se je najprej
odložilo večje gradivo, nato čedalje bolj drobnozrnato gradivo; predvsem delci finejših
laporjev in bolj grobozrnatih peščenjakov« (Zorn, 2008; str. 29).
Geološko podlago Goriških brd lahko razdelimo na dva dela. Na severnem delu prevladujejo
debelozrnati sedimenti, nastali v paleocenu; imenovani kožbanske plasti. Sestavljajo jih sloji
breče, sivega peščenjaka, peščenih apnencev, sivih laporjev. Starejše so medanske plasti, ki so
nastale v eocenu in pokrivajo večji del Brd. Sestavljajo jih drobnozrnate flišne plasti, ki se hitro
menjavajo s tankimi lapornimi in peščenimi plastmi. (Pavlovec, 1967; cv: Momirski in sod.,
2005). Na preučevanem območju se nahajajo menjajoče plasti laporja, glinovca in peščenjaka
z vložki apnenčevih breč oziroma fliš. V osnovi je fliš mehak, nagnjen k plazovitosti in
vododržen ter posledično erozijsko neodporen (Momirski in sod., 2005). Trše in odpornejše
karbonatne kamnine v Brdih prevladujejo le na skrajnem severu in jugovzhodu. Mehke
karbonatne kamnine prekrivajo 81 % vsega območja, trde karbonatne kamnine11 %. Ostalo
predstavljajo nevezani peščeni in prodni kvartarni nanosi v dolinah (Momirski in sod., 2005).
Pojavljajo se v sklenjenem pasu Goriških brd med Vrhovljami, Kojskim, Vedrijanom in
Neblom (Buser, 1986). Dolinsko dno prekrivajo kvartarni nanosi.
Brda so gričevnata pokrajina, kjer je višinska razlika med slemeni (vrhovi) in dolinami
(ravnino) približno 300 m. Gre za destrukcijski rečno-denudacijski relief s površinskim
odtokom vode in neprepustnimi kamninami (Ogrin, Plut, 2009). Le na severu in jugovzhodu,
kjer prevladujejo trše in odpornejše kamnine, površje prehaja v hribovje oziroma visoki kras
(Žnidar, 2015). Nadmorska višina se znižuje od severa proti jugu, v osrednjem delu preseže
nadmorsko višino 300 m in narašča v smeri proti vzhodnemu robu.
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Slika 2: Preperela skladovnica fliša

Avtor: J. Meden, 2017
Karta 2: Geološka karta katastrske občine Neblo
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Brda so sestavljena iz treh glavnih slemen, ki potekajo od severa proti jugu Od teh glavnih
slemen, se odcepljajo številna manjša slemena, ki jih ločujejo vmesne doline in ustvarjajo
prepreden relief. Zahodno sleme poteka vzdolž Idrije do naselja Sv. Helena, kamor spada
preučevano območje, z lego med potokoma Kožbanjščkom na vzhodu in Korenom na zahodu.
Pri Vrhovljah leži drugo sleme, ki se razcepi pri Gonjačah nad Šmartnim. Zahodni krak poteka
preko Medane in Dobrovega do Krminske gore na jugu. Vzhodni krak poteka preko Števerjana,
do Kalvarije, kjer se skozi Soško dolino nadaljuje do Kostanjevice in naprej v Vipavska brda
(Momirski in sod., 2005). Vse tri odrastke medsebojno razdvajajo trije glavni briški vodotoki:
Reka s pritokom Kožbanjščkom, Birša s pritokom Oblenšem in Pevmica s pritokom Grojnico
(Vrišer, 1956 cv: Momirski in sod., 2005, str. 13). Slemena so preostanki slemenskih uravnav,
ki so bila preoblikovana zaradi dolgotrajnih erozijskih procesov (Momirski in sod., 2008).
Zaradi tektonike in slabo odpornih kamnin so za Brda značilna pobočja s strmimi nakloni. Ta
prevladujejo predvsem v zgornjih Brdih na območju grapastih povirij vodotokov, kjer so
pobočja zaradi večjih relativnih višinskih razlik daljša kot v spodnjem, južnem delu. Najbolj
uravnano površje se nahaja na dnu dolin in na temenih slemen, ki imajo v skrajnem severnem
delu Brd pod Korado značaj pobočnih polic (Ažman Momirski in sod., 2008).
Najnižja točka katastrske občine (69.5 m nmv) se nahaja neposredno ob državni meji pri potoku
Reka, najvišja (239 m nmv) je vrh Komnine (242 m nmv po DTK 1:25000). Povprečna
nadmorska višina katastrske občine je 115 m, povprečna nadmorska višina območja Goriških
brd je 232.9 m (Kladnik 1998). V razredu do 100 m nmv spada 36.1 % katastrske občine,
medtem ko se dobra polovica katastrske občine nahaja v razredu 100–150 m nmv in približno
11 % v razredu 150–200 m nmv. Ta je omejen le na območje zaselka Podvez in severni del.
Višje od 200 m je le 2.5 % površja, izključno na severnem delu katastrske občine.
Grafikon 1: Delež višinskih razredov v katastrski občini Neblo

Delež višinskih višinskih razredov
2.5%
11.0%
36.1%

50.4%

Do 100 m

100-150 m

150-200 m

200-239 m
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Karta 3: Karta višinskih razredov katastrske občine Neblo

Naklonske razrede smo določili po klasifikaciji SOTER (Soil Terrain Database) (ESDAC,
2004), ki je bila razvita za potrebe preučevanja prsti. Naklon se porazdeljuje od 0° do 49°,
povprečen naklon znaša 12.1°, kar je manjše od briškega povprečja, ki znaša 16.1° (Ažman
Momirski in sod., 2008). Prav tako je 18.0 % površja nagnjenega manj kot 8.5°, v katastrski
občini je ta delež dvakrat večji (37.1 %). Največji del območja leži med 8.5 in 17° stopinjami
naklona (34 %), kateremu sledi območje v razredu med 17 in 31° (26.5 % ). Območja, strmejša
od 31°, obsegajo le 1.6 % površja katastrske občine. Območja z najmanjšim naklonom so
omejena na ravnino, vrhove slemen in dna grap, medtem ko so največji nakloni značilni za
najvišja pobočja slemen na severnem in južnem delu, kjer prevladuje gozd. Še posebno na
severnem delu prevladujejo sklenjena območja z visokim naklonom. Različne kmetijske
površine se nahajajo v vseh naklonskih razredih, najpogosteje se nahajajo na naklonu nad 4.5°.
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Grafikon 2: Delež naklonskih razredov v katastrski občini Neblo
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Karta 4: Karta naklonskih razredov katastrske občine Neblo
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Od reliefa je odvisna ekspozicija površja, ki z izpostavljenostjo proti vpadnemu kotu Sončeve
svetlobe pomembno vpliva na mikroklimatske razmere in posredno tudi na prst. V katastrski
občini manj kot 1 % površine pripada ravnini, sledijo ji območja s severno ekspozicijo (17.6
%). Četrtina površja ima vzhodno ekspozicijo (25.2 %), kot tudi zahodno (25 %). Največji delež
površja ima južno ekspozicijo (31.5 %). Analiza Ažman Momirski in sodelavcev (2008, str.
17–20) je pokazala, da v Brdih prevladujejo zahodne (30.9 %) in južne (30.4 %) lege, sledijo
jim vzhodne (20.4 %) in severne (18.3 %). Majhen delež severnih in prevladujoč delež južnih
ekspozicij je posledica zniževanja površja od severa proti jugu. Manjši delež zahodnih površin
pripisujem postopnemu prehodu gričevja v Furlansko nižino.
Grafikon 3: Ekspozicija katastrske občine Neblo

Delež pobočij z ekspozicijami na 4 smeri neba
0.7%

17.6%
25.0%

25.2%
31.5%

ravnina

sever

vzhod

jug

zahod

12

Karta 5: Ekspozicija katastrske občine Neblo

Ukrivljenost je sekundarni parameter površja ali »naklon naklona« (Kimerling, 2011).
Ukrivljenost delimo na vertikalno in horizontalno, poznamo tudi skupno oziroma združeno
ukrivljenost. Vertikalna ukrivljenost je vzporedna smeri največjega naklona. Konveksna ali
izbočena celica površja ima negativno vrednost, konkavna ali vbočena celica pa pozitivno
vrednost. Površje, ki je konveksno ukrivljeno, pospešuje vodne tokove in s tem večji transport
gradiva, medtem ko jih konkavno ukrivljeno površje zaustavlja in pospešuje odlaganje gradiva
(Hrvatin in Perko, 2002). Horizontalna ukrivljenost je pravokotna na smer največjega naklona.
Kot pri prej opisani vertikalni ukrivljenosti se njene vrednosti podobno porazdelijo. Pozitivne
vrednosti imajo celice površine, kjer prihaja do divergentnega stekanja, negativne pa celice,
kjer stekanje poteka konvergentno. Površje s konveksno vodoravno ukrivljenostjo, je torej
območje raztekanja vodnih tokov, površje s konkavno vodoravno ukrivljenostjo je območje
njihovega stekanja in posledično bolj izpostavljeno vodni eroziji (Hrvatin in Perko, 2002).
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Slika 3: Vertikalna ukrivljenost

Vir: Arcgis, 2016
Slika 4: Horizontalna ukrivljenost

Vir: Arcgis, 2016
Če izračunamo geometrično sredino med absolutno vrednostjo navpične ukrivljenosti in
absolutno vrednostjo vodoravne ukrivljenosti površja, dobimo skupno ukrivljenost površja
(Hrvatin in Perko, 2002).
Slika 5: Skupna ukrivljenost

Vir: Arcgis, 2016
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Negativne vrednosti predstavljajo konveksno površje, ki je omejeno predvsem na grape,
erozijske jarke in vznožja pobočij na območju gričevja ter na struge potokov in trase cest v
ravnini. Vrednosti okrog 0 predstavljajo neukrivljene površine, ki se nahajajo v ravnini in po
grebenih slemen in ostalih uravnavah, pojavljajo se tudi na terasiranih površinah. Pozitivne
vrednosti predstavljajo konkavne dele površja, ki predstavljajo večino v katastrski oblini.
Obsegajo vznožja in strma pobočja slemen. Površje z veliko skupno ukrivljenostjo je
potencialno območje intenzivnih geomorfnih procesov in vodne erozije (Hrvatin in Perko,
2002).
Karta 6: Skupna ukrivljenost katastrske občine Neblo

Poleg terenskega dela lahko informacije o količini vode v prsti pridobimo z izračunom
reliefnega indeksa vlažnosti (terrain wetness index ali TWI). »Reliefni indeks vlažnosti kaže na
stopnjo akumulacije vode v prsti na določeni izbrani lokaciji, ki je funkcija naklona na tej
lokacije in specifične površine porečja gorvodno od te točke« (Repe, 2007, str. 94). Sami smo
izračunali indeks s programsko opremo SAGA GIS. Od standardnega reliefnega indeksa
vlažnosti se Sagin reliefni indeks vlažnosti (SWI) razlikuje v drugačnem izračunu prispevnega
površja, ki temelji na algoritmu večsmernega toka, ki ga je mogoče zvezno usmeriti v katerokoli
smer, hkrati se tok proporcionalno razporedi med vse nižje ležeče sosednje celice (Repe, 2007).
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Z izračunanim indeksom smo prikazali območja, kjer prihaja do akumulacije in kje do
odtekanja vode iz prsti. Najvišje vrednosti imajo dolinska dna in struge, kjer (občasno) tečejo
potoki. Maksimalne vrednosti se nahajajo na dnu strug potokov Kožbanjščka, Reke in
Kvornice. Najmanjše vrednosti imajo vrhnji deli konkavno ukrivljenih pobočij, kjer je naklon
največji, predvsem na severnem delu. Z manjšo sposobnostjo zadrževanja vode se prst hitreje
osuši in postane bolj erodibilna.
Karta 7: Reliefni indeks vlažnosti katastrske občine Neblo

16

2.2 Pedogeografske značilnosti območja
Vse prsti so nastale iz kamnin, na katerih se nahajajo. Prst nastaja s preperevanjem kamnine kot
posledica lokalne klime in mikroorganizmov. Vpliv matične podlage je dominanten predvsem
na območjih, kjer je prisotno šibko kemično preperevanje (Lovrenčak, 1994). Briške prsti so
nastale iz oceanske sedimentacijske mase, ki jih sestavljajo plasti fliša, peščenjaka in apnenca.
(Ažman Momirski in sod., 2008). V grobem jih delimo na prevladujoče evtrične rjave prsti na
flišu in rendzine na apnencih. Pojavljajo se rigolane prsti, ki so značilne za vinograde in obrečne
ter psevdooglejne prsti, ki se nahajajo ob vodotokih. (Ažman Momirski in sod., 2008). Po
nastanku jih delimo na avtomorfne prsti, na katere vpliva le padavinska voda, ki ne zastaja, in
na hidromorfne, na katere vpliva vsaj ena oblika vode, ki zastaja redno ali občasno (Repe,
2010).
Vrišer (1954, str. 58) poroča, da je na območju Brd prisotna tudi lokalna delitev prsti; domačini
delijo prst na apnencu in flišno prst. Flišna zemlja se nadaljnje deli glede na njeno barvo in
teksturo:





siva opoka, (opoka je narečni izraz za lapor; sovdan pa za menjajoče plasti laporovca in
peščenjakov oziroma za fliš),
navadna opoka, ki se drobi v melj in je za vinograde ter sadno drevje najprimernejša
prst,
bela opoka z veliko primesjo apnenca ,
ilovnata opoka.

Navaja, da je najpogostejša ločitev na težko in lahko prst. Med težko prst prištevajo vse glinaste
in ilovnate prsti, k lahki pa peščene in kamenite prsti. Na lahki zemlji uspeva predvsem vinska
trta, saj je prst zaradi skeletnosti manj rodovitna. Težka prst je bolj založena s hranili, vendar
se razmočena površina ob sušitvi sprime v skorjo, ki pozneje razpoka.
Po vektorskih podatkih iz pedološke karte (MKGP, 2015) se na preučevanem območju nahajajo
naslednje skupine prsti:





evtirčne rjave na aluvialnem-koluvialnem nanosu 80 %, psevdogleji 20 %,
evtirčne rjave na eocenskem flišu 80 %, rendzina 20 %,
evtirčne rjave na eocenskem flišu 60 %, antropogena 40 %,
obrečne prsti.

Najobsežnejša je skupina evtrične rjave prsti na eocenskem flišu 60 %, antropogena 40 %, ki
obsega 276.4 ha. Sledijo ji obrečne prsti (72 ha), ki pokrivajo skoraj celotno ravnino v katastrski
občini. Skupina evtirčne rjave prsti na eocenskem flišu 80 % in rendzine 20 %, ki prekrivajo
49.3 ha in so omejene izključno na gozdne površine na severu. Najmanjši del predstavljajo
evtirčne rjave prsti na aluvialnem-koluvialnem nanosu in psevdogleji (35.4 ha), ki se nahajajo
na prehodu med gričevjem in ravnino.
Pedološka karta nam omogoča le posplošen prikaz stanja prsti na preučevanem območju, saj
poda le razmerje med različnimi tipi brez lokacije. Prav tako ne loči posameznih podtipov istih
prsti, kar opažamo na primeru antropogenih in obrečnih prsti. Zaradi velike heterogenosti prsti
na preučevanem območju moramo te podatke jemati z zadržkom oziroma jih preveriti s
terenskim delom.
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Grafikon 4: Deleži pedoloških razredov v katastski občini Neblo

Deleži pedoloških razredov
8%
11%

17%
64%

evtirčne rjave prsti na eocenskem flišu 60%
antropogena prst 40%
obrečne prsti
evtirčne rjave na eocenskem flišu 80%
rendzine 20%
evtirčne rjave prsti na aluvialnem- koluvialnem nanosu 80%
psevdogleji 20%

Karta 8: Pedološka karta katastrske občine Neblo
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2.2.1 Evtrične rjave prsti
Evtrične rjave prsti sodijo med kambične prsti. So zrele prsti, najpogosteje globoke med 30 cm
in 1 m. Značilne so za mehke (lapor, fliš) ali nesprijete (prod in pesek) karbonatne kamnine.
Evtrične rjave prsti imajo ugodne biološke, fizikalne in kemijske lastnosti in so najprimernejše
prsti za kmetijstvo v Sloveniji, kar dokazuje usmerjenost in poznanost širše regije po
vinogradništvu in sadjarstvu (Ogrin, Plut, 2009). Pritisk nanje vršijo tudi ostale človekove
dejavnosti, zaradi česar jih uvrščamo med naše najbolj ogrožene prsti (Repe; 2010).
Pojavljata se vsaj dva, jasno prepoznavna horizonta. V gozdu je nad njima pogosto še O
horizont z različno preperelim ali nepreperelim organskim odpadom. Zgoraj je temnejši
humusni A horizont. A horizont je v sprsteninasti obliki, z ugodno reakcijo in mrvičasto
strukturo. Pod njim se do matične podlage pojavlja kambični, Bv horizont. Kambični horizont
je najpogosteje nastal s preperevanjem mehkejših karbonatnih kamnin. Je ilovnat in slabo kisle
do nevtralne reakcije, visoko nasičen z izmenljivimi bazami in zanemarljivim deležem
organske snovi. Od matične podlage sta v glavnem odvisni tudi struktura in skeletnost
(Urbančič in Simončič, 2005; Repe, 2010). Od A horizonta se loči po teksturi (v njem se izrazito
poveča delež gline, ki je posledica preperevanja matične podlage), strukturi (struktura Bv je
najpogosteje poliedrična) in barvi. Pojavlja se v različnih odtenkih: v rjavi, oranžni, oker ali
rdeči. Stik z matično podlago poteka enakomerno. Pojavljajo se skupaj z rendzinami (Repe,
2010).
2.2.2 Rendzine
Rendzine so najpogostejši tip prsti v Sloveniji in nastanejo na vseh oblikah karbonatnih kamnin.
Sodijo med humusno akumulativne prsti. So relativno mlade in plitve, saj redko presežejo
globino 30 cm. Stik z matično podlago je nepravilen. Sestavlja jih en temen, humusni horizont,
v gozdu se navadno pojavlja nad njim tudi O horizont. Struktura je najpogosteje mrvičasta,
pojavlja se tudi v sferični obliki. Reakcija je najpogosteje nevtralna do bazična. Kljub dobrim
kemičnim in fizikalnim lastnostim so zaradi plitvosti, skalovitosti in naklona manj primerne za
kmetijstvo; najpogosteje jih pokriva gozd ali travinja (Repe, 2010).
2.2.3 Antropogene prsti
Antropogene prsti so prsti, ki so bile preoblikovane s strani človeka, predvsem s kmetijstvom.
Glavne značilnosti so odsotnost oziroma premešanost horizontov, nadpovprečna količina
organske snovi, prekomerna založenost z mineralnimi hranili ali vodo ter prisotnost tujih snovi
in predmetov (Repe, 2010). Posebno obliko antropogenih prsti predstavljajo rigolane prsti.
Pojavljajo se predvsem na terasiranih območjih, saj se pri njihovem urejanju poslužujejo
globokega oranja, prekopavanja, premeščanje horizontov in matične podlage. Naravno
zaporedje profilov je porušeno, mehanska in kemijska sestava prsti sta poenoteni (Žnidar,
2015). Značilna je prekomerna založenost z minerali, vodo in organskimi snovmi. Pogosto so
v njej prisotne tudi umetne snovi, ki izvirajo iz uporabe fitofarmacevtskih sredstev (Repe,
2010). Sklepajoč po rabi tal, je na preučevanem območju več kot 50 % vse prsti antropogeno
spremenjene.
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Slika 6: Rigolana prst v novem vinogradu

Avtor: J. Meden, 2017
2.2.4 Obrečne prsti
Obrečne prsti (fluvisoli) so prsti, ki so nastale na recentnih (holocenskih) nanosih rek in drugih
manjših vodotokov ter stoječih vod. Za ta območja je značilen stalen vpliv nadzemnih in
podzemnih vod (Urbančič in Simončič, 2005; Repe, 2010). Vodotoki stalno nanašajo novo
gradivo, katerega velikost se zaradi manjše hitrosti in transportne moči toka navzdol manjša.
»Na splošno v zgornjih delih vodotokov prevladujejo fluvialne usedline iz debelejših sestavin
(proda, peska) v spodnjih pa iz drobnejših (melja, ilovice, gline). Zaradi spreminjanja nosilnih
sil vodotokov skozi čas je za holocenske nanose značilno, da se jim v obliki pasov, jezikov, leč
in vključkov spreminja tekstura tako v horizontalni kot v vertikalni smeri« (Urbančič in
Simončič, 2005, str. 47). Reakcija je odvisna od vrste matične podlage; bazična na karbonatni
oziroma kisla na nekarbonatni, medtem ko je odtenek prsti odvisen od barve aluvialnega
gradiva (Repe, 2010).
Bolj, ko se spuščamo po vodotoku navzdol, večji je vpliv vode in posledično večja prisotnost
obrečnih prsti. Zaradi posegov različnih človeških dejavnosti se je na mnogih območjih (vsaj v
fiziološki globini) njen vpliv zaradi hidromelioracijskih ukrepov izničil. V preteklosti so prsti
pridobile terestrični značaj ali/in antropogenizirani značaj. V sedanjosti se te površine
spreminjajo nazaj v travnike (Repe, 2010; Urbančič in Simončič, 2005). Ločimo nerazvite in
razvite obrečne prsti.
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Nerazvite obrečne prsti (zaporedje horizontov (A)–C) so mlade in plitve, ki nastajajo
neposredno ob vodotoku in tvorijo njegov breg. Pogosteje se pojavljajo v zgornjih delih
vodotokov. A horizont je nerazvit; slabo preperelo organsko gradivo se meša z aluvialnimi
naplavninami. Skeletnost prsti je velika (Repe, 2010). So pogosto pod vplivi poplav, vodne
erozije in/ali visoke podtalnice. Imajo slabo rodovitnost (Urbančič in Simončič, 2005). Pogosto
se na njih pojavljajo travniki, saj so prsti nerodovitne (Repe, 2010).
Razvite obrečne prsti imajo enako zaporedje horizontov (A–C) kot nerazvite obrečne prsti, le
da prevladuje drobnejše gradivo. Prevladujeta melj in glina, hkrati lahko vsebujejo skeletne
delce. »Vpliv vode ni tako neposreden, čeprav so poplave redne in zato vidni poplavni sloji«
(Repe, 2010; str. Str. 154). Skoraj izključno se pojavljajo na uravnanem površju spodnjega toka
rek, hkrati vsebujejo veliko humusa, so primerno zračne in precej globoke in posledično precej
rodovitne (Urbančič in Simončič, 2005; Repe, 2010).
2.2.5 Psevdogleji
V manjši meri so prisotni tudi psevdogleji. To so prsti, ki jim je znotraj profila onemogočen
nemoten odtok padavinske vode. Ločimo dva tipa psevdoglejev: ravninski, ki mu odtok
onemogoča zbit, težak in gost glinast horizont, in pobočni, ki ima neprepustno matično podlago.
Padavinska voda v vlažnem delu leta občasno zastaja, medtem ko so v sušnem delu leta pore
zapolnjene z zrakom. Kjer se dalj časa zadrži zrak, poteka oksidacija (rjava barva), kjer pa voda,
poteka redukcija (siva barva). Posledica tega je marmoriran horizont (Bg), katerega vzorec je
odvisen od prevladujočega procesa. Za kmetijstvo so manj primerni in zelo občutljivi na
antropogene posege (Repe, 2010). Nahajajo se predvsem na južnem robu gričevja, kjer se
postopoma spušča v ravnino. Po mnenju Suhadolc in sodelavcev (2009, str. 49) so pobočni
psevdogleji najbolj dovzetni za vodno erozijo poleg evtričnih rjavih prsti na mehkih
karbonatnih kamninah.
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Slika 7: Bg horizont pri psevdogleju

Avtor: J. Meden, 2017

2.3 Podnebne značilnosti katastrske občine Neblo
Goriška brda od Jadranskega morja ločuje približno 20 km dolga Soška ravan, zaradi česar
prihaja na preučevanem območju do prevladujočega sredozemskega podnebnega vpliva.
Hriboviti slemeni na vzhodu varujeta Brda pred mrzlimi severnimi vetrovi in vdori najhujšega
mraza ter tako zmanjšujeta vplive kontinentalnega podnebja (Ažman Momirski in sod., 2008).
Občina Brda, vključno s preučevanim območjem, se v celoti nahaja na območju zalednega
submediteranskega podnebja z milimi zimami in vročimi poletji. Povprečne letne temperature
so višje od slovenskega povprečja, kar je posledica lege v zalednem submediteranskem
podnebju. Povprečna temperatura najhladnejšega meseca znaša med 0 °C in 4 °C, medtem ko
temperatura najtoplejšega meseca znaša med 20 °C in 22 °C (Ogrin, 1996).
Goriška brda lahko razdelimo glede na povprečno letno količino padavin za referenčno obdobje
1971–2000 na dva pasova. Največ padavin prejme severni del (od 1800 mm do 2000 mm),
medtem ko v južnem delu pade manj padavin (od 1600 mm do 1800 mm) (Žnidar, 2015).
Značilen je submediteranski padavinski režim s primarnim viškom jeseni in sekundarnim pozno
spomladi. Količina padavin se povečuje proti notranjosti in se z naraščanjem nadmorske višine
viša. Značilni so intenzivni jesenski nalivi, ki so glavni razlog za nastanek vodne erozije in
plazenja (Komac in Zorn, 2007).
Ker se na preučevanem območju ne nahaja nobena ARSOva meteorološka postaja, smo podatke
črpali iz približno 4 km oddaljene postaje Vedrijan. Sodeč po nizu podatkov iz 1981–2010,
preučevano območje bistveno ne odstopa od povprečnih vrednosti temperatur in količine
padavin, določenih s strani Ogrina (1996). Povprečna letna vrednost padavin znaša 1540 mm,
povprečna letna temperatura pa znaša 13.1 °C (Arso, 2011).
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Slika 8: Klimadiagram meteorološke postaje Vedrijan

Vir: podatkov: Klimatološka povprečja 1981–2010, 2014

2.4 Raba tal v katastrski občini Neblo
Raba tal predstavlja namen, za katerega ljudje izkoriščajo zemljišče, s poudarkom na njegovi
funkcijski vlogi v ekonomskih aktivnostih (Kokalj in Oštir, 2013). Povezan je tako z okoljskimi
kot kulturnimi in gospodarskimi razmerami ter skupaj z njimi vpliva na poselitev ljudi,
razporeditev naselij, ceste in rabo zemljišč (Urbanc, 2002; Ažman Momirski in sod., 2008).
Med glavne dejavnike spada nadmorska višina, ki vpliva predvsem na poselitev in kmetijstvo,
saj določa zgornjo mejo uspevanja kulturnih rastlin. Nižinski pas (v katerega spada celotno
območje) je najbolj primeren za kmetijstvo, gričevnat relief ustreza predvsem potrebam
vinogradništva (Kuhelj, 2010). Zaradi relativno razgibanega terena je tudi raba tal na
preučevanem območju pestra.
Tipe rabe tal in njihove definicije smo povzeli po Šifrantu in opisu vrst dejanske rabe kmetijskih
in gozdnih zemljišč (2010) Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave.
Njiva ali vrt (1100) - »Kmetijska zemljišča, ki jih orjemo ali drugače obdelujemo, in
obračališča, namenjena obdelavi teh površin, širine do 2 m. Na teh zemljiščih pridelujemo
enoletne in nekatere večletne kmetijske rastline«.
Vinograd (1211) - »Površina, zasajena z vinsko trto (Vitis vinifera), vključno z obračališči in
potmi v vinogradu ter brežinami pri vinogradu na terasah, ki je enotno urejena (terasa ali
vertikala) in ima enoten sistem obdelave (poti ipd.)«.
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Trajni travnik (1300) - »Površine kmetijskih zemljišč, porasle s travo, deteljami in drugimi
zelmi, ki se jih redno kosi oziroma pase. Te površine niso v kolobarju in se ne orjejo. Kot trajni
travnik se štejejo tudi površine, porasle s posameznimi gozdnimi drevesi, kjer število dreves ne
presega 50 dreves/ha«.
Intenzivni sadovnjak (1221) - »Površina, zasajena samo z eno sadno vrsto, razen v primeru
mešanega nasada breskev in nektarin ter mešanega nasada lupinarjev, pri pridelavi se
uporabljajo sodobne intenzivne tehnologije. Površina intenzivnega sadovnjaka je površina, ki
zajema površino intenzivnega sadovnjaka skupaj z obračališči, potmi, nasipi in drugimi
pomožnimi zemljišči«.
Ekstenzivni sadovnjak (1222) - »Vsi ostali sadovnjaki, neprimerni za intenzivno pridelavo. To
so nasadi visokodebelnih dreves sadnih vrst, vzgojenih na bujni podlagi ali iz semena, z gostoto
več kot 50 dreves na hektar. V ekstenzivnih sadovnjakih lahko raste ena ali več različnih sadnih
vrst«. Zaradi preglednosti smo intenzivne in ekstenzivne sadovnjake združili v eno skupino.
Oljčnik (1230) - »Površina, zasajena z oljkami, ki so med seboj oddaljene največ 20 metrov,
povečana za širino oziroma dolžino največ 10. metrov od debel oljk, zasajenih na zunanjih
robovih oljčnika, ki je namenjena za obračališča in pomožne poti, nasipe ter druga pomožna
zemljišča«.
Kmetijsko zemljišče v zaraščanju (1410) - »Opuščena kmetijska zemljišča, ki se zaraščajo.
Pokrovnost dreves je 20-75 %. Če se ta zemljišča 20 ali več let ne uporabljajo za kmetijske
namene, če pokrovnost dreves preseže 75 % in je obseg debel nad 10 cm, preidejo v gozd«.
Drevesa in grmičevje (1500) - »Površine, porasle z drevesi in grmičevjem. V ta razred spada
obvodna zarast v primeru, ko so obrečni pasovi porasli z drevjem oziroma grmovjem. Sem
prištevamo tudi meje iz gozdnih dreves, ki označujejo meje med posameznimi parcelami in so
široke manj kot 10 m«.
Neobdelano kmetijsko zemljišče (1600) - »Kmetijska zemljišča, ki so npr. rigolana in
pripravljena za zasaditev novih trajnih nasadov. Kmetijska zemljišča, ki se začasno ne
uporabljajo zaradi gradnje infrastrukture, in kmetijska zemljišča, na katerih so ograde za
konje, prašiče ali druge živali«.
Gozd (2000) - »Gozd je zemljišče, poraslo z gozdnim drevjem v obliki sestoja, ali drugim
gozdnim rastjem, ki zagotavlja katero koli funkcijo gozda«.
Pozidano in sorodno zemljišče (3000) - »V ta razred spadajo vsa zemljišča, na katerih so
zgradbe, ceste, ki vodijo do naselij ali hiš, parkirni prostori, rudniki, kamnolomi in druga
infrastruktura, ki služi za opravljanje dejavnosti ljudi«.
Voda (7000) - »Površine, pokrite s površinskimi vodami, kot so jezera, reke, potoki in jarki, v
katerih se nahaja voda«.
Ker je bil podatkovni sloj ustvarjen v letu 2016, smo v okviru terenskega dela zabeležili
nekatera odstopanja od vstopnih podatkov. Zato smo večje spremembe v rabi tal vključili v
obstoječe podatke in izdelali nov sloj. Tudi v primerjavi s podatki iz tega leta so bila ugotovljena
enaka odstopanja.
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Preglednica 1: Površina kategorij rabe tal
Raba tal
Površina [v ha]
Oljčnik
0.74
Voda
2.92
Njiva in vrt
4.29
Km. zemljišče v zaraščanju
6.11
Drevesa in grmičevje
7.71
Neobdelano km. zemljišče
17.16
Pozidano
22.88
Sadovnjak
36.40
Trajni travnik
45.30
Gozd
112.64
Vinograd
177.21
Vir: Grafični podatki raba …, 2017
Poseben pomen za širšo regijo ima vinogradništvo, katerega obseg se zmanjšuje proti severu in
vzhodu regije (Ažman Momirski in sod., 2008). Gozdovi poraščajo približno 80 % severnih in
30 % južnih Brd, medtem ko vinogradi v severnih Brdih predstavljajo le 6 % vse površine, v
južnih pa kar 42 % (Ažman Momirski in sod., 2008). Pridelava grozdja in vina sega v čas pred
prihodom Rimljanov, v obdobju katerih se je začelo intenzivno gojenje vinske trte (Radikon in
sod., 1995). Goriška brda spadajo med najpomembnejše vinogradniške pokrajine v Sloveniji,
kar priča tudi uvrstitev območja med vinogradne okoliše (Pravilniku o razdelitvi …, 2003,
GERK) in površine vinogradov ter količina pridelanega vina ter grozdja. Okoliši so razdeljeni
na več vinorodnih krajev. Katastrska občina Neblo v celoti leži v istoimenskem vinorodnem
kraju. Vinogradi prekrivajo slabih 41 % (40.8 %) celotnega preučevanega območja in so
prisotni tako v ravnini kot na gričevju. Pojavljajo se neodvisno od usmerjenosti površja, čeprav
prevladujejo na območjih južne in zahodne ekspozicije.
Grafikon 5: Deleži rabe tal v katastrski občini Neblo
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Slika 9: Pogled na nov vinograd

Avtor: J. Meden, 2017
Druga najpogostejša kategorija rabe tal v katastrski občini je gozd (26 %). V preteklosti so
zaradi širitve kmetijskih zemljišč gozdne površine skoraj izkrčili, zaradi deagrarizacije so se
zopet razširile. Gozd je prisoten zlasti na območjih severne in vzhodne ekspozicije zaradi
opuščanja obdelave manj kakovostnih in od naselij bolj oddaljenih kmetijskih zemljišč (Vrišer,
1954), kar velja tudi danes. Njegovo nadaljnje nepremišljeno izsekavanje bi lahko povzročilo
degradacijo pejsaža in porušenje ekološkega ravnovesja.
Trajni travniki (10.4 %) se pojavljajo v manjših sklenjenih površinah v neposredni bližini
vinogradov ali njiv in vrtov v ravnini. Manjše zaplate so prisotne tudi neposredno ob vodotoku
Reka.
Intenzivni sadovnjaki (3.2 %) so prisotni le v južnem delu katastrske občine v bližini cest
oziroma pozidanih površin. Večina jih leži v vzpetem svetu, saj so jih v nižini zaradi
ekonomičnosti zamenjali vinogradi (Ažman Momirski in sod., 2008). Ekstenzivni sadovnjaki
(5 %) se pojavljajo tudi v severnem delu. Za razliko od intenzivnih sadovnjakov se pojavljajo
le v gričevju oziroma na nagnjenem površju. Obema skupinami je skupna lega; prevladujejo na
območju z zahodno ali južno ekspozicijo.
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Slika 10: Travnik v ravninskem delu, v ozadju vinograd v gradnji

Avtor: J. Meden, 2017
Pozidane površine predstavljajo 5.2 % vsega površja in so omejene na slemenske uravnave in
na stik gričevja z ravninskim delom. Ta postavitev izhaja iz razgibanosti reliefa in prakse
varovanja kmetijskih zemljišč, ki preprečuje njihovo izgubo na račun pozidave. Novi objekti
so večinoma grajeni kot nadaljevanje obstoječih vaških jeder ali kot zapolnitev praznega
prostora znotraj njih. Pojavljajo se v neposredni bližini cest, ki tudi spadajo v to kategorijo
(Ažman Momirski in sod., 2008).
Večje sklenjene površine neobdelanih kmetijskih zemljišč (4 %) se pojavljajo predvsem v
vinogradniškem delu občine. Gre predvsem za obnovo starih in gradnjo novih vinogradov,
predvsem na račun gozdnih površin. Delež ostalih neobdelanih zemljišč je manjši in se pojavlja
sporadično po celi občini.
Najmanjši delež predstavljajo oljčniki (0.1 %), sledi jim voda (0.7 %), ki je omejena le na potok
Kožbanjšček in Idrijco, njive in vrtovi (1 %), kmetijska zemljišča v zaraščanju (1.5 %) in
drevesa in grmičevje (1.6 %). Drevesa in grmičevje predstavljajo pasove vegetacije ob rekah,
pojavljajo se tudi kot ločnice med parcelami. V višjih legah se je v preteklosti zaradi opuščanja
rabe razraščanje razširilo v največje sklenjene površine. Prav tako relativno visok delež
neobdelanih kmetijskih zemljišč priča o intenzivnem kmetijstvu; gre za manjša in bolj
oddaljena zemljišča z neugodnimi pogoji. Pojavljajo se večinoma v gričevju in manjši meri
neposredno ob vodotoku. Njive in vrtovi so omejeni predvsem na ravnino zaradi potreb
mehanizacije in rodovitne obrečne prsti. Manjši vrtovi se pojavljajo v bližini stanovanjskih hiš.
Zaradi prevladujočega pomena vinogradništva je njihov delež zanemarljiv.
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Slika 11: Manjši oljčnik

Avtor: J. Meden, 2017

28

Karta 9: Raba tal v katastrski občini Neblo

2.5 Fitogeografske značilnosti katastrske občine Neblo
Vrišer (1954, str. 64) je poročal, da se v Goriških brdih pojavljata dve rastlinski formaciji. Višji
predeli pripadajo srednjeevropski flori, ki se razteza v Furlansko nižino, nižji predeli pripadajo
pontsko-ilirski flori s sredozemskimi prvinami. V preteklosti je prihajalo do intenzivne sečnje
gozdov, v 19. stoletju je bil gozd omejen le na severna in zahodna pobočja slemen, v 20. stoletju
je bil zaradi širjenja vinogradniških površin omejen na osamljene zaplate. Oblikovali so se t. i.
»boški« oziroma nekakovostni gozd. Sedaj je za boljše gospodarjenje glavni problem lastniška
in parcelna razdrobljenost, v preteklosti pa je bil gozd pod stalnim pritiskom zaradi izsekavanja,
panjevskega gospodarjenja, steljarjenja in pomanjkanja nege ter oskrbe mladik (Mlekuž, 1988;
CV: Ažman Momirski in sod., 2009). To se odraža tudi v sedanjem stanju, saj na območju
prevladuje manj vredna hosta in grmičevje. Gozd se je ohranil le na območju, ki ni primerno za
obdelavo (na preučevanem območju so to strma pobočja in grape) (Kladnik, 2002).
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Slika 12: Figovec (Ficus carica) na območju zaraščanja

Avtor: J. Meden, 2017
Na območju katastrske občine se nahaja le aconalna združba puhastega hrasta in jesenske
vilovine (Seslerio autumnalis-Quercetum pubescentis). Predstavlja submediteranski nizki gozd
ali grmišče, ki se pojavlja na gričevnatem flišnem svetu na nadmorskih višinah od 100 m do
400 m. Uspeva predvsem v hladnih legah, predvsem na območjih s severno ekspozicijo.
Povprečna višina drevesne plasti znaša 15 m, povprečen premer je med 15 cm in 30 cm. V njih
prevladujejo toploljubni listavci: hrast puhavec (Quercus pubescens), črni gaber (Ostrya
carpinifolia), hrast cer (Quercus cerris), mali jesen (Fraxinus ornus) in tujerodna robinija
(Robinia pseudoacacia). Pojavljajo se tudi divja češnja (Prunus Avium) in posamezni primerki
navadnega kostanja (Castanea sativa).
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Slika 13. Divja češnja (Prunus avium)

Avtor: J. Meden, 2017
V grmovni plasti prevladuje podmladek prej naštetih drevesnih vrst, prisotne so tudi druge
vrste: rdeči dren (Cornus Sanguinea), navadna leska (Corylus Avellana), enovrati glog
(Crataegus monogyna), navadni brin (Juniperus communis), navadna kalina (Ligustrum
Vulgare) in brek (Sorbus tormninalis). Kljub vlažnosti tal uspeva tudi navadni kostanj
(Castanea Sativa), ki se pogosteje pojavlja v grmovni kot v drevesni plasti.
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Slika 14: Mlad navadni kostanj (Castanea Sativa) v podrasti

Avtor: J. Meden, 2017
Zeliščna plast se na severnih ekspozicijah pojavlja redkeje. Pojavljajo se različne vrste:
podlesna vetrnica (Anemone nemorosa), navadni čistec (Betonica officinalis), sladki mleček
(Euphorbia dulcis), raznolistna bilnica (Festuca heterophylla), grozdasta škržolica (Hieracium
racemosum), jesenska vilovina (Sesleria autumnalis). V svetlejših tleh in na drevesih je prisoten
tudi bršljan (Hedera helix).
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Slika 15: V sončnih legah so tla pogosto prekrita z bršljanom (Hedera helix).

Avtor: J. Meden, 2017
V nižini je bil gozd skoraj v celoti izsekan, ohranil se je le na manjših zaplatah in ob strugi
Kožbanjščka. Prisotno je skromno, pionirsko rastje, ki prenese občasne poplave. Poleg vrbe
raste tudi črni topol (Salici-Populetum) in črna jelša (Alnetum glutinisae).
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3. Erozija prsti
Prst je definirana kot približno 10 cm debela vrhnja plast litosfere (Lovrenčak, 1994). Je rezultat
skupnega delovanja več pedogenetskih dejavnikov: reliefa, matične podlage, klime, vode,
organizmov, človeka in časa. Njihovo delovanje ni enakomerno, ampak ima en dejavnik
prevladujočo vlogo, ki zaznamuje potek in smer pedogeneze (Lovrenčak, 1994; Stritar, 1991;
CV: Peca, 2013). Je delno obnovljiv okolijski vir, saj konstantno nastaja, a je to nastajanje z
antropogenega vidika izredno počasno in variabilno (Repe, 2002).
Pojem degradacije je neposredno povezan s kvaliteto prsti, oba pojma sta neposredno povezana
s trenutno ali načrtovano človekovo uporabo prsti oziroma rabo tal (Repe, 2002). Degradacija
prsti je predvsem trend sedanjega časa, ko se z večanjem števila prebivalstva povečujejo tudi
pritiski in potrebe po prostoru (stanovanjski objekti, pomožna infrastruktura, gospodarske
dejavnosti ...) (Repe, 2009). Prsti so degradirane takrat, ko so prizadete njene okolijske,
gospodarske, družbene ali kulturne funkcije. Glavna vloga prsti je njena rodovitnost, hkrati pa
opravlja tudi druge naravne ali antropogene vloge v ekosistemu (Repe, 2002). Pod naravne
funkcije prsti prištevamo produkcijo biomase, proizvodnjo različnih hranil in mineralov,
ustvarjanje habitatov in ohranjanje biodiverzitete ter samočistilno funkcijo, ki blaži, shranjuje,
filtrira in nevtralizira učinke onesnaževal. Pri antropogenih funkcijah je prst pogosto fizični
medij, ki predstavlja prostorsko osnovo za tehnične in industrijske objekte ter socio-ekonomske
dejavnosti. Prst predstavlja vir surovin (gradbeni material, voda in minerali) in arhiv arheološke
ter geološke preteklosti (Vovk Korže, 2007).
Obstajajo tri osnovne oblike degradacije prsti (Council of Europe, 1990; CV: Repe, 2009):




premeščanje prstenega materiala, kamor uvrščamo vodno in vetrno erozijo;
in-situ slabšanje kakovosti prsti, ki obsega kemično in radioaktivno onesnaževanje
(kontaminacijo), zaslanjevanje, zakisovanje, zbijanje, prekomerno zastajanje in
pomanjkanje vode v prsti in biološko degradacijo;
trajne ali začasne spremembe rabe tal, ki z zazidavo prsti popolnoma izločijo iz
naravnega okolja.

Učinke degradacije lahko razdelimo na ireverzibilne in reverzibilne učinke. Potrebno je
omeniti, da je povrnitev nazaj v naravno stanje z antropogenega vidika nemogoča. Med
reverzibilne učinke prištevamo vse učinke, ki se lahko v relativno krajšemu časovnemu obdobju
(nekaj let do nekaj desetletij) odpravijo in se tako okolje povrne v nedegradirano stanje.
Ireverzibilni učinki so tisti, kjer je povrnitev v nedegradirano stanje nemogoča (Repe, 2002).
Reverzibilnost oziroma ireverzibilnost učinkov je odvisna od lastnosti prsti, vrste in jakosti
degradacije in njene tendence spreminjanja v prihodnosti. Erozija prsti je oblika ireverzibilne
degradacije (Repe, 2002; Repe, 2009).
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3.1 Vodna erozija
Erozija prsti sodi med najstarejše oblike degradacije, z začetkom v neolitiku, ko se je razvilo
požigalno poljedelstvo, ki je imelo za posledico sorazmerno hitro degradacijo prsti (Repe,
2009). Erozija je vsako odstranjevanje delcev prsti in preperine z naravnimi agensi, ki je
marsikje pospešeno zaradi delovanja človeka (Komac, 2012). »Prsteni delci se pod vplivom
zunanjih sil sproščajo od svoje mase, premeščajo na manjše ali večje razdalje do odložišča ter
tako izgubljajo svojo prvotno oziroma naravno vlogo« (Petan, 2010 str. 1).
Najpogostejša dejavnika, ki sta odgovorna za naravni proces erozije prsti brez človekovega
vpliva, sta voda in veter. Vodna erozija nastane, ko intenzivne padavine presežejo infiltracijsko
sposobnost prsti, kar povzroči nastanek površinskega odtoka. Običajno poteka v treh stopnjah.
Najprej se delci prsti zaradi kinetične energije dežnih kapljic ločijo od podlage (tako imenovana
dežna erozija), nato jih voda prenese v drugotno lego, kjer se po zmanjšanju nosilne moči vode
odložijo (Zorn, 2008, 124).
Poleg vetrne (eolske) in vodne (padavinska voda) erozije kot glavni dejavnik poznamo tudi
(Zorn, 2008):





rečno (fluvialno) erozijo;
snežno (nivalno) erozijo;
ledeniško(glacialno) erozijo;
morsko oziroma jezersko erozijo ali abrazijo.

Prav tako moramo razlikovati med pojmoma denudacija in erozija. Denudacija je razgaljenje
površja kot posledica preperevanja in odnašanja materiala in učinkuje ploskovno, erozija naj bi
učinkovala zgolj linijsko z dolbenjem, razjedanjem in odnašanjem. Denudacija poteka na
območjih z naklonom nad 2–3°, erozija je značilna predvsem za območja z naklonom nad 6°
(Komac in Zorn, 2007).
Ločimo štiri oblike erozije (Komac in Zorn, 2007):
1. Površinsko spiranje oziroma medžlebična erozija nastane ob vzajemnem delovanju
dežne erozije in ploskovne erozije, preden se tokovi združijo v curke in začnejo
globinsko erodirati površje. Kljub temu, da gre procesno za denudacijo, ga uvrščamo k
eroziji prsti.
2. Žlebična erozija je globinska erozija, pri kateri vodni curki vrezujejo majhne, do 30 cm
globoke in več metrov dolge erozijske žlebiče.
3. Jarkovna erozija je globinska erozija, ki nastane pri združitvi posameznih erozijskih
žlebičev v več metrov globoke in več deset metrov dolge erozijske jarke. Ta oblika
erozije je značilna predvsem za območja nesprijetih in slabo odpornih sedimentov, kot
so flišna gričevja.
4. Cevčenje nastane zaradi vodnih tokov v prsti, ki tečejo vzporedno s pobočjem. Ti
odnašajo delce in tako nastajajo vedno večji cevkasti kanali. Navadno nastajajo v manj
odpornem spodnjem sloju prepereline pod stabilnejšim zgornjim slojem. Značilni so za
območja z visokim naklonom.
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Poleg vodne erozije moramo izpostaviti tudi zemeljske plazove in usade, ki se zelo pogosto
pojavljajo v Goriških brdih (Vrišer, 1954, Vrišer, 1956; Grimšičar, 1962; CV: Komac in Zorn,
2007). Oba pojava uvrščamo med graviklastčne procese. Zemeljske plazove definiramo kot
premikanje gmote kamenja, prsti, preperine s plazenjem (Geografski terminološki slovar, 2008;
Gams, 1989), usade pa kot odtrganje in zdrs površinske plasti preperine na strmem pobočju
(Geografski terminološki slovar, 2008).
Jeseni 1998 se je zaradi obilnih padavin na skoraj dveh odstotkih površja južnih Brd sprožilo
več kot 800 plazov (Zorn in Komac, 2007). Enako kot pri vodni eroziji so ključni dejavniki za
nastanek zemeljskih plazov relativno neprepustna in suha prst, visoki nakloni, ekstremni
padavinski dogodki in intenzivno kmetijstvo, ki močno posega v stabilnost okolja (Vrišer,
1954). Vrišer (1954, str. 57) poroča, da se je pogostost plazovitosti in erozije povečala v 19.
stoletju z izsekavanjem gozda zaradi razmaha vinogradništva. Ob neukrepanju oziroma
nadaljevanju neugodnih praks nastajajo erozijska žarišča, iz katerih sčasoma nastanejo badlands
(Komac in Zorn, 2007). Po leksikonu Geografija (2001, str. 18) je badlands » … razgaljeno,
nerodovitno, močno razčlenjeno površje na sušnih tleh«. Na širše preučevanem območju se
pojavljajo predvsem v Zgornjih Brdih (Komac in Zorn, 2007).
Slika 16: Prikaz različnih vrst vodne erozije

Vir: Erozijski procesi v …, 2007; str. 85
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Slika 17: Manjši usad na robu vinograda

Avtor: J. Meden, 2017

3.2 Vodna erozija v Evropi in Sloveniji
Panagos in sodelavci (2015a, str. 441) poročajo o izgubi 970 Mt prsti na leto zaradi vodne
erozije na območju EU. Povprečna intenzivnost vodne erozije se giblje med 2.22 in 2.46
t/ha/leto, kar je skoraj dvakrat več kot povprečna hitrost njenega nastanka. Približno 76 %
površine ima intenzivnost erozije manj kot 2 t/ha/leto, kar se smatra za zgornjo mejo za
ohranjanje rodovitnosti. Ostalih 24 % ima vrednost intenzivnosti nad 2 t/ha/leto in prispeva
87 % vseh izgub. Pri tem izstopa 5.2 % območij, ki imajo vrednost intenzivnosti nad 10 t/ha/leto
in prispevajo k 52 % vseh izgub prsti (Panagos in sod., 2015a).
Med posameznimi regijami prihaja do velikega razpona vrednosti intenzivnosti vodne erozije
zaradi razlik v reliefu, klimi, prsti in rabi tal. Izpostavljeno je predvsem območje Sredozemlja
zaradi visokih vrednosti LS, R in C faktorja ter visokogorje, kot so npr. Alpe, Pireneji, Sierra
Nevada, zahodna Grčija, Wales in Škotska zaradi visokih vrednosti LS in R faktorja. Med
najmanj ogrožene regije spada Skandinavija skupaj z Baltiškimi državami. Najvišje vrednosti
so bile zabeležene v sredozemskih in alpskih regijah Slovenije in Avstrije (Panagos in sod.,
2015a).
Raziskava Cerdan in sodelavcev (2006, str. 508) za različne tipe rabe tal v Evropi kaže na
največjo intenzivnost vodne erozije na golih zemljiščih (23 t/ha/leto), vinogradih (20 t/ha/leto)
ter obdelovalnih zemljiščih (10.6 t/ha/leto). Občutno manjša je na travnikih in površinah,
zaraščenih z grmičevjem in gozdovi (<0.5 t/ha na leto).
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Slika 18: Intezivnost erozije prsti v Evropi

Vir: Erozija prsti-prezrt …, 2015. str. 36
V preteklosti je bila erozija prsti pri nas izrazitejša, kot je danes. Razlog je predvsem v
zmanjševanju deleža kmetijskih površin, ki je bil pred približno stotimi leti enkrat večji od
današnjega, in manjši gozdnatosti (Petan, 2010). Kljub zavedanju različnih strok o problemu
erozije v Sloveniji je malo študij, ki se ukvarjajo s kvantifikacijo vodne erozije prsti. Večinoma
gre za modeliranje z različnimi erozijskimi modeli, neposredne meritve so (bile) redke.
Dolgotrajnejše meritve so potekale le na različnih tipih zemljišč v Smastu pri Kobaridu in v
dolini Rokave. Na podlagi empiričnih enačb (predvsem Gavrilovićeve) in modeliranja so bile
izvedene raziskave v: Latkovi vasi v Savinjski dolini, dolini Dragonje, dolini Koritnice ter
Mirnski dolini (Zorn in Mikoš, 2010). Zemljič (1972, 234) je prvi podal oceno, da erozijski
procesi v Sloveniji potekajo na 44 % površja, kjer se letno sprosti 5.2–5.3 milijona m3 materiala.
Opozoriti je treba, da je »vodno erozijo« opredelil le kot hudourniško oziroma rečno erozijo in
ne kot površinsko odnašanje. Do podobnih količin so prišli tudi drugi avtorji: Rainer in Pintar
(1972, str. 23) med 5 in 6 milijonov m3, Kolbezen (1979, str. 73), do povprečno 5 milijonov m3
ali 42 % površin Slovenije. Po izračunu Lazarevića (1981, str. 9) se letno sprosti približno 3.96
milijonov m3, medtem erozijska območja predstavljajo 95 % vseh površin. Vse naštete
vrednosti so bile izračunane z Gavrilovićevo enačbo oziroma njeno različico (Zorn in Mikoš,
2010). Komac in Zorn z uporabo (2005, str. 62) navajata količino med 3.9 in 5.7 milijonov m3,
prizadetih je približno 80 % površin. Prav tako navajata povprečno slovensko vrednost
intenzivnosti erozije: 4.2 t/ha/leto.
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Po ocenah evropskega inštituta JRC (Joint Research Centre) naj bi v letu 2004 v Sloveniji zaradi
vodne erozije izgubili 0.87 ton prsti na hektar, kar je približno polovična vrednost povprečja
EU-25. Po tej oceni je v Sloveniji 269.900 ha oziroma 37.1 % vseh kmetijskih zemljišč zmerno
do močno prizadetih zaradi vodne erozije (Program razvoja podeželja …, 2013).
Po najnovejši raziskavi v okviru JRC (Panagos in sod., 2015a) povprečna letna vrednost izgube
prsti zaradi vodne erozije v Sloveniji znaša 7,43 tone na hektar, kar predstavlja drugo najvišjo
vrednost v EU-27. Bolj kot povečani intenzivnosti vodne erozije moramo spremembe vrednosti
pripisati spremenjeni metodologiji oziroma modelu določanja intenzivnosti vodne erozije
(PESERA v RUSLE2015). Bezak in sodelavci (2015, str. 5258) so na podlagi modela
WATEM/SEDEM in petih merilnih mest ocenili povrprečno intenzivnost vodne erozije prsti
med 0.3 in 7.4 t/ha/leto.
V Sloveniji prevladuje vodna erozija, prisotni sta tudi vetrna in snežna (Program razvoja
podeželja …, 2013). Območja z visoko intenzivnostjo erozije se pojavljajo lokalno in so močno
odvisna od reliefa, vegetacije, vrste prsti in podnebnih značilnosti. Repe (2002, str. 75) je z
uporabo metodologije GLASOD (Global Assessment of Human-induced Soil Degradation)
razvrstil slovenske regije glede na ogroženost. Med najbolj ogrožene prišteva celotni alpski svet
(Julijske Alpe, Kamniško-Savinjske Alpe in Karavanke), Cerkljansko-Idrijsko hribovje,
Slovenske gorice in Goričko. Alpski in predalpski svet spadata v najbolj ogrožene zaradi
podnebja in reliefa, medtem ko je glavni vzrok za gričevja v Severovzhodni Sloveniji
kombinacija razgibanosti reliefa in geološke zgradbe. V razred močno ogroženih regij spadajo
Škofjeloško-Cerkljansko hribovje, Dežela z Blejskim kotom, Posavsko hribovje, Goriška brda,
Vipavska dolina, Brkini, Koprsko Primorje, Gorjanci in Haloze z Dravinjskimi goricami. Gre
večinoma za gričevja in hribovja iz erozijsko neodpornih kamnin, edina izjema je Vipavska
dolina, ki je ogrožena s strani vetrne erozije. Pomembno vlogo pri eroziji predstavlja tudi
kmetijstvo. Med območja brez erozije oziroma s šibko erozijo prišteva kotline in ravnine (ožja
Ljubljanska kotlina, Bela Krajina, Celjska kotlina, večji del Notranjske in Dolenjske ter
Voglajsko-Sotelsko Slovenijo.
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Slika 19: Intezivnost erozije prsti v Sloveniji

Vir: Erozija prsti, 2012
Mikoš in Zupanc (2000, str. 419) navajata, da na leto povprečno izgubimo 5–10 mm plodne
zemlje na kmetijskih površinah, kar ustreza specifičnemu sproščanju 80–100 t/ha/leto. Komac
in Zorn (2005, str. 79) sta s podatki že opravljenih meritev in izračunov erozije ugotovila, da so
med kmetijskimi zemljišči v Sloveniji najbolj ogrožene njive, ki izgubijo od 0.92 do 2.45
milijona m3 prsti na leto. Sledijo neporasla in visokogorska območja, kjer se letno sprosti
približno od 1.38 do 1.40 milijona m3 gradiva. »Na gozdnih območjih se sprosti približno od
0.34 do 0.36 milijona m3, v vinogradih približno od 0.27 do 0.29 milijona m3, v sadovnjakih od
0.18 do 0.20 milijona m3, na travnikih in pašnikih med 0.84 in 1.03 milijona m3 gradiva. Skupna
količina sproščenega gradiva v Sloveniji znaša 3.924.002 do 5.722.895 m3« (Komac in Zorn,
2005, str. 167).

3.3 Zakonodaja na področju vodne erozije
Na področju zakonodaje je vodna erozija prsti oziroma erozija nasploh pogosto prezrta, na kar
opozarjajo številni avtorji (Repe, 2002; Ribičič, 2007; Zorn, 2008; Zorn, 2015). Čeprav spada
med naravne nesreče, jo Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS,
št. 51/2006, str. 5610) ne omenja: »Naravne nesreče so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni
plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, požar v naravnem okolju, množični
pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo
naravne sile. Za naravno nesrečo se štejejo tudi neugodne vremenske razmere po predpisih o
kmetijstvu in odpravi posledic naravnih nesreč, ki jih povzročijo žled, pozeba, suša, neurje,
toča ali živalske in rastlinske bolezni ter rastlinski škodljivci«.
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Po drugi strani jo med naravne nesreče uvršča Strategija prostorskega razvoja Slovenije (2004,
str. 30), ki je nastala eno leto pred omenjenim zakonom. »Naravne procese, ki lahko ogrožajo
poselitev in človekove dejavnosti, se obvezno upošteva kot omejitev pri načrtovanju rabe in
dejavnosti v prostoru. Prostorski razvoj na vseh območjih, zlasti na ogroženih, se načrtuje v
skladu z omejitvami zaradi naravnih in drugih nesreč, kot so poplave, zemeljski in snežni
plazovi, erozija, požari v naravnem okolju in potresi«. Dodatno je omenjeno tudi upoštevanje
erozije v prihodnjem načrtovanju in urejanju prostora, s ciljem zmanjšanja posledice morebitnih
prihodnjih dogodkov (Strategija …, 2004).
Erozija je vključena tudi v Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/2002), kjer je podana definicija
procesa in nekatera izhodišča v okviru člena o celinskih vodah. V 87. členu (2002, str. 7650) je
erozijsko območje definirano kot »zemljišča, ki so stalno ali občasno pod vplivom površinske,
globinske ali bočne erozije vode«. Dodatno so to zemljišča, ki so:
1. izvori plavin (erozijska žarišča);
2. pod vplivom hudournih voda (povirja);
3. sestavljena iz kamnin, podvrženih preperevanju;
4. pod vplivom valovanja morja (klifi).
Preučevano območje po tej klasifikaciji spada v 3. kategorijo. Po zakonu je tako na erozijskem
območju prepovedano (2002, str. 7662):
1. poseganje v prostor na način, ki pospešuje erozijo in oblikovanje hudournikov;
2. ogoljevanje površin;
3. krčenje gozdnih sestojev, ki preprečujejo plazenje zemljišč in snežne odeje; uravnavajo
odtočne razmere ali kako drugače varujejo nižje ležeča območja pred škodljivimi vplivi erozije;
4. zasipavanje izvirov;
5. nenadzorovano zbiranje ali odvajanje zbranih voda po erozivnih ali plazljivih zemljiščih;
6. omejevanje pretoka hudourniških voda, pospeševanje erozijske moči vode in slabšanje
ravnovesnih razmer;
7. odlaganje ali skladiščenje lesa in drugih materialov;
8. zasipavanje z odkopnim ali odpadnim materialom;
9. odvzemanje naplavin z dna in brežin, razen zaradi zagotavljanja pretočne sposobnosti
hudourniške struge;
10. vlačenje lesa.
Pri zakonu Zorn (2008, str. 106) navaja dilemo glede 88. člena, ki na plazovitih območjih strogo
prepoveduje zadrževanje voda, predvsem z gradnjo teras. Tu prihaja do navzkrižja z zakonom,
saj se flišna območja smatrajo za plazovita (Zorn, 2008). Kljub temu so terase sestavni del
pokrajine, država pa spodbuja njihovo gradnjo in obnovo (Ažman Momirski in sod., 2008).
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Slika 20: Struga, zapolnjena z lesnimi ostanki

Avtor: J. Meden, 2017
Nekateri gozdovi imajo z zakonom določeno varovalno vlogo. Njihov status ureja Uredba o
varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (Uradni list RS, št. 88/2007). Obširneje
bodo predstavljeni v posebnem podpoglavju 3.4.1 Pogozdovanje in ozelenjevanje. V 5. členu
uredbe (2007, str. 8997) so podane naloge »Zavoda pri gospodarju«, ki med drugim obsegajo
»sanacijo poškodovanih tal zaradi preprečevanja erozije« in »pravočasno izvedbo vseh gozdno
gojitvenih del, ki zagotavljajo ohranitev in stabilizacijo varovalne vloge gozda«.
Posledice erozije na kmetijskih zemljiščih in njeno preprečevanje so bile dostikrat povsem
prezrte. Tudi Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/1996) navaja le zelo splošne
ukrepe varovanja kmetijskih zemljišč (agromelioracije, hidromelioracije in komasacije),
medtem ko Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/2006) erozije ne omenja. Zakon o
kmetijskih zemljiščih ne predpisuje specifičnih metod za zaščito proti eroziji, navaja le (1996,
str. 5133), da »morajo lastniki kmetijskih zemljišč proizvodnjo prilagajati krajevnim razmeram
ter uporabljati ustrezne metode za preprečevanje erozije«.
Do sedaj sta bila s strani Podjetja za urejanje hudournikov (1999–2011) izdelani dve karti o
stanju neposredne erozije v Republiki Sloveniji v merilu 1:250.000. Karta »Erozija: erozijska
žarišča in erodibilnost območij-stanje« prikazuje erozijska žarišča, ki se po jakosti in stopnji
razvitosti erozijskih procesov delijo na 5 kategorij. Karta »Erozija: stabilnost območij in
plazovi- stanje«, ki prikazuje nestabilna in pogojno stabilna zemljišča ter plaznice evidentiranih
snežnih plazov ter večje skalne podore in podore hribov (Načrt upravljanja voda…, 2015). Na
podlagi njih je bila izdelana karta »Erozija: varstvena območja- ukrepi in omejitve«, ki
razdeljuje državo na tri razrede glede varnostnih ukrepov.
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»Opozorilna območja strogega varovanja zajemajo vse površine, kjer je ob izbruhih hudournih
voda in različnih vrstah erozije potrebno računati z možnostjo spodkopavanja temeljev
objektov, njih poškodovanjem in celo uničenjem. Smrtne žrtve v teh objektih so možne« (Načrt
upravljanja voda …, 2015, str. 99). Med te se prištevajo:
•
•
•
•
•

območja III., IV. in V. kategorije erodiranosti;
vsa erozijska žarišča;
območja aktivnih zemeljskih plazov;
območja skalnih podorov in podorov hriba;
območja evidentiranih plaznic snežnih plazov.

»Opozorilna območja varovanja in izvajanja zaščitnih ukrepov predstavljajo površine, kjer
lahko pride zaradi različnih vrst erozije in hudourniških izbruhov do poškodb objektov, njihova
porušitev pa je izključena. Smrtne žrtve v teh objektih so tudi ob naravnih ujmah praviloma
izključene« (Načrt upravljanja voda …, 2015, str. 99).
Glede na naravo in obseg zaščitnih ukrepov sta določeni dve različni kategoriji:
•
•

zahtevnejši zaščitni ukrepi;
običajni zaščitni ukrepi.

Zahtevnejši zaščitni ukrepi so namenjeni erozijsko ogroženim površinam, ki prenesejo le
skrbno premišljene posege v prostor in spadajo v drugo kategorijo erodiranosti ali med
nestabilna zemljišča. Običajni zaščitni ukrepi se uporabljajo za erozijsko ogrožene površine, ki
prenesejo le skrbno premišljene posege v prostor in spadajo v prvo kategorijo erodiranosti ter
za vsa pogojno stabilna zemljišča (Načrt upravljanja voda …, 2015).
Večina katastrske občine spada v razred zahtevnejših ukrepov. Glede na opažanja na terenu se
nam postavlja dvom o »premišljenih« posegih, ki smo jih opazili (npr. izsekavanje gozda,
popolna odstranitev vegetacije, širjenje kmetijskih površin na strma pobočja in gradnja
kolovozov).
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Slika 21: Opozorilna karta erozije

Vir: MOP, 2015
Kljub pomanjkljivi vključenosti v obstoječo zakonodajo so z erozijo povezani številni zakonsko
določeni ukrepi na področju kmetijstva, ki so določeni in financirani s strani države. Omeniti
je treba, da je do financiranja prišlo šele v manj kot pred 20. leti, saj do leta 2000 ni bilo
namenjenih nobenih sredstev iz državnega proračuna za preprečevanje erozije (Kos, 2012).
Prva kmetijsko okolijska plačila so bila namenjena za preprečevanje erozije vinogradov na 20
% strmini, sredstva je tako pridobilo 50 % vinogradov. Financiranje je bilo namenjeno tudi
ozaveščanju pridelovalcev o problemu erozije. Sredstva so se leta 2004 razširila tudi na
sadovnjake in ostale vinograde in so bila skupaj vključena v Program razvoja podeželja med
2004–2006. Izplačana so bila za obdobje 5 let (Kos, 2012).
Na globalni ravni velja tudi Konvencija ZN o boju proti dezertifikaciji tal (UNCCD), ki je bila
namenjena predvsem državam v razvoju, a se je v luči podnebnih sprememb preoblikovala in
prilagodila evropskim razmeram. Slovenija je pristopila leta 2001, ni pa začela z aktivnostmi,
ki so bile določene v konvenciji (Korže, 2007). Leta 2010 je bila objavljena ocena stanja, ki je
bila nezadovoljiva (Suhadolc in sod., 2010). Za spremembo in izboljšanje stanja so tako
potrebni večji premiki na področju uveljavljanja sprejete zakonodaje in določenih ukrepov.
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Na evropskem nivoju je v veljavi tematska Strategija za varstvo tal (2006, str. 10), ki erozijo
prsti uvršča med osem glavnih procesov degradacije prsti. S pristopom k Evropi 2020 so bile
za doseg čim bolj trajnostnega kmetijstva določene nekatere zahteve. V okviru kontrole
zavezancev neposrednih plačil za kmetijska gospodarstva spadajo med kontrolirane sklope
standardov navzkrižne skladnosti tudi
 minimalna talna odeja (DKOS 4);
 minimalno upravljanje zemljišč (erozija) (DKOS 5);
 vzdrževanje ravni vsebnosti organskih snovi v tleh (DKOS 6).
Po Priročniku za izvajanje zahtev navzkrižne skladnosti za kmetijska gospodarstva (2016, str.
13–14) so defininirani kot:
»Talna odeja se na kmetijskih zemljiščih vzdržuje v skladu z običajnimi načini kmetovanja. Za
zagotavljanje ustrezne zaloge ogljika v tleh in preprečevanje erozije se zagotavlja pokritost tal
z rastlinami, strniščem ali zastirko v vegetacijskem obdobju«.
»Minimalno upravljanje zemljišč, ki odraža specifične pogoje, za omejitev erozije na zemljiščih.
Ohranjanje teras zaradi zaščite pred erozijo; uporaba agrotehničnih ukrepov, ki zmanjšujejo
učinek erozije; primerna uporaba mehanizacije«.
»Vzdrževanje ravni vsebnosti organskih snovi v prsti z ustreznimi praksami, vključno s
prepovedjo sežiganja ornih strnišč, razen zaradi zdravstvenega varstva rastlin: triletni kolobar;
prepoved kurjenja žetvenih ostankov na njivah«
S preprečevanjem erozije se neposredno ukvarjata ukrepa DKOS 4 in DKOS 5 ter posredno
tudi DKOS 6, ki erozije eksplicitno ne omenja, vendar se z ohranjanjem organske snovi
zmanjšuje erozijska ogroženost.
Z letom 2015 se je uradno začel izvajati tudi ukrep Kmetijsko-okolijska-podnebna plačila
(KOPOP v okviru Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020). »Ukrep KOPOP je
namenjen ohranjanju in spodbujanju nadstandardnih kmetijskih praks, ki predstavljajo višje
zahteve od običajne kmetijske prakse. Podpora je tako namenjena tistim kmetijskim
gospodarstvom (KMG), ki pri gospodarjenju s kmetijskimi zemljišči prispevajo k ohranjanju
biotske raznovrstnosti in krajine, varovanju vodnih virov ter s prilagoditvijo kmetovanja
prispevajo k blaženju in prilagajanju podnebnim spremembam«.
V okviru Kopopa (2015, str. 365) je bil zasnovan ukrep M10, ki je razdeljen na več operacij
(19) oziroma dejavnosti in tipov kmetijske rabe tal. Te operacije vsebujejo obvezne in izbirne
zahteve za pridobitev plačil. Na področju vodne erozije so navedene zahteve v operacijah, ki se
nanašajo na:





poljedelstvo in zelenjadarstvo;
vinogradništvo;
sadjarstvo;
vodne vire.
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V okviru operacije »poljedelstvo in zelenjadarstvo« so določene zahteve:






POZ_KOL: petletni kolobar 464 (obvezna zahteva);
POZ_MEHZ: uporaba zastirk ali mehansko zatiranje plevelov 465 (izbirna zahteva);
POZ_ZEL: ozelenitev njivskih površin (izbirna zahteva);
POZ_KONZ: konzervirajoča obdelava tal (izbirna zahteva);
POZ_NEP: neprezimni medonosni posevki (izbirna zahteva).

V okviru operacije »Vodni viri«:


VOD_ZEL: ozelenitev njivskih površin (obvezna zahteva).

V okviru operacije »Vinogradništvo«:




VIN_MEHZ: mehansko zatiranje plevelov (izbirna zahteva);
VIN_POKT: pokritost tal v medvrstnem prostoru z negovano ledino (izbirna zahteva);
VIN_MEDV: pokritost tal čez zimo v vinogradih, kjer medvrstni prostor ni pokrit z
negovano ledino (izbirna zahteva).

V okviru operacije »Sadjarstvo«:



SAD_MEHZ: mehansko zatiranje plevelov (izbirna zahteva);
SAD_POKT: pokritost tal v medvrstnem prostoru z negovano ledino (izbirna zahteva).

Izvajanje naštetih ukrepov je različno subvencionirano. Razpon subvencij se giblje od 40
€/hektar do približno 516 €/hektar. Najvišje subvencije so pri kmetijskih površinah pri velikih
naklonih, še posebej na terasah, za gradnjo oziroma obnovo, katerih so nudene najvišje
subvencije. Pri KOPOPu prihaja do pogostih sprememb, saj so bile nekatere zahteve, ki so
ovirale kmetijsko proizvodnjo, spremenjene. Take zahteve odvračajo kmete od vstopa. Leta
2015 je v izbirne zahteve VIN_POKT vstopilo okoli 1 % vinogradov, medtem ko vstop v
izbirno zahtevo VIN_MEDV, sploh ni bil mogoč. Podobno je bilo pri izbirni zahtevi
SAD_POK, ki je v letu 2015 obsegal le okoli 2 % sadovnjakov (Program razvoja podeželja …,
2015). Za večjo učinkovitost in zaščito prsti bi bilo potrebno povečati število obveznih ukrepov
in odpraviti vse neskladnosti in težave, povezane z njihovo izvedbo. K večji stopnji njihovega
vključevanja v kmetijsko prakso bi pripomoglo tudi zvišanje plačil.
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3.4 Zaščitni ukrepi proti eroziji
Človek se že tisočletja bori proti eroziji. Namen protierozijskih ukrepov je izenačiti moč erozije
s hitrostjo nastajanja prsti, ki je težko določljiva, saj obstajajo razlike med različnimi tipi prsti
in pokrajinami zaradi različnih pedogeografskih dejavnikov. Zaradi tega je v večini primerov
naloga protierozijskih ukrepov ohraniti rodovitnost prsti za vsaj 25 let (Morgan, 1996). Vsaka
pokrajina se je na svoj način spopadala z njo, kar se vidi v različnih ukrepih. Tudi pri nas lahko
opazimo medregionalne razlike pri zaščiti prsti; v obalnem gričevju zatravljajo pasove med
posameznimi vrstami poljščin, v vzhodni Sloveniji kopljejo odtočne jarke za preusmerjanje
vode in v Goriških brdih gradijo terase (Zorn, 2008). Erodibilnost prsti zmanjšuje tudi pravilna
uporaba mehanizacije (Zupanc in Mikoš, 2000). Potrebno je opozoriti, da tradicionalni načini
obdelovanja tal ne ščitijo pred izgubo prsti med izjemno močnimi nalivi, vendar je njihov
učinek nepogrešljiv med padavinskimi dogodki z nizko intenzivnostjo (<50 mm/h) (Ramos in
Porta, 1997).
Protierozijski ukrepi morajo zadostiti več pogojem, da lahko učinkovito delujejo. Te so po
mnenju Mikoša in Zupanac (2000, str. 490) naslednji:





zaščita površin tal pred udarci dežnih kapljic;
nadzor nad žlebično in medžlebično erozijo;
akumulacija sprane prsti;
urejen površinski odtok, ki omogoča odtok odvečne vode s kmetijskih površin.

European Soil Data Centre (ESDAC) (2009, 2) med ukrepe, ki zmanjšujejo intenzivnost vodne
erozije prsti, prišteva :









gradnja teras;
obdelavo brez rahljanja ali z manj rahljanja*;
izbiro ustreznih poljščin in kolobarjenje*;
konturno obdelovanje;
mulčenje;
pogozdovanje in zatravljanje;
pokrovne posevke*;
ustvarjanje zelenih (varovalnih) pasov in zatravljanje.

*ti trije ukrepi skupaj tvorijo t. i. »konzervacijsko kmetijstvo«.
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3.4.1 Pogozdovanje in ozelenjevanje
Določene oblike rabe tal zavirajo oziroma pospešujejo vodno erozijo. Posebno varovalno vlogo
pred vodno erozijo ima gozd, saj nadzemni deli rastlin varujejo prst pred neugodnimi in
neposrednimi učinki nalivov in tako omogočajo enakomernejši odtok vode po površju (Mikoš
in Zorn, 2010). To omogoča večje izkoriščanje zadrževalne sposobnosti prsti in ohranjanje in
varovanje organske snovi v vrhnjih horizontih pred razkrojem in izpiranjem. Koreninski sistem
mehansko veže prstene delce in jih utrjuje ter tako preprečuje usade in plitve plazove (Šraj,
2004; Mikoš in Zorn, 2010). Gozd s svojimi talnimi mehanskimi ovirami (korenine, veje, štori,
stelja, listje …) upočasnjuje in razpršuje površinski odtok ter tako zmanjšuje erozivno moč
površinskega toka (Mikoš in Zorn, 2010).
Meritve v porečju Dragonje (kjer prevladuje gozdna združba gradna, puhastega hrasta in
kraškega jesena) (Orno-Quercetum petraeae-pubescentis), so pokazale, da gozdovi povprečno
prestrežejo več kot 60 % padavin, od tega jih le polovica doseže tla. Prav tako več kot četrtina
vseh padavin izhlapi nazaj v ozračje (Šraj, 2003). Podobne podnebne in vegetacijske značilnosti
kot porečje Dragonje, ima tudi preučevano območje.
Gozd zavira erozijske procese, ki so najbolj intenzivni na območju gozdnih cest in vlak, kjer se
padavinska voda zliva in erodira prst v obliki jarkov (Mikoš in Zorn, 2010). Največja slabost
preprečevanja erozije z gozdom oziroma pogozdovanjem je v tem, da je onemogočena
kakršnakoli druga raba oziroma posegi, ki povzročajo degradacijo. V ta namen so bili zakonsko
določeni varovalni gozdovi.
»Varovalni gozdovi so gozdovi, ki varujejo zemljišča usadov, izpiranja in krušenja, gozdovi na
strmih obronkih ali bregovih voda, gozdovi, ki so izpostavljeni močnemu vetru, gozdovi, ki v
hudourniških območjih zadržujejo prenaglo odtekanje vode in zato varujejo zemljišča pred
erozijo in plazovi, gozdni pasovi, ki varujejo gozdove in zemljišča pred vetrom, vodo, zameti in
plazovi, gozdovi v kmetijski in primestni krajini z izjemno poudarjeno funkcijo ohranjanja
biotske raznovrstnosti ter gozdovi na zgornji meji gozdne vegetacije« (Uredba o varovalnih
gozdovih …, 2015; str. 8999)
Na širšem območju ni varovalnih gozdov (Grafični prikaz varovalnih …, 2015), kljub plazenju
in intenzivni vodni eroziji. Razlog je v površinskem deležu gozda, ki je v južnih Brdih skromen
(približno 20 %) (Ažman Momirski in sod., 2010) in ohranjen večinoma le v manjših zaplatah.
Pomembna je ekonomska vrednost gozda, ki je na preučevanem območju nizka (Vrišer, 1954).
Ločimo načrtno širjenje gozda in nenačrtno oziroma v obliki zaraščanja. S problemom
zaraščanja kmetijskih površin se soočajo številne občine po vsej Sloveniji. Med najbolj
prizadetimi so občine v Obalno-kraški regiji in na Goriškem. Vzrok so predvsem neugodne
razmere za kmetovanje, ki so posledica porušenega ravnotežja med socialno-ekonomskim
položajem kmečkega prebivalstva in naravnimi možnostmi za kmetijsko predelavo (Kompan
in sod., 2011). Po podatkih o številu in starosti prebivalstva za občino Brda (Statistični urad
RS, 2017) prihaja do stagnacije števila prebivalstva in njegovega staranja. V občini Brda po
podatkih za leto 2017 živi 5625 prebivalcev, s povprečjo starostjo 45.2. Indeks staranja znaša
162.5. Enaki procesi potekajo tudi v katastrski občini Neblo, katere vrednosti indeksa staranja
in povprečne starosti ne odstopata od povprečja občine (Statistični urad RS, 2016).
V naselju živi 203 prebivalcev s povprečno starostjo 45.3 let, indeks staranja znaša 176. Kljub
temu je delež kmetijskih zemljišč v zaraščanju relativno majhen predvsem zaradi širjenja
kmetijstva.
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Decembra 2016 je vlada sprejela Uredbo o izvajanju ukrepa odpravljanja zaraščanja na
kmetijskih zemljiščih, s katerim lastnikom zemljišč v zaraščanju nudi finančno pomoč.
»Finančna pomoč se izplača kot enkratni pavšalni znesek 3000 evrov na hektar kmetijskega
zemljišča v zaraščanju, oziroma sorazmerno površini, na kateri je bilo odpravljeno zaraščanje.
V uredbi je opredeljena najmanjša strnjena površina (0.3 hektarja), za katero se dodeli pomoč,
ter omejitev, da so posamezna zemljišča lahko predmet podpore le enkrat v obdobju desetih
let«( Uredbo o izvajanju …, 2016; str. 2).
Slika 22: Sadovnjak v zaraščanju

Avtor: J. Meden, 2017
Na območju Sredozemlja in ostalih območjih, ki so močno ogrožena s strani vodne erozije,
imata deagrarizacija in zaraščanje zemljišč pozitiven vpliv na erozijo, saj zmanjšujeta njeno
intenzivnost (Grove in Rackham, 2001; CV: Koulouri in Giourga, 2006). Nekatere lastnosti
prsti (npr. delež organske snovi, struktura prsti in stopnja infiltracije) se izboljšajo, kar
posledično omogoča boljšo zaščito pred vodno erozijo (Kosmas in sod., 1997).
Mikoš in Zorn (2010, str. 382) sta ugotovila, da so na območju Slovenske Istre najmanj
erozijsko ogroženi travniki v zaraščanju in gozdovi, kar je posledica gostote vegetacijskega
pokrova. Kljub »pozitivnemu« učinku na vodno erozijo, lahko zaraščanje poveča vodno
erozijo. Tak primer je zaraščanje opuščenih teras, kjer rastline uničujejo zidove in posledično
povečujejo vodno erozijo in plazovitost, ki postopoma v celoti degradira zemljišče (Ažman
Momirski in sod., 2007).
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Koulouri in Giourga (2006, str. 266–280) sta na otoku Lesbos izvedla večletne meritve vodne
erozije na zapuščenih oljčnih terasah. Ugotovila sta, da se intenzivnost vodne erozije povečuje
zaradi spremembe vegetacije. Biomasa enoletnic se zmanjšuje na račun grmičevja in tako
zmanjšuje rastlinski pokrov. Pri terasah do naklona 14.25° se intenzivnost v prvih letih močno
povečuje in s potekom sukcesije zmanjšuje. Pri terasah, zgrajenih na zelo strmih pobočjih
(22.8° < ), ima raba tal manjši pomen, saj so za ta območja značilne zelo visoke vrednosti
intenzivnosti.
Slika 23: Opuščene terase na severnem delu občine

Avtor: J. Meden, 2017
3.4.2 Varovalni zeleni pasovi
Varovalni pasovi so manjši pasovi ali širša območja s stalnim rastlinskim pokrovom.
Vključujejo zasaditev travnatih pasov, živih mej ali vrst dreves oziroma kombinacijo teh
zasaditev. Nahajajo se vzdolž vodotokov, rek, plastnic, na robovih ali med zemljišči (SOCO,
2009). Varovalni pasovi zmanjšajo učinke vodne in vetrne erozije, povečujejo kakovost prsti
in razpoložljivost vode, filtrirajo in preprečujejo prenos pesticidov in drugih onesnaževal iz
kmetijskih površin v vodna telesa in druga zemljišča, s čimer zmanjšujejo obremenjenost okolja
in stroške sanacije (Lu in sod., 2000; SOCO, 2009). Sčasoma lahko spremenijo fiziognomski
izgled pokrajine, saj se ustvari mreža koridorjev, ki se skupaj s kmetijskimi zemljišči razvijejo
v polnaravne habitate. Proizvajajo lahko sadje, les in krmo ter s tem spodbujajo ekološko
trajnost in posredno izboljšujejo kakovost bližnjih naravnih ekosistemov. Med drugim
povečujejo število in diverziteto ptičjih vrst, s čimer zmanjšujejo število in razširjenost
škodljivcev (Bengtsson in sod., 2005; Genghini in sod., 2006).
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Po klasifikaciji SOCO (2009, str. 25) ločimo več vrst varovalnih pasov:
• travnati pasovi;
• žive meje;
• zatravljene vodne poti;
• vetrobrani;
• obrežni varovalni pasovi.
Čeprav predstavljajo trajnostni ukrep s številnimi pozitivnimi posledicami, lahko imajo tudi
negativne posledice. Vegetacijo varovalnih pasov je potrebno stalno vzdrževati, saj se lahko
drugače širi na kmetijska zemljišča in omejuje rast kulturnim rastlinam. Z rednim vzdrževanjem
se zagotovi dobro delovanje ostalih ekosistemskih funkcij (Bengtsson in sod., 2005). Vplivajo
tudi na obdelovanje zemljišč, saj se zmanjša razpoložljivi prostor, kar ovira uporabo
mehanizacije. Poudariti je treba, da varovalni pasovi ne odpravljajo erozije, ampak le
zmanjšujejo njene učinke (SOCO, 2009). Ozelenjevanje medvrstnega prostora lahko ob
pogostih neugodnih vremenskih razmerah povzroča začasno neprevoznost nasadov, kar ovira
delo in povzroča preveliko gaženje površine. Prav tako je do popolne ozelenitve vodna erozija
stalno prisotna (Program razvoja podeželja …, 2015).
Zaradi geomorfološke zgradbe območja in intenzivnosti kmetijstva se posamezni pasovi
pojavljajo predvsem v nižinskem delu, ob vodotokih in občasno ob mejah parcel. V gričevju
takih pasov nismo zasledili, saj se zaradi optimalne rabe prostora in potencialnih ovir pri
mehanizaciji pojavljajo redko. Zasledili smo jih v bližini glavne ceste, kjer je njihova naloga
predvsem estetska.
Slika 24: Pas grmičevja ob cesti

Avtor: J. Meden, 2017
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3.4.3 Kolobarjenje
Kolobarjenje (znano tudi kot vrstenje in menjavanje) je smiselno in časovno zaporedje poljščin,
krmnih rastlin, aromatskih rastlin in zelenjadnic na njivah, vrtovih ali pokritih prostorih (Bavec,
2001; Ogorelec in Iljaš, 2011). Izhaja iz antike in je stalnica v tradicionalnem poljedelstvu. Z
vključevanjem agrotehničnih in organizacijskih ukrepov, ki so namenjeni optimalni izrabi
površin, kolobarjenje omogoča ohranjanje biološkega ravnovesja v prostoru. Glavni cilj je
doseganje ustrezno velikih hektarskih pridelkov ob sočasnem ohranjanju rodovitnosti tal, kar
predstavlja merilo uspešnosti kmetovanja (Ogorelec in Iljaš, 2011). Kolobarjenje povečuje
vsebnost organske snovi, biotsko raznovrstnost prsti in varuje pred zbitostjo tal, hkrati
zmanjšuje intenzivnost vodne erozije (Bavec, 2001).
Zaradi relativno majhnega obsega njivskih površin in vrtov na preučevanem območju je
kolobarjenje omejeno predvsem na ravninski del, kjer je vodna erozija manj intenzivna. Kljub
temu ni njegov pomen zanemarljiv. Daljša sušna obdobja so zaradi klimatskih sprememb
čedalje pogostejša. To ima izjemno negativne posledice, saj primanjkljaj vode ogroža rast in
razvoj rastlin, in dodatno povečuje reprodukcijo škodljivcev in bolezni. Kolobar in izbira
pridelovalnega sistema imata ključno vlogo pri zaščiti pred sušo in škodljivci, še posebej tam,
kjer namakanje ni mogoče (Bavec, 2012).
3.4.4 Vmesni posevki
Vmesne posevke označujemo kot »gojenje dveh ali več kulturnih rastlin na izmenjujočih se
vrstah sosednjih pasov različne širine ali v različnih plasteh (podsejane kulture) na istem
zemljišču v isti rastni sezoni« (SOCO, 2009, str. 21). Podsejane kmetijske kulture (najpogosteje
trava ali lucerna) se posejejo, medtem ko kulture rastline še rastejo. To privede do tekmovanja
med (ustrezno izbranimi) vrstami in njihovega dopolnjevanja, kar povečuje splošno stabilnost
sistema. Poveča se nadzemska biotska pestrost in odpornost proti škodljivcem, boleznim ter
plevelu (McLaughlin in in Mineau, 1995; SOCO, 2009). Vse to vodi k boljši strukturi in
rodovitnost prsti, kar se posledično izraža v stabilnejšem pridelku (McLaughlin in in Mineau,
1995). Izguba prsti se eksponentno znižuje, kadar se delež vegetacijske odeje veča (Gyssels in
sod ..., 2005). Vegetacijska odeja pripomore k stabilnosti prsti, manjši mikro poroznosti in večji
infiltracijski sposobnosti padavin ter posledično manjši erodobilnosti tal, čeprav so ti učinki
zaznavni šele po nekaj letih. Stabilnost prsti je mogoče izboljšati tudi z večjo prekoreninjenostjo
in nekaterimi koreninskimi izločki (npr. polisaharidi), kot tudi z detritusom iz razpadajočih
korenin, ki predstavlja vir ogljika za mikrobe. Količina biomase je dvakrat do štirikrat večja v
prsti z rastlinskim pokrovom v primerjavi z orano prstjo. Uporaba vmesnih posevkov ali
podsejanih kmetijskih kultur je eden najpogosteje uporabljenih ukrepov za preprečevanje vodne
erozije (Marques in sod., 2010). Najučinkovitejše so mešanice različnih trav in detelj. Mednje
sodi plazeča oziroma bela detelja (Trifolium repens L.), ki se pogosto uporablja pri zaščiti
kmetijskih in drugih zemljišč (Chow in sod., 1990; Naglič, 2007; Donko, 2012; Čustović in
sod., 2014). S svojimi plazečimi stebli ustvarja gost splet trate na površju (Modic, 2011). Pod
zemljo se razvijejo adventivne korenine; nastane mrežasta struktura, ki skupaj veže prstene
delce. Poleg tega izboljšuje kakovost prsti, je ena izmed glavnih krmnih rastlin ter predstavlja
pomemben vir za pašo čebel. Kot kozmopolitska vrsta uspeva povsod, najbolje na osvetljenih
travnikih (Naglič, 2007).
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Vmesne posevke so pri nas uporabljali že v preteklosti. Bračič (1967, str. 44) omenja primer
pobočnih haloških vinogradov. Tam so zmanjševali intenzivnost vodne erozije tako, da so med
vinskimi trtami gojili različne podsevke, drugod so prst zastrli s pokošeno travo. Z izvajanjem
načrtovanih saditev in ohranjanjem različnih plevelov in trav povečujejo večjo številčnost
naravnih sovražnikov škodljivcev, hkrati pa pozitivno vplivajo na zmanjševanje intenzivnosti
vodne erozije (Naglič, 2007). Ukrep je zaradi svoje učinkovitosti in okolijske trajnosti razširjen
predvsem pri ekološkem kmetovanju (SOCO, 2009). Meritve erozije prsti v Limbušu s strani
Vršiča in sodelavcev (2000, str. 15) so pokazale, da je v stalno zatravljenem vinogradu z
naklonom površja 14.9° letna intenzivnost vodne erozije 0.16 t/ha, na občasno zatravljenem pa
10.76 t/ha.
Kljub številnim pozitivnim posledicam sajenja vmesnih posevkov imajo le-ti tudi nekatere
negativne učinke. Vmesni posevki lahko s kulturnimi rastlinami tekmujejo za vodo, prostor,
svetlobo in hranila ter se lahko ob pomanjkanju obdelave razrastejo in tako znižujejo donos v
primerjavi s samostojnimi kmetijskimi kulturami (Soco, 2009). Raziskava Ruiz-Colmenera in
sodelavcev (2011, str. 215–219) v vinogradih osrednje Španije je pokazala, da je bila na
površinah, posejanih z ječmenom (Hordeum vulgare), približno 82 % manjša izguba prsti.
Dodatno posejana rž (Secale cereal) in ječmen (Hordeum vulgare) nista bistveno vplivala na
produkcijo grozdja v primerjavi z neporaščenim delom; nasprotno je bil na površini zasejanih
z navadno gloto (Brachypodium pinnatum) opazen 54 % manjši pridelek. Nekateri izmed teh
plevelov so zelo odporni na zatiranje in lahko postanejo gostitelji drugih škodljivih organizmov,
ki ogrožajo pridelek. Dodatno so tudi stroški nakupa semen in priprave semenske grede precej
visoki (Soco, 2009; Trdan, 2006 CV: Brglez, 2011).
Slika 25: Posevek ječmena (Hordeum vulgare) v vinogradu

Avtor: J. Meden, 2017
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V preteklosti so na terasah skupaj z vinsko trto gojili številne kmetijske rastline, najpogosteje
različna žita (Ažman Momirski in sod., 2008). Ta praksa se je zaradi modernega kmetijstva
prenehala. Sedaj se na preučevanem območju številni vinogradi zatravljajo z ječmenom
(Hordeum vulgare), ki je preferiran predvsem zaradi hitre rasti in ugodne cene (Fabricijo,
2017). Tako je večina vinogradov in sadovnjakov je zatravljenih oziroma so v procesu
zatravljanja, najpogosteje z ječmenom (Hordeum vulgare). Delež nezatravljenih kmetijskih
površin je omejen le na njive in nove terasirane vinograde.
Slika 26: Njivska preslica (Equisetum arvense) v vinogradu

Avtor: J. Meden, 2017
3.4.5 Obdelava po plastnicah
Obdelava po plastnicah ali konturno obdelovanje obsega oranje, brazdanje in sajenje zemljišč
v smeri izohips oziroma pravokotno na običajni tok odtekajoče vode po površju (Geografski
terminološki slovar, 2007; SOCO, 2007). Pri oranju pravokotno na pobočje prihaja do
intenzivnejše vodne erozije in posledično do nastanka erozijskih jarkov. Obdelava vzporedno s
pobočjem omogoča zadrževanje in enakomernejše pronicanje vode v prst ter tako upočasni
hitrost površinskega odtoka. Je eden izmed najpogostejših ukrepov pri pobočnem obdelovanju
in pomemben člen v ekološkem kmetijstvu (SOCO, 2007; Roychoowdhury in sod., 2013).
Raziskava Sheltona in sodelavcev (1986, str. 758) je pri posevkih soje na naklonih 2.86° in
5.71° pokazala zmanjšanje intenzivnosti vodne erozije za 74 % in 65 %. Raziskava Jase in
sodelavcev (1991, str. 84) je pokazala podobne rezultate na drugih kulturah. Obdelovanje,
vzporedno s plastnicami je zmanjšalo količino erodirane prsti za 65 % in intenziteto za 56 %.
Dodatno so brazde orane površine zadržale erodirane delce.
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Slika 27: Obdelava po plastnicah

Vir: National Farmers Union, 2016
Glavna pomanjkljivost konturnega obdelovanja je njegova manjša učinkovitost na večjih
naklonih. Na pobočjih, ki so strmejša od 10 %, ga je potrebno kombinirati z drugimi ukrepi,
kot so terasiranje ali uporaba vmesnih posevkov. Učinkovitost zaščite je močno odvisna od
načrta sistema in ostalih dejavnikov, kot so prst, klima, naklon pobočja in raba tal (SOCO,
2007).
Na preučevanem območju nismo zasledili primerov konturnega obdelovanja, saj se zaradi
visokih naklonov in tradicije uporabljajo predvsem terase. Lahko bi se ta način uporabil pri
gradnji oziroma obnovi vinogradov, ki ležijo na manjšem naklonu. Glavna prednost je v manjši
izgubi prsti v primerjavi z gradnjo teras. Dodatno bi sajenje trt vzporedno s pobočjem
(obročkanje), ustvarilo varovalne pasove, ki bi dodatno služili kot zaščita pred vodno erozijo.
3.4.6 Mulčenje
Mulčenje ali zastiranje je pokrivanje tal s suhim anorganskim ali organskim materialom.
Večinoma je rastlinskega izvora; najpogosteje se uporablja sveže pokošena trava, lubje, slama,
listje (Ogorelec, 2013). Namen prekrivanja je zmanjšati izhlapevanje vode in ohranjanje vlage
v tleh, obenem pa preprečevanje rasti plevela, ki pod zastirko razpade in poveča vsebnost hranil
v prsti. Zastirka ublaži moč dežnih kapelj in preprečuje vodno erozijo. Postopek je zelo
priporočljiv na kmetijskih zemljiščih v suhih območjih in ob suši (SOCO, 2009; Ogorelec,
2013). Pri intenzivni kmetijski pridelavi, ki pospešuje erozijo, je mulčenje eden izmed
najboljših načinov varovanja za ustrezno zaščito, saj zadošča že od 30 do 50 % pokritosti
(Auerswald, 1998; CV: Zorn, 2006). Mulčenje se izvaja pred sajenjem in po njem.
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Pri sadovnjakih je število mulčenj odvisno od naravnih danosti nasada (bujnosti dreves, prsti in
njene vlažnosti). Pri bujnih nasadih se priporoča mulčenje pasu pod drevesi in medvrstnega
prostora, drugod pa izmenično mulčenje medvrstnega prostora (Mavsar, 2008). V primeru
sekancev je stopnja zaščite odvisna od gostote pokritosti; povprečna izguba prsti se zmanjšuje
z večjo gostoto sekancev na površini (Gholami in sod., 2016). Posledično je zemljišče zaradi
obdelovanja več mesecev brez rastlinske odejev in s tem močno ogroženo s strani erozivnih
padavin. Pred erozijo varujejo tudi deli odmrlih rastlin, ki predstavljajo hrano za deževnike. Ti
z izdelovanjem kanalčkov v prsti povečujejo njeno infiltracijsko sposobnost, kar zmanjšuje
površinski odtok (Auerswald, 1998; CV: Zorn, 2006).
Slika 28: Mulčenje brežin v vinogradu

Avtor: J. Meden, 2017
Poleg potrebnega deleža ročnega dela lahko uporabljeni material vsebuje škodljivce in bolezni
oziroma ustvari pogoje za njihov razvoj. Zelo pogosta mulčenja siromašijo raznovrstnost
zeliščne vegetacije, ki so vir prehrane za koristno favno (Mavsar, 2008). Čedalje pogosteje se
uporablja hidromulčenje (ang. hydromulching), pri katerem se površje zalije z mešanico vode,
semen, dodatkov za izboljšavo sestave prsti in spodbujanje rasti, mulč in vezivna sredstva. To
omogoča zatravljenje velike površine brez pretirane rabe humusa (Rejda, 2013).
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Slika 29: S slamo se zastira tudi uravnani del vinogradov

Avtor: J. Meden, 2017
Ena izmed oblik mulčenja, ki se najpogosteje uporablja na neporaslih pobočjih in golih
površinah, je uporaba rogoznice oziroma koprene iz naravnega ali umetnega materiala (ang.
Erosion Control Blankets). Omogoča relativno enostavno uporabo, saj jo je potrebno le
razgrniti po površju. Sama zaščita je odvisna od izbranega materiala in teksture. Biološke
oziroma biološko razgradljive prevleke iz geotekstila so narejene iz jute, kokosovih vlaken,
slame in ostalih oblik ter so dokazano delujoče, trajnostne in okolju prijazne alternative
sintetičnim materialom na nagnjenih območjih, kjer je bila vegetacija odstranjena oziroma se
ni mogla razviti zaradi degradacije. Prevleke omogočajo delovanje pedogenetskih procesov in
ščitijo pobočje pred vodno erozijo v času rasti (Kalibova, 2016). Poleg tega koprene iz naravnih
vlaken ne onesnažujejo okolja in dajejo urejen videz površja.
Kelseya in Johnson (2003, str. 327) sta ugotovila, da so se koprene iz lesnih vlaken skupaj z
slamnatimi koprenami najbolj obnesle na glinenih prsteh. Medtem se je navadna slamnata
zastirka izkazala za neuporabno, saj lahko v posameznih primerih povzroči še večjo škodo. Ker
ni zvezana skupaj kot v kopreni, se lahko v primeru deževja lažje prestavlja po pobočju navzdol
in na erozijskih kanalih pride lahko do tvorbe manjših jezov, ki povečajo infiltracijo in postopno
prenasičenost, kar privede do usadov. Raziskava Krenitskyja in sodelavcev (1998, str. 1044) o
zaščiti prsti na poraščenih pobočjih je pokazala, da so le prevleke iz jute, slame in trave
zmanjšale tako vodni odtok kot količino erodirane prsti na vseh merjenih lokacijah.
Učinkovitost kokosove prevleke je bila omejena na pobočja z manjšim naklonom. Nasprotno
je pokazala raziskava Kalibove in sodelavcev (2016, str. 475) na neporaslem površju. Prevleke
iz kokosovih vlaken so se izkazale le za malenkost slabše od prevlek od jute tako na strmih kot
tudi na manj strmih pobočjih.
57

Na območju smo zasledili le tradicionalno mulčenje s pokošeno travo, ki je prisotno po vsem
območju, predvsem na brežinah teras, v manjši meri tudi na terasah samih. Gole površine v
večji meri ostajajo nepokrite in popolnoma nezaščitene.
Slika 30: Polaganje zaščitnih kopren v tropskem gozdu

Vir: Pinterest, 2016
3.4.7 Kulturne terase
Kulturne terase so reliefne stopničaste oblike v nagnjenem reliefu, ki jih je človek izoblikoval z
namenom, da bi pridobil ravno kmetijsko površino, preprečil erozijo prsti in ohranil talno
vlažnost na terasah (Križaj Smrdel, 2010; str. 40). Uporabljata se tudi izraza obdelovalne
oziroma antropogene terase. V preteklosti so terase vzdrževali ročno, sedaj pa, kjer je to možno,
strojno. Terasa je sestavljena iz dveh delov: iz ravne terasne police oziroma ploskve in ježe
oziroma brežine terase (Križaj Smrdel, 2010). Na obliko in prisotnost teras vplivajo nagib,
zahteve kulturnih rastlin, njihova vrednost na trgu in človeški faktor (Scaramellini, 2008). Po
Titlovi klasifikaciji (1965, str. 46) tradicionalne kulturne terase delimo glede na nadmorsko
višino in glede na gojene kulturne rastline:




vinogradniško-poljedelske terase;
sadjarsko-vrtnarske;
čiste vrtnarske terase.
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V drugi polovici 20. st. so se z napredkom kmetijstva in širjenja strojne mehanizacije začele
graditi terase, ki so bile namenjene izključno vinogradništvu ali sadjarstvu. Prav tako se
pojavljajo novi oljčniki (Križaj Smrdel, 2010).
Goriška brda so ena naših najbolj terasiranih pokrajin (Križaj Smrdel, 2010). Že Vrišer (1954,
str. 58) je pisal o njihovem pomenu: »Borba domačinov zoper erozijo je v Brdih istega značaja,
kot v vsem ostalem Mediteranu — terase. Domače ime zanjo je brajda, termin, ki je prvotno
pomenil nekaj drugega. Brajda je obrobljena z grivo — ježo terase, ki so jo nekoč obzidavali.
Danes je griva navadno travnata in polna sadnega drevja. Pestra menjava teras in jež, brajd
in griv, je bistvena poteza ne le obdelave tal, ampak tudi zemljiške razdelitve«. Kulturne terase
se v Goriških brdih pojavljajo v pasu od 55 m do 586 m, najpogosteje se pojavljajo v pasu od
100 m do 200 m, v t. i. termalnem pasu. Njihov delež z višino upada. Terase so značilne
predvsem za južna Brda, kjer prevladujejo vinogradniške terase (Ažman Momirski in sod.,
2008).
Gradnja kulturnih teras je (bila) v Goriških brdih obvezna zaradi strmih flišnih pobočij in
posledično plazovitosti in močne vodne erozije prsti. Začetek gradnje kulturnih teras sega v
obdobje rimske osvojitve, njihova gradnja in opuščanje sta vezani predvsem na ponudbo in
povpraševanje po vinu (Ažman Momirski in sod., 2008). Do druge svetovne vojne sta bila
urejevanje in gradnja ročno delo, kar se kaže v različnih širinah in višinah teras. Brežine teras
so utrjene s kamnitim zidom, izdelanim iz odvečnega kamenja pri pripravi teras. Tudi dolžina
polic je bila neenaka, kar je bila posledica zemljiške razdelitve. Po drugi svetovni vojni so terase
začeli urejevati s stroji. Nagnjeno pobočje so naprej poravnali, nato vanj vrezali terase. Te se
med seboj po terasni ploskvi in brežini ne razlikujejo. Terasne ploskve so lahko vodoravne,
nagnjene navzven (odprte terase) ali navznoter (zaprte terase) (Colnarič in sod., 1985; CV:
Ažman Momirski in sod., 2008). V katastrski občini prevladujejo vodoravne terase, v manjšem
delu se pojavljajo tudi odprte terase.
Tako so bile urejene enovrstne, dvovrstne in večvrstne terase, ki se najpogosteje pojavljajo v
vinogradih (Križaj Smrdel, 2010).
Na enovrstnih terasah je posajena le ena vrsta rastlin. Ta oblika je primerna predvsem za
pobočja z naklonom, večjim od 40 %, ter za območja severne in zahodne usmeritve. Enovrstne
terase imajo tako nižje brežine, a manjše število trt na hektar. Posebna oblika so mikroterase,
ki so ožje od običajnih enovrstnih teras (Ažman Momirski in sod., 2007).

59

Slika 31: Enovrstna terasa sadnega drevja

Avtor: J. Meden, 2017
Dvovrstne terase so najbolj razširjena oblika terase v Primorski regiji. Njihova glavna prednost
je, da omogočajo sajenje velikega števila trt (do 25 % večjega števila trt v primerjavi z
ravninskimi vinogradi in vinogradi na pobočju). Glavna pomanjkljivost ureditve vinogradov na
dvovrstnih terasah je težja oskrba brežin teras in zmanjšana možnost oskrbovanja vinske trtepredvsem enostransko škropljenje. Obstaja tudi podtip širokih dvovrstnih teras, kjer je možen
prehod s traktorjem tudi pod brežino. Vzdrževanje brežin in dreves je tako lažje in
obojestransko, omogočena je tudi uporaba navadne kosilnice (Ažman Momirski in sod., 2007).
Je najpogostejši tip teras v katastrski občini Neblo.
Večvrstne vinogradniške terase so primerne za zemljišča z majhnimi nakloni, pojavljajo se tudi
na dnu pobočij. Terase sledijo naravni obliki pobočij (Ažman Momirski in sod., 2007).
Tudi pri sadovnjakih poznamo različne načine sajenja. Sadno drevje lahko sadimo v brežine ali
na rob terase.
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Slika 32: Dvovrstna terasa

Avtor: J. Meden, 2017
Slika 33: Nagnjena trivrstna terasa

Avtor: J. Meden, 2017
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Bračič (1967, str. 44) terase uvršča v najbolj učinkovite ukrepe zoper vodno erozijo v
vinogradih. Terase preprečujejo vodno erozijo in plazenje, procesa, ki sta zaradi podnebnih
razmer na preučevanem območju zelo pogosta. Ne samo namočenost (letna količina padavin
med 1500 mm in 1600 mm), predvsem intenzivni nalivi ogrožajo prst, saj lahko v zelo kratkem
času zapade med 50 l in 100 l dežja na m2 (Titl, 1965). Terase zaustavljajo vodo in ji
zmanjšujejo erozijsko moč. Terase lahko tako zadržijo več padavin kot pobočja in omogočajo
večjo akumulacijo padavinske vode. To je vidno predvsem pri močnejših nalivih, kjer voda
prosto odteka po pobočjih. Zaradi intenzivnih in kratkotrajnih padavin v poletnih mesecih in
posledično površinskega odtoka, mora biti strmec obrnjen proti brežini gornje terase. Tako je
omogočeno pronicanje v tla po celotni površini. Na večjih terasah je urejen nagib površine v
podolžni smeri, ki omogoča stranski odtok padavin in preprečuje njihov podor (Titl, 1965). Pri
terasiranju je pobočje spremenjeno v ravne terasne ploskve, kar omogoča strojno obdelavo,
globoko prekopavanje in enakomerno založenost s hranili in minerali. Rastlinam je omogočena
dobra osvetlitev in zračnost korenin in s tem maksimalno fotosintetsko aktivnost. Terase
pripomorejo k zunanjemu izgledu pokrajine in z ostalimi tipi rabe tal tvorijo zanimiv krajinski
vzorec (Ažman Momirski in sod., 2007).
Terase na Primorskem najhitreje propadajo na severnih (zaradi slabših pogojev za kmetijstvo)
in strmih pobočjih, kjer prihaja do najbolj intenzivne vodne erozije (Titl, 1965). Negativne
posledice, povezane s terasiranjem so lahko: zbitost tal zaradi mehanizacije, zmanjševanje
organskega ogljika in biotske raznovrstnosti, onesnaženost zaradi fitofarmacevtskih sredstev,
prevlada monokulturnih nasadov in enoličen izgled pokrajine. Terase zahtevajo nenehno
vzdrževanje, saj imajo zidovi teras relativno kratko življenjsko dobo, tako da jih je potrebno
vsako leto obnavljati (Titl, 1965). Prav tako so pri modernih terasah potrebne dovozne poti za
kmetijsko mehanizacijo, kar predstavlja dodaten pritisk. Terasiranje mora biti čim bolj v skladu
z načeli trajnostnega kmetijstva. Gradnja teras lahko povzroča plazenje, saj premešča preperino
in vodi omogoča, da doseže flišno podlago. Ta v stiku z vodo hitreje prepereva. Če terase
nimajo dobrega sistema odvajanja vode, lahko to povzroči močno vodno erozijo (Ažman
Momirski in sod., 2007).

62

Slika 34: Primer vinograda z odvodnim kanalom

Avtor: J. Meden, 2017
Terase v južnih Goriških brdih zavzemajo približno 1700 ha oziroma 44.5 % vse površine na
tem območju. Večina teras je zgrajenih na manj kot 23° nagnjenih pobočjih, polovica od teh na
manj kot 13° nagnjenih pobočjih. Na pobočjih z večjim naklonom od 17° se nahaja le četrtina
teras, na pobočjih z naklonom več kot 20°, dobra desetina. Slaba desetina teras je tudi na
pobočjih z naklonom manj kot 6°. Na pobočjih z naklonom več kot 32° je v južnih Goriških
brdih približno 3 ha ali 0.1 % površine vseh vinogradniških teras. Kar polovica vseh
vinogradniških teras je zgrajenih na območjih, kjer obstaja razmeroma velika možnost plazenja
(Komac in Zorn, 2006).
V primerjavi s popisom rabe tal v južnih Brdih (Ažman Momirski in sod., 2012. str. 79) je 99.4
% terasiranih površin namenjeno kmetijski rabi tal (njive, vinogradi, sadovnjaki, oljčniki in
travinje). Prevladujejo predvsem ekstenzivni sadovnjaki, vinogradi in oljčniki, prisotne so tudi
travinje in zemljišča v zaraščanju. Na neterasiranem območju močno prevladuje nekmetijska
raba tal (gozd, kategorija zaraščanje, grmičevje in pozidana zemljišča). V katastrski občini
Neblo je terasirana večina kmetijskih površin, namenjenih vinogradništvu, v manjši meri se
pojavljajo tudi neobdelana kmetijska zemljišča, ekstenzivni sadovnjaki in oljčniki.
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Preglednica 2: Površina terasiranih površin glede na rabo tal
Raba tal
Površina terasiranih
površin (v ha)
Vinograd
115.3
Trajni travnik
5.9
Oljčnik
0.6
Neobdelano km.
15.5
zemljišče
Ekstenzivni sadovnjak
10.9
Intenzivni sadovnjak
6.2
Grafikon 6: Delež terasiranih površin glede na rabo tal
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3.4.8 Ohranitveno poljedeljstvo
Ohranitveno poljedelstvo je bilo zasnovano v osemdesetih v ZDA, kasneje se je razširilo tudi
drugod po svetu (Nyakatawa in sod., 2001). Ta način je prinesel velike spremembe v kmetijstvu,
saj je posameznim pridelovalcem omogočil obdelavo večjih površin z manj energije, dela in
mehanizacije. Dodatno takšen način izboljšuje delovanje vode in gnojil, zaradi česar je pridelek
v primerjavi s konvencionalno obdelanimi površinami, večji (Triplett Jr. in Dick, 2008). Oranje
vpliva na vodno erozijo, in sicer z globino, smerjo, številom brazd, vrsto pluga in časom oranja
(Nyakatawa in sod., 2001). Skupaj z vegetacijsko odejo in kolobarjenjem tvori ohranitveno
poljedelstvo.
Glede na definicijo Oddelka za kmetijstvo Združenih držav Amerike (United States Department
of Agriculture) (2009, str. 1) ločimo različne obdelovalne načine:




minimalno rahljanje: uporabljajo se diskaste ali dletaste brane, ohranja vsaj 30 %
vegetacijske odeje;
brez rahljanja: brez uporabe brane. Ohrani se 50 % vegetacijske odeje;
konvencionalno rahljanje: uporaba globinskih, diskastih ali dletastih plugov; požiganje
po setvi je pogosto. Ohranja se manj kot 30 % vegetacijske odeje.
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Minimalno rahljanje prsti, ki vključuje plitvo oranje, ima možnost ohraniti organsko snov,
stabilnost skupkov in povečati infiltracijo vode, kar močno zmanjša delež odplavljenega
sedimenta in hranil. Dodatno zavira oksidacijo organske snovi in izgubo organskega ogljika.
Pozitiven je tudi ekonomski vidik, saj ne potrebuje velikih vložkov goriva in energije in je
posledično bolj ekonomična v primerjavi s konvencionalno obdelavo (Dick in sod., 1991).
Tebrügge in Duering (1999, str. 26) sta na podlagi večletnega opazovanja v Nemčiji ugotovila,
da je v prsti, ki je bila dalj časa konzervacijsko obdelana (brez rahljanja), zabeležena večja
odpornost na pritiske strojne obdelave in večja stabilnost strukturnih agregatov, večja gostota
deževnikovih rovov, večja infiltracijska sposobnost in manjša ogroženost glede zaskorjevanja
in erozije. Zaradi učinkovitosti ukrepa in subvencij se ta ukrep izvaja na 40 % ornih zemljišč v
Nemčiji (Lehmar, 2010).
Straus in sodelavci (2003, CV: Stevens in sod., 2009, str. 4) so ugotovili, da minimalno rahljanje
tal zmanjša intenzivnost vodne erozije za 74 %. Nyakatawa in sodelavci (2001, str. 220) so
prišli do podobnega rezultata na območju JV Združenih držav Amerike; v primerjavi z
običajnim oranjem je bilo na nezoranem zemljišču zabeležena za 78 % manjša stopnja vodne
erozije (Fu in sod., 2). V Evropi, 4 % vseh ornih zemljišč, uporablja prej omenjeno metodo
(Eurostat 2013, CV: Panagos in sod., 2015c).
Na preučevanem območju je delež njiv izredno majhen. Prav tako ni večjih sklenjenih površin
zaradi parcelne razdrobljenosti in manjšega dobička v primerjavi z vinogradništvom, zato je
uporabnost ukrepa na preučevanem območju močno omejena.
Slika 35: Njiva v ravninskem delu katastrske občine

Avtor: J. Meden, 2017
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4. Terensko in laboratorijsko delo
Točke vzorčenja so bile ustvarjene s pomočjo Arcgisove programske opreme. V katastrski
občini je bilo s kombinacijo orodij »Create Fishnet« (10x10 stolpcev in vrstic) »Clip« in
»Buffer« določenih 28 točk. Z orodjem »Buffer« smo izločili vse točke, ki so se nahajale v 50
m obmejnem pasu občine (zaradi manjšega deleža kmetijskih površin in nedostopnosti) in v 25
m pasu okoli pozidanih površin in vodotokov (oteženo vzorčenje zaradi pozidanih tal in težje
dostopnosti). Zaradi večje razvejanosti in gostote pozidanih površin v osrednjem delu
katastrske občine je bilo to območje brez točk. Da bi pridobili natančnejše podatke, smo ročno
dodali dodatni dve točki, upoštevajoč prejšnje omejitve. Največja gostota točk se nahaja
zahodno od naselja Neblo in na severnem koncu občine. Zaradi nedostopnosti (neprehodnost
in ograjenost) smo imeli dostop le do 25 točk. Profilnih jam zaradi lege na kmetijskih zemljiščih
nismo izkopavali, ampak smo namesto tega uporabili pedološki sveder. Tu moramo omeniti,
da je bila v nekaterih primerih izmera globine zaradi premajhne dolžine pedološkega svedra
nemogoča in je lahko le-ta bistveno večja. Po odstranitvi talne ruše je bil vzet vzorec prsti na
globini med 0 in 20 cm, saj je le vrhnji horizont neposredno izpostavljen eroziji. Prav tako se v
tem pasu nahaja največ organske snovi in drugih hranil (Soil Measurements and Sampling,
2005). Te smo nadaljnje analizirali v laboratoriju.
Izvedli smo naslednje vrste laboratorijskih analiz (Vovk Krže, 2001):
1.
2.
3.
4.
5.

delež organskih snovi v prsti z metodo suhega sežiga;
delež karbonatov s Scheiblerjevim kalcimetrom;
mehanska analiza z mokrim sejanjem in pipetiranjem po Köhnu;
merjenje pH vrednosti prsti;
analiza strukture prsti.

Vzorce smo klasificirali po ameriški teksturni klasifikaciji:






glina- pod 0.002 mm;
grobi melj- 0.02–0.05 mm;
fini melj- 0.002–0.02 mm;
fini pesek- 0.05–0.2 mm;
grobi pesek- 0.2–2 mm.

Rezultate teksturne analize smo kasneje uporabili pri računanju K faktorja (Poglavje 5.4).
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Karta 10: Karta loakcij odvzema prsti in njegov vrstni red

4.1 Geografske lastnosti lokacij vzorcev
12 lokacij vzorcev (profilnih jam) se nahaja v vinogradih (od tega jih je bilo 10 terasiranih), 6
točk v gozdovih, 2 v sadovnjakih, travnikih in na neobdelanih kmetijskih zemljiščih
(vinogradih) in eno na kmetijskih zemljiščih v zaraščanju. Njihova razporeditev približno
ustreza razmerju pri rabi tal v katastrski občini, čeprav vanjo niso vključene vse rabe tal. To se
nam z vidika relevantnosti podatkov raziskave ne zdi problematično, saj npr. oljčniki in njive
ter vrtovi obsegajo relativno majhen del celotne rabe tal, prst v skupini drevesa in grmičevja
ima podobne lastnosti kot prst v gozdovih. Lokacije vzorcev v gozdovih so skoncentrirane na
severu in ob zahodni meji, manjkajo v osrednjem delu. Točke v sadovnjakih so omejene
predvsem na osrednji del.
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Vzorci se nahajajo na nadmorskih višinah od 74 m do 208 m, povprečna višina znaša 121 m.
Med seboj so oddaljene približno 300 m. 6 točk se nahaja na višini v pasu do 100 m, 17 točk v
pasu 100–150 m in 1 točka v pasu med 150 m in 200 m in višje od 200 m. Razlog je predvsem
v razporeditvi pozidanih površin in cest. Večina točk se nahaja v gričevju, 3 točke se nahajajo
na uravnanem južnem delu. Čeprav bi bilo potrebno za večjo natančnost podatkov točke
enakomerneje porazdeliti glede na tipe površja, je ravnina s stališča raziskave manj pomembna,
saj (padavinska) vodna erozija ogroža predvsem gričevnati del katastrske občine.
Grafikon 7: Razporeditev lokacij vzorcev v višinskih razredih

Razporeditev lokacij vzorcev v višinskih razredih

1

1
6

17

Do 100 m

100-150 m

150-200 m

200-239 m

Izkopani profili se približno enakomerno razporejajo po naklonskih razredih. Večina jih
prevladuje med 4.5 in 17°, sledijo jim profili, izkopani na najstrmejših območjih in na relativno
ravnih območjih. Povprečni naklon izkopanih profilov znaša 13.1°. Največji nakloni so bili
zabeleženi na območju gozda in zaraščanja. Vzorci z najmanjšim naklonom se nahajajo na
travnikih, terasiranih vinogradih in sadovnjakih v ravnini in policah kulturnih teras. Vzorci na
brežinah teras se razporejajo med 4.5° in 17°, na terasnih policah so nakloni bistveno nižji.
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Grafikon 8: Razporeditev lokacij vzorcev v višinskih razredih

Razporeditev lokacij vzorcev po naklonskih razredov
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Grafikon 9: Razporeditev lokacij vzorcev glede na rabo tal

Število lokacij vzorcev glede na rabo tal
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Travnik

Km. zem. v zaraščanju

Večina vzorcev leži na južni (9), zahodni ekspoziciji (8) in severni (5), medtem ko je število
vzorcev, ki ležijo v ravnini (2) in na vzhodni ekspoziciji (1), manjši. Večina profilov, izkopanih
na južni in severni ekspoziciji, se nahaja v vinogradih. Prav tako se oba profila, izkopana na
neobdelanem kmetijskem zemljišču, nahajata na južni ekspoziciji. Profili, izkopani v gozdovih,
se enakomerno porazdeljujejo na severni, južni in zahodni ekspoziciji. V ravnini se nahajata
profila, izkopana v sadovnjaku in na travniku. Na vzhodni ekspoziciji se nahaja le kmetijsko
zemljišče v zaraščanju. Ekspozicija v katastrski občini nima večjega vpliva na rabo tal.
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Grafikon 10: Ekspozicija lokacij vzorcev

Ekspozicija lokacij vzorcev
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4.2 Rezultati analiz
Glede na terensko delo v katastrski občini prevladujejo evtrične rjave prsti, ki so v večini
primerov zaradi intenzivne kmetijske pridelave na tem območju tako ali drugače antropogeno
spremenjene. Opredelili smo jih kot antropogene prsti. Pojavljajo se tudi psevdogleji, rendzin
nismo zasledili. Stopnja antropogenega vpliva je različna: pri 10 vzorcih gre predvsem za
gnojenje in strojno obdelavo (vinogradi, sadovnjaki), kar je najbolj izrazit človekov poseg v
rigolanih prsteh (7 vzorcev), ki se nahajajo izključno v (obstoječih in bodočih) vinogradih.
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Preglednica 3: Osnovni podatki o vzetih vzorcih
Številka Kordinate Nadmorska Naklon
vzorca
višina
(v °)
(v m)
1
46.01194N
129
6
13.49916E
2
46.01491N
105
44
13.49735E
3

Ekspozicija

Raba tal

Tip prsti

Globina
prsti

Barva prsti

Struktura
prsti

Jug

Vinograd

Antropogena-rigolana

2.5YR 3/4

Nestrukturna

Sever

Gozd

Evtrična rjava

P- 35 cm
C
A- 1.5 cm
Bv- 79 cm
C
P-51 cm
C
P- 23 cm
C
A- 1 cm,
Bv- 48 cm
C
A- 1 cm,
Bv- 50 cm
C
Oh-2 cm
A-5 cm,
Bv- 42 cm
C
A- 0.5 cm
Bv- 42 cm
C
P- 77 cm

2.5YR 3/1
2.5YR 4/4

Nestrukturna

2.5YR 4/3

Nestrukturna

10YR 4/3

Nestrukturna

10YR 3/1
10YR 4/4

Poliedrična

10YR 4/2
10YR 5/6

Nestrukturna

P- 70 cm

46.01496N
13.50124E
46.01779N
13.50117E
46.02061N
13.50109E

127

10

Sever

Vinograd

140

3

Zahod

Vinograd

145

23

Zahod

Gozd

Antropogenarigolana
Antropogenarigolana
Evtrična rjava

6

46.02066N
13.50499E

208

38

Jug

Gozd

Evtrična rjava

7

46.02375N
13.50577E

197

35

Zahod

Gozd

Evtrična rjava

8

46.02071N
13.50888E

120

37

Jug

Gozd

Evtrična rjava

9

46.01789N
13.50896E

134

0

Zahod

Vinograd

10

46.01784N
13.50506E

131

8

Jug

Vinograd

Evtrična rjavaantropogena
Evtrična rjavaantropogena

4
5

7.5YR 2/1
7.5YR 4/1

Oreškasta

2.5YR 3/1
2.5YR 4/4

Nestrukturna

10YR 4/4

Poliedrična

10YR 3/3

Nestrukturna

71

11

46.00875N
13.49987E

120

36

Vzhod

12

46.00366N
13.50155E

84

2

Jug

Km.
zemljišče v
zaraščanju
Vinograd

13

46.00074N
13.49384E

77

0

Ravnina

Travnik

Evtrična rjava

14

46.00356N
13.49376E
46.00639N
13.49369E

120

11

Jug

134

10

Zahod

Neobdelano
km. zem.
Sadovnjak

Antropogenarigolana
Evtrična rjavaantropogena

16

46.00633N
13.48979E

120

17

Zahod

Travnik

Evtrična rjavaantropogena

17

46.00628N
13.4859E
46.00351N
13.48987E

102

3

Jug

91

3

Jug

Neobdelano
km. zem.
Vinograd

Antropogenarigolana
Evtrična rjavaantropogena

19

46.00341N
13.48208E

73

0

Ravnina

Sadovnjak

Evtrična rjavaantropogena

20

46.00623N
13.48200E

95

11

Jug

Vinograd

Evtrična rjavaantropogena

21

46.00906N
13.48193E

104

9

Zahod

Vinograd

Evtrična rjavaantropogena

15

18

Psevdoglej

A- 0.5 cm
Bg- >90 cm

7.5YR 3/4
7.5YR 4/4,

Nestrukturna

Evtrična rjavaantropogena

A- 3 cm
Bv- 66 cm
C
A- 2 cm
Bv- 82cm
C
P- 124 cm

10YR 3/1,
10YR 4/3

Poliedrična

10YR 3/1
10YR 5/4

Grudičasta

10YR 6/8

Nestrukturna

A- 2 cm
Bv- 44 cm
R
A-1 cm
Bv- 44 cm
R
P- > 94 cm

10YR 2/1
10YR 5/4

Poliedrična

10YR 2/1
10YR 4/3

Poliedrična

10YR 8/5

Poliedrična

A-3 cm
Bv- 79 cm
C
A- 2 cm
Bv- 78 cm
C
A- 2.5 cm
Bv- 40.5
cm R
P- 20 cm
R

10YR 3/1
10YR 4/3

Poliedrična

10 YR 3/1
10 YR 3/2

Nestrukturna

10YR 2/1
10YR 4/3

Poliedrična

10YR 4/4

Nestrukturna
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22

46.01193N
13.48574E

98

7

Sever

Gozd

Evtrična rjava

23

46.01198N
13.48964E

135

4

Sever

Vinograd

Evtrična rjavaantropogena

24

46.01204N
13.49353E
46.00644N
13.49758E

128

6

Sever

Vinograd

115

8

Zahod

Vinograd

Antropogenarigolana
Antropogenarigolana

25

A- 3 cm
Bv- 61 cm
C
A- 2 cm
Bv- 36 cm
R

10YR 3/1
10YR 4/3

Poliedrična

10YR 3/1
10YR 4/3

Nestrukturna

P- 76 cm
C
P- 20 cm
C

10YR 4/3

Poliedrična

10YR 4/3

Poliedrična
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Slika 36: Odvzem vzorca prsti

Avtor: J. Meden, 2017
4.2.1 Globina, tekstura in barva
Med lokacijami vzetih vzorcev se pojavljajo večje razlike v globini; globina na lokacijah se
razporeja od 20 cm vse do 124 cm. Povprečna globina meri 60.9 cm, kar kaže na neodpornost
matične podlage na preperevanje (Zorn, 2008). Najmanjša globina in hkrati največja globina
sta bili izmerjeni na območju terasiranih vinogradov. Razlog je predvsem v rigolanju in
terasiranju, saj se matična podlaga premeša z ostalimi horizonti in omogoča lažjo obdelavo.
Tudi na območju travnikov in gozdov so bile izmerjene visoke globine, kar dodatno potrjuje
neobstojnost matične podlage.
Delež gline se v vzorcih razporeja med 2.7 % in 40.8 %, delež melja med 28.6 % in 62.1 %,
delež peska med 6.8 % in 68.7 %. Glede na rezultate ima povprečni vzorec 31 % gline, 47.4 %
melja in 21.6 % peska, kar bi ga uvrstilo v razred meljasto glinaste ilovice. Dobra polovica
vzorcev pripada teksturnemu razredu meljasto glinasti ilovici (MGI), medtem ko približno
četrtina pripada razredu glinene ilovice (GI). Ostala četrtina pripada ilovici (I), meljasti ilovici
(MI), peščeni ilovici (PI) in meljasti glini (MG). Vsi vzorci, razen peščene ilovice, ki ga
uvrščamo med lahka tla, so uvrščeni med srednje težka (MGI, MG, MI) in težka tla (GI, I).
Zanje je značilna slabša prepustnost in prezračenost v primerjavi s peščenimi (lažjimi) tlemi, ki
hkrati omogočajo večje zadrževanje vode in hranil. To jih napravi hkrati zelo primerne za
kmetijstvo, a tudi ogrožene s strani vodne erozije.
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Najpogosteje se pojavlja barva odseka 10YR, v manjši meri se pojavljata tudi 2.5YR in 7.5YR.
Prevladujejo svetlo rjavi odtenki, predvsem zaradi vsebnosti glinenih mineralov. Najpogosteje
je to poliedrična (12), kjer je delež glin večji, se le-ta spremeni v nestrukturno obliko (12), ki je
druga najpogostejša. Pojavljajo se neodvisno od oblike površja in rabe tal. Grudičasto strukuro
smo zasledili le na točki 8. To si razlagamo v relativno majhni starosti prsti in legi na zelo
strmem gozdnem pobočju..
Grafikon 11: Teksturni razred vzorcev

Teksturni razred vzorcev
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Preglednica 4: Mehanske in kemične analize prsti
Številka Delež Delež
Delež
Delež
Delež Teksturni Delež
vzorca gline finega grobega finega grobega
razred
org.
(v %) melja
melja
peska
peska
snovi
(v %)
(v %)
(v %)
(v %)
(v %)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

38.9
24.9
38.3
32
31.7
40.8
2.7
32.1
27.5
35.2
26.3
25.1
19.5
39
31.6
32.1
33.9
30.5
28.9
37.4
33.6
34.2
36.3
33.8
36

38.5
48.9
34.9
30
40.7
47.4
19.5
27
48
24
50.3
32.8
16.9
39.1
28.6
35.3
22.9
35.7
35.9
40.7
37.4
44.5
40.8
38.4
44.3

1.7
12.2
10.8
17.4
11.2
5
9.1
1.9
9.4
23.4
11.8
9.9
20.2
14.7
17.7
0.8
28
4.7
14.4
10.4
8.9
9.5
11.2
11.9
8.6

8.1
4.2
7.9
10.9
7.8
2.4
47.4
28.6
2.2
2
0.4
23.1
21
0.4
8.9
15.9
12.1
19.8
18.2
0.6
8.5
2.8
1.8
6.7
1.5

12.8
9.8
8.1
9.7
8.6
4.4
21.3
10.4
12.9
15.4
11.2
9.1
22.4
6.8
13.2
15.9
3.1
9.3
2.6
10.9
11.6
9
9.9
9.2
9.6

GI
MI
MGI
GI
MGI
MG
PI
GI
MGI
MGI
MGI
I
I
MGI
GI
GI
MGI
GI
MGI
MGI
MGI
MGI
MGI
MGI
MGI

9
13.5
13.2
11.5
14.3
11.6
35
14.8
9.9
11.4
11.6
7.5
11.3
14.7
10.9
10.4
7.8
9.3
9.9
12
11.3
10.6
11.7
8.7
8.5

pH

Delež
CaCO3
(v %)

7.53
6.71
7.4
6.67
6.07
5.73
7.19
6.87
7.33
7.55
6.15
7.24
6.82
7.33
6.57
6.94
5.91
6.37
6.83
7.13
7.25
6.79
7.13
6.87
6.75

7.3
0.7
14.8
15
1.4
1.3
25.8
0.6
3.7
12.7
5.2
1.6
14.8
18
6.8
7.1
10
1.1
1
3.5
4.3
0.9
2.3
4.1
2.5
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Slika 37: Globina prsti pogosto presega dolžino pedološkega svedra

Avtor: J. Meden, 2017
Slika 38: Primer gozdne prsti

Avtor: J. Meden, 2017
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4.2.2 Biokemične lastnosti prsti
Karbonati se v prsti pojavljajo v različnih oblikah: kot delci karbonatne kamnine v velikosti
skeleta in peska (apnenec, dolomit) ali kot fino razporejeni delci (prosti karbonati).
Laboratorijske analize so pokazale širok razpon vrednosti pri deležu kalcijevega karbonata v
vrhnjem sloju. Najmanjša (0.6 %) in najvišja vrednost (25.8 %) sta bili zabeleženi na območju
gozda na severu (točka 8 in točka 7), povprečni delež karbonatov znaša 5.88 %. Izjemno visoko
vrednost bolj kot legi na karbonatni matični podlagi pripisujemo procesu odlaganja erodirane
prsti z višje lege. Najvišje vrednosti (<10 %) se pojavljajo v severnem in na osrednjem južnem
delu. Gre za vinograde oziroma vinograde v postopku gradnje/obnove. Visok delež karbonatov
je posledica rigolanja, saj globoko oranje razbije matično podlago in jo premeša z ostalimi
horizonti (pod pogojem, da matična podlaga vsebuje karbonatne minerale). Prepoznamo jih po
visokem deležu večjih kamnov na površju, pri novejših tudi pri odsotnosti travne ruše. Delež
karbonatov se postopoma znižuje, saj jih padavine spirajo v globlje »horizonte« in zaradi
črpanja preko korenin. V primeru travnika (točka 13) je potrebno poleg lege na karbonatnem
produ upoštevati tudi vplive bližnjih kmetijskih zemljišč. Večina vinogradov ima delež
karbonatov med 1.6 % in 4.3 %. Višje vrednosti od točk na območju gozda so lahko tudi
posledica apnenja za zagotavljanje kmetijskih donosov. Prav tako imajo terasirani vinogradi v
povprečju višji delež karbonatov (5.9 %) kot neterasirani vinogradi v ravnini (2.0 %), kar je
poleg matične podlage in gnojenja posledica rigolanja.
Tudi pH prsti je povezan z deležem karbonatov. Vrednosti se porazdeljujejo od 5.73 do 7.55, s
povprečjem 6.84. Večino vzorcev uvrščamo v slabo kisla tla (med 6 in 6.9) (Prus in sod., 2010).
Najvišje vrednosti so značilne za vinograde (povprečje 7.1), v skupini najnižje vrednosti se
pojavljajo različne kategorije rabe tal, med njimi tudi vinogradi. Najnižjo vrednost ima točka 6
(gozd). Glavna dejavnika sta, tako kot pri deležu karbonatov, raba tal in matična podlaga.
Vzorci z največjim pHjem so bili pridobljeni na osrednjem slemenu oziroma ob njegovem
vznožju. Delež karbonatov v večini primerov premosorazmerno narašča z vrednostjo pHja. Kot
že omenjeno, je višji pH posledica antropogenih vplivov, kot so globoko oranje in gnojenje z
mineralnimi gnojili.
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Karta 11: Delež karbonatov v prsti
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Karta 12: pH vrednosti vzorcev

Za vse vzorce je bil izračunan relativno visok delež organske snovi. Vrednosti se razporejajo
od 7.5 % do 35 %, s povprečjem 12 %. Tako vsi sodijo v razred s humusom bogata prst, izjema
je le vzorec št. 7, ki sodi v razred organska prst (Korže in Lovrenčak, 2001). Najmanjši delež
organske snovi imajo vinogradi in sadovnjaki, še posebej v ravnini, vinogradi, ki so bili pred
kratkim rigolani, in neobdelana kmetijska zemljišča brez vegetacije. Kljub temu se med
točkami z največjo vsebnostjo organske snovi uvrščajo tudi nekateri vinogradi. Razlog je
najverjetneje v gnojenju, ki je potekalo pred vzemom vzorca. Med območja z največjim
deležem organske prsti prevladujejo gozdovi v vzpetem in osojnem severnem delu,
presenetljivo se pojavlja tudi na neobdelanem kmetijskem zemljišču, ki je vinograd v gradnji
(točka 14). Vzrok je najverjetneje isti kot prej: površine so bile pred kratkim pognojene za
hitrejšo rast rastlinske odeje.
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Karta 13: Delež organske snovi

Slika 39: S humusom bogata gozdna prst

Avtor: J. Meden, 2017
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5. Model RUSLE
Univerzalna enačba izgube prsti ali USLE (ang. Universal Soil Loss Equation) je empirični
model, ki je bil izdelan v 60. letih 20. stoletja za potrebe napovedovanja izgube prsti v
kmetijstvu. Analiza vodne erozije prsti USLE je bila zasnovana na poskusnih zemljiščih v
vzhodnem delu ZDA v 70. letih 20. stoletja (Goršak in Mikoš, 2008). Enačba je bila stalno
deležna nadgradenj in različnih izpeljav. Najpomembnejši med njimi sta bila nova definicija
dejavnika erozivnosti padavin in izboljšava topografskega dejavnika. Prav tako je nadgradnja
omogočila napovedovanje vodne erozije v časovno krajšem obdobju, npr. mesečno ali ob
posameznem nalivu (Renard in sod., 1997). Preimenovala se je v popravljeno univerzalno
enačbo izgub prsti RUSLE (ang. Revised Universal Soil Loss Equation). Model je bil prilagojen
na delo s sodobnim programskim orodjem in je tako omogočil izračun intenzivnosti vodne
erozije na različnih območjih (Petkovšek, 2002).
»Glavna enačba za izračun povprečne izgube tal na enoto površine A, ki je odvisna od aktivnih
hidroloških in topografskih dejavnikov (R, L, S) in reaktivnih dejavnikov (K, C, P), ki opisujejo
erodibilnost, pokrovnost in rabo tal, je v obeh primerih (USLE in RUSLE) podana v obliki
zmnožka« (Maček in Mikoš, 2008, str. 2):
Enačba 1:
A =R*K* L*S*C*P
R- faktor erozivnosti padavin (MJ ha-1 mm h-1 y-1);
K- faktor erodibilnosti prsti (t ha h MJ−1 ha−1 mm−1);
LS- faktor dolžine in naklona pobočja;
C- faktor pokrovnosti in obdelave tal;
P- faktor zaščitnih ukrepov.
Dejavnike lahko razdelimo na aktivne dejavnike (R, L in S), ki predstavljajo hidrološke oziroma
podnebne in topografske lastnosti obravnavanega območja in reaktivne dejavnike (K, C, P), ki
kvantificirajo erodibilnost, pokrovnost in zaščitne ukrepe tal (Petan, 2010).
Slika 40: Shema RUSLE
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Tudi model RUSLE ima kljub nadgradnji še vedno enake slabosti kot njegov predhodnik.
Glavna slabost empiričnega modela je onemogočena simulacija premeščanja sedimenta, pove
nam le njegovo količino. Dodatno so te vrednosti pogosto precenjene v primerjavi s terenskim
merjenjem in ostalimi modeli, kar ugotavljajo številni avtorji (Almas in Jamal, 2000; Klik in
Zartl, 2001; Tiwari in sod., 2000). Vzrok je predvsem v napakah, ki nastanejo pri merjenju in
računanju vrednosti njegovih komponent. Naipal in sodelavci (2015, str. 2909) so ugotovili, da
v primeru Evrope model RUSLE precenjuje vrednosti intenzivnosti vodne erozije za večino
tipov rabe tal, največje napake se pojavljajo v primeru zemljišč kjer prevladujejo grmovnice
(ang. shrub) in najmanjše v primeru travnikov. Na območjih vzhodnega Sredozemlja je lahko
vodna erozija v posameznih primerih precenjena tudi za 300 % (Hammad in sodelavci, 2005).
Lee in Lee (2006, str. 144) v svoji raziskavi poročata o velikih razlikah med merjeno in
izračunano intenzivnostjo vodne erozije v kotlini Bosung. Pri tem ima iz DMVja pridobljen LS
faktor, ključno vlogo pri modeliranju. Večja, kot je resolucija DMVja, bolj poenostavljen je
prikaz površja, kar povzroča večje napake. Tudi za vrednosti R faktorja, izračunane po
originalnem postopku Renarda in sodelavcev (1997, str. 25), so značilne precenjene vrednosti.
Dotična enačba je bila razvita na podlagi značilnosti severnoameriškega podnebja, ki ne more
natančno prikazati prostorske variabilnosti vrednosti R faktorja v primeru Evrope (Naipal in
sod., 2015). Intenzivnost vodne erozije je v primerih padavinskih dogodkov nizke intenzitete
pogosto precenjena, v primerih intenzivnejših padavinskih dogodkov pa podcenjena (Kinnell,
2007). Efthimiou in sodelavci (2014, str. 24) so ugotovili, da se pojavljajo neskladja pri
vrednostih K faktorja, pridobljenimi s terenskim zajemom, in »standardnimi vrednostmi« iz
literature. Glavni razlog za precenjene vrednosti vidijo v generalizaciji glede na število izkopov
prsti; za boljše rezultate je potreben zajem vzorcev po celotnem območju z majhnimi razdaljami
med točkami. Do neskladnosti prihaja zaradi neupoštevanja skalovitosti oziroma kamnitosti
površja, ki znižuje vrednost K faktorja za približno 15 %, in tako precenjuje intenzivnost prsti.
To je najbolj očitno v mediteranskih pokrajinah, za katere so značilne visoke skalovitosti
(Poesen in sod., 1994).
Kljub naštetim slabostim je bil izbran model RUSLE, katerega različice so bile uporabljene s
strani institucij EU kot glavna metoda za določanje intenzivnosti vodne erozije na nivoju
Evropske unije (van der Knjiff in sod., 1999, van K Panagos in sod., 2015a). Že nekaj časa se
uporablja kot uradna/obvezna metoda za določanje intenzivnosti na nivoju zveznih držav v
ZDA. Njegova glavna prednost je v preprosti GIS podprti strukturi in nezahtevni uporabi.
Njegovo izbiro dodatno utemeljuje stanje razpoložljivih in pridobljenih podatkov, obseg
preučevanega območja in prevladujoča kmetijska raba tal.

5.1 R faktor
Erozivnost padavin in njihovega odtoka je definirana kot sposobnost sproščanja prstenih
(talnih) delcev od površja, kar je predpogoj za erodiranje. Predstavlja podnebno oziroma
hidrološko komponento erozije prsti in je odločilen dejavnik za njihov nastanek (Petan, 2010;
Maček, 2006). Količina padavin, ki se v modelu RUSLE uporablja za določanje erozivnih
dogodkov, je izpeljana iz dveh temeljnih značilnosti padavin- intenzivnosti in trajanja. »Med
erozivne dogodke štejemo vse deževne dogodke, pri katerih se je v šestih urah akumuliralo vsaj
12 mm padavin oziroma v 15 minutah vsaj 6 mm padavin« (Petan, 2010, str. 24). »Erozivnost
padavin vpliva na njihovo zmogljivost za sproščanje in odplavljanje preperine in prsti« (Gošak
in Mikoš, 2008; str. 118). Erozivnost je odvisna od količine, trajanja in intenzitete ter drugih
značilnosti padavin, kot so porazdelitev, velikost in masa dežnih kapelj in hitrost njihovega
padanja. Močnejši je naliv, večje so dežne kapljice in večje je trganje prstenih delcev od
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podlage. Dlje traja močno deževje, bolj se manjša možnost vpijanja vode in se veča možnost
površinskega spiranja in odtekanja (Gošak in Mikoš, 2008). Na hitrost vplivajo mikroreliefne
oblike, rastje in raba tal. Te ovire služijo h kanalizaciji toka in pospešijo odtok na odsekih teh
kanalov, kjer površinsko spiranje preide v žlebično oziroma jarkovno erozijo (Komac, 2012).
V primeru, ko so vsi ostali parametri razen padavin konstantni, je izguba prsti neposredno
premosorazmerna parametru naliva (Maček, 2006).
Enačba 2:
𝑅=

∑𝑒𝑑 𝐸 ∗ 𝐼30
𝑁

Pri modelu RUSLE erozivnost padavin določa dežno erozijo, ki je opredeljena kot letno
povprečje vsote produktov kinetične energije padavin E in maksimalne 30-minutne intenzitete
padavin I30 erozivnih dogodkov, ki so nastopili v daljšem časovnem obdobju trajanja N let«
(Petan, 2010; str. 25).
Kinetična energija padavin se najpogosteje računa s pomočjo empiričnih enačb. V metodi
USLE se najpogosteje uporablja (Petan, 2010):
Enačba 3:
E11.87  8.73log(10)I
Pri čemer so:
E- kinetično energija padavin;
I- intenziteta padavin (mm/h).
Raziskava Panagosa in sodelavcev (2015, str. 809) kaže, da povprečna erozivnosti padavin v
Sloveniji znaša 2302 MJ/ha mm/h/ letno, kar je največja vrednost znotraj Evropske unije.
Slovenija spada med območja z najpogostejšimi nevihtami (van Delden, 2001), kar dodatno
potrjuje nevarnost vodne erozije.
Zaradi splošnega pomanjkanja podatkov o kinetični energiji padavin lahko vrednosti R faktorja
izračunamo glede na njihovo količino. Zaradi podnebnih razlik med svetovnimi regijami,
splošna (globalna) enačba ne obstaja. Namesto tega obstajajo številne druge, ki nudijo približek
vrednosti R faktorja z uporabo letnih oziroma mesečnih količin padavin (Cooper, 2011).
Potrebne podatke, ki jih potrebujemo za izračun R faktorja, meri ARSO na 37 merilnih mestih,
medtem ko podatke o dnevnih padavinah in temperature merijo na 188 merilnih mesti (Petan,
2010).
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Sami smo uporabili sloj izračunanih povprečnih vrednosti R faktorja, ki ga je izdelal Petan
(2010) s prostorsko interpolacijo prej omenjenih podatkov na podlagi matrike digitalnega
modela reliefa z resolucijo 100 x 100 m. V okviru preučevanega območja je glavna slabost teh
podatkov odsotnost merilnih postaj na območju Goriških brd, kar se kaže v 20–30 % vrednosti
standardne napake (Petan, 2010). Zaradi razlik v resoluciji smo morali podatke erozivnosti
»popraviti«, saj so bile manjše površine izključene. V katastrski občini sta prisotni dve območji:
skoraj 90 % površine ima vrednost 5500 MJ/ha mm/h, medtem ko ima ostali del vrednost 4750
MJ/ha mm/h. Vrednosti z nadmorsko višino naraščajo v smeri od SV Slovenije proti območju
Julijskih Alp, medtem ko so manjše vrednosti omejene na nižine. Zaradi prej omenjenih
lastnosti so bile visoke vrednosti pričakovane.
Slika 41: Odstopanje podatkovnega sloja od meje katastrske občine

Vir: Petan, 2010; GURS, 2015
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Karta 14: Vrednosti R faktorja

5.2 LS faktor
LS faktor predstavlja vpliv topografije reliefa na erodibilnost prsti. Določen je s kombinacijo
dolžine (L) in naklona (S) pobočja. Dolžina pobočja je razdalja od izvora površinskega odtoka
do točke, kjer se delci začnejo akumulirati (Ashiagbor in sod., 2013). Povečanje vrednosti Lfaktorja poveča količino erozije prsti in njeno intenzivnost zaradi postopnega kopičenja delcev
v smeri odtoka. Hitrost odtekanja vode se z večanjem naklona viša, kar stopnjuje moč odnašanja
delcev (Prasannakumar in sod., 2011). Pri tem je pomemben mikrorelief, saj konkavne oblike
zadržujejo več vode, in hkrati s povečano infiltracijo teče manj vode po pobočjih navzdol
(Komac, 2012). V modelu RUSLE so upoštevani tako učinki žlebične in medžlebične erozije.
Žlebično erozijo povzroča predvsem površinski odtok, ki se povečuje v smeri odtoka,
medžlebična erozija je posledica predvsem kinetične energije dežnih kapljic in je bolj ali manj
enakomerno porazdeljena po pobočju (Pelton in sod., 2010).
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Enačba 4:
LS= L*S
Kjer je L faktor dolžine in S faktor naklona pobočja.
Enostavna enačba za izračun L faktorja je podana kot (Renard in sod., 1997):
Enačba 5:
𝜆 𝑚
𝐿= (
)
22.1
Kjer je L- faktor dolžina pobočja,
λ- vodoravna dolžina ploskve;
m- spremenljivka, izračunana iz razmerja žlebične in medžlebične erozije.
Enačba 6 in 7:
S = 10.8 sin θ + 0.03 (za naklon pod 9 %);
S = 16.8 sin θ − 0.50 (za naklon nad 9 %).
Kjer je S naklon pobočja,
θ- naklon pobočja v °.
Ker se na območju naklon spreminja, ga je za natančnejše rezultate potrebno razdeliti na
različne odseke (Wischmeier in Smith, 1978). Desmet in Govers (1996, str. 427) sta ta koncept
vključila enačbo, ki temelji na celicah, ki sestavljajo dvodimenzionalen model reliefa:
Enačba 8:
(𝐴𝑖,𝑗−𝑖𝑛 + 𝐷2 )𝑚+1 − 𝐴𝑚+1
𝑖,𝑗−𝑖𝑛
𝐿𝑆 = (
)
𝑚
𝑚+2
𝑚
𝐷
∗ 𝑥𝑖,𝑗 ∗ 22.13
Kjer so:
𝐴𝑖,𝑗−𝑖𝑛 -prispevno območje pri vstopu v celico (i, j) v m2;
D- stranica celice v m;
𝑥𝑖,𝑗 -sin 𝑎𝑖,𝑗 + cos 𝑎𝑖,𝑗 𝑎𝑖,𝑗 ; smer ekspozicije celice (i, j).
Spremenljivka m je izračunana po sledeči enačbi:
Enačba 9:
𝑚=

𝛽
𝛽+1
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Enačba 10:
sin 𝜃
0.0896
𝛽= 0.56+3∗(sin
𝜃)0.8

Vrednosti m se razporejajo od 0 do 1 in predstavljo razmerje med žlebično in medžlebično
erozijo. Pri prevladujoči žlebični eroziji se vrednost približuje 1 in obratno (Panagos in sod.,
2015d). Z uporabo te enačbe omogočamo večje upoštevanje oblike in naklona površja in
posledično večjo natančnost, saj je topografski faktor eden najobčutljivejših v modelu RUSLE.
Vrednosti se razporejajo od 0.3 do 7.2, s povprečjem 1.84, kar je približno dvakrat manj od
slovenskega povprečja (3.87), izračunanega v raziskavi Panagosa in sodelavcev (2015d, str.
122) v državah EU. Razporejanje vrednosti faktorja LS je zelo podobno kot pri karti naklonov
(glej Karto 4).
Karta 15: Vrednosti LS faktorja
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5.3 C faktor
Vrednosti faktorja pokrovnosti in obdelave tal so določene z njihovo zaščitno vlogo proti
delovanju padavin in površinskemu odtoku. Predstavlja drugi najpomembnejši dejavnik vodne
erozije, takoj za LS faktorjem (Renard in sod., 1997). Je eden izmed najkompleksnejših
dejavnikov v modelu RUSLE, saj je treba pri določevanju njegove vrednosti upoštevati vrsto
različnih poddejavnikov. Ti poddejavniki so: pretekla raba tal (ang. prior land use ali PLU),
rastlinski pokrov (ang. canopy cover ali CC), zaščitenost površja (ang. surface cover ali SC),
hrapavost površja (ang. surface rufness ali SR) in vlažnost prsti (ang. soil moisture ali SM)
(Renard in sod., 1997). Vrednost vsakega od teh poddejavnikov se lahko spreminja z
vegetacijskim obdobjem. V tem primeru njegovo vrednost izračunamo na podlagi mesečnih
stopenj izgub prsti (Petkovšek in sod., 2003). Na podlagi izmerjenih vrednosti za različne
kategorije rabe tal so bile izračunane povprečne vrednosti, ki nam nudijo grob približek
njihovega vpliva na vodno erozijo v danem prostoru. V primerjavi z ostalimi poddejavniki ima
največjo vlogo pri zaščiti prsti vegetacija. Spremembe vegetacije in kmetijskih tehnik vplivata
na intenzivnost in pogostost površinskega toka in odnašanje prstenih delcev (Ferreira in
Panagopoulos, 2014). Pri vegetaciji razlikujemo dve vrsti pokrova: zračni in prizemni pokrov.
Zračni pokrovi predstavljajo krošnje dreves, grmovnic in olisteni deli više rastočih rastlin, ki
znižujejo kinetično energijo dežnih kapelj, vendar le-ta ne varujejo tal pred erozivnostjo
površinskega odtoka. Prizemni rastlinski pokrov najpogosteje predstavljajo trave in ostale vrste
zeliščne plasti, ki neposredno vplivajo na zmanjšanje površinskega odtoka in ščitijo tla (Mikoš
in Zupanc, 2000). Vegetacija ima pozitivne učinke na fizikalne lastnosti prsti, saj poveča njeno
infiltracijsko sposobnost in jo utrdi (Petan, 2010). Med prizemne pokrove štejemo kamenje,
pesek in ostale zaščitne materiale (Mikoš in Zupanc, 2000). Prav tako lahko z odstranitvijo
naravne vegetacije in spremembo rabe tal bistveno povečamo erozijo, npr. zorana njiva je lahko
kar dva tisočkrat bolj izpostavljena eroziji kot gozdna površina (Komac in Zorn, 2007).
Zaradi kompleksnosti in časa, potrebnega za računanje posameznih vrednosti, je postopek
potraten in zamuden. Kot alternativa je pogosto uporabljeni vegetacijski indeks NDVI (ang.
normalized difference vegetation index), ki temelji na razmerju med vrednostmi spektralnega
odboja v rdečem in bližnjem infrardečem delu spektra (Fathizad in sod., 2014; Vegetacijski
indeksi, 2015). »NDVI loči zeleno vegetacijo od ostalih površin, ker klorofil absorbira rdeči
del spektra in odbija bližnji infrardeči« (Zdrav gozd, 2015). Podatki so pridobljeni z daljinsko
zaznavo, najpogosteje iz satelitskih posnetkov.
Uporaba NDVI indeksa ima tudi svoje slabosti, med njimi je menjava letnih časov in z njo
povezana sprememba pokritosti z vegetacijo. Raziskava Alexandridisa in sodelavcev (2014, str.
5) je pokazala, da je za natančne vrednosti intenzivnosti vodne erozije potrebno izračunati
indeks vsaj enkrat mesečno in da je v primeru uporabe le enega posnetka intenzivnost vodne
erozije močno precenjena. Močno sta bili precenjena intenzivnost na območju gozdov in
travnikov v primerjavi z vinogradi in njivami. Do podobnih zaključkov so prišli tudi Knijff in
sodelavci v Italiji (2000, str. 18). Poleg tega lahko NDVI zazna le fotosintezno aktivne oziroma
zdrave rastline, ki je glede na zaščitno vlogo ostale vegetacije relativno majhna (van der Knjiff
in sod., 2000).
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C faktor smo pridobili posredno iz rabe tal. C vrednosti smo določili s pomočjo raziskave
Panagos in sod., (2015c, str. 46), v kateri so izračunali povprečne vrednost C faktorja za vsako
državo članico in za vsako rabo tal v državi. Pri vrednostih, ki niso bile izračunane za Slovenijo
(npr. za oljčnike), smo uporabili izračunane povprečne evropske vrednosti. Iz sloja rabe tal smo
odstranili pozidane in vodne površine. Kot že omenjeno, smo zaradi neskladnosti podatkov z
realnim stanjem posodobili vhodne podatke in jim pripisali ustrezne vrednosti (npr. sprememba
gozda v kmetijsko zemljišče). Vrednostim v kategorijah smo pripisali naslednje vrednosti:
Preglednica 5: C vrednosti posameznih kategorij
Kategorija rabe tal
Vrednost
C
faktorja
Njive in vrtovi
0.1359
Vinograd
0.2993
Intenzivni sadovnjak*
0.15
Ekstenzivni
0.1
sadovnjak*
Oljčnik
0.2273
Travnik
0.0447
Zaraščanje
0.0244
Gozd
0.0013
Neobdelano kmetijsko
0.2864
zemljišče
* Sprva je bila uporabljena vrednost 0.2188, ki je precenila vrednosti intenzivnosti vodne
erozije.
Vir: Estimating the scale …, 2015 str. 46.
Povprečna vrednost C faktorja katastrske občine znaša 0.16, kar je bistveno nad slovenskim
povprečjem 0.057 (Panagos in sod., 2015c). Ker večino občine pokrivajo različni tipi
kmetijskih površin in manjši delež gozda v primerjavi s Slovenijo, je tudi povprečna vrednost
posledično večja. Izrazita je delitev glede na vrednosti C faktorja: nižje vrednosti na severu,
kjer prevladuje gozd, in večja na osrednjem in južnem delu, kjer prevladujejo vinogradi.
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Karta 16: Vrednosti C faktorja

5.4 K faktor
Faktor erodibilnosti prsti predstavlja kvantitativno merilo dovzetnosti prstenih delcev za trganje
od podlage in transporta zaradi trkov dežnih kapelj in površinskega odtoka (Renard in sod.,
1997). Manjša erodibilnost je pogojena z odpornostjo delcev proti trganju in zmožnostjo
vpijanja deževnice. Odpornost je odvisna od mehanske sestave in strukture prsti. Pri
ponavljajočih pritiskih nog, koles in uporabi orodja pride do zbitosti tal (Strategija varovanja
tal, 2007). Pri tem se volumen por zmanjša, kar ovira gibanje plina in vode. Spremenita se
poroznost in prepustnost prsti. To omejuje rast korenin in posledično rodovitnost, hkrati se
poveča površinski odtok vode, kar posledično poveča nevarnost vodne erozije prsti. Poleg
mehanskih pritiskov je zbitost prsti odvisna od njene strukture. Najmanj dovzetne za zbijanje
so peščene prsti; najbolj pa glinene prsti (SOCO, 2009).
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Organska snov predstavlja vir hrane za floro in favno in tako prispeva k biotski raznovrstnosti.
Je glavni vir hranil (npr. dušik, fosfor in žveplo), ki največ prispevajo k njeni rodovitnosti.
Posebno vlogo ima organski ogljik, ki izboljšuje strukturo tal in omogoča boljšo rast korenin,
izboljša pronicanje vode in zmanjša nevarnost za zbitost, erozijo, dezertifikacijo in zemeljske
plazove. Organska snov nase veže vodo in lahko zadrži približno šestkratno maso vode.
Organska snov se hitreje razkraja v toplejši klimi kot v hladnejši, kar je značilno tudi za
preučevano območje (SOCO, 2009). Humusne prsti z obstoječimi strukturnimi skupki so
odpornejše od prsti s slabšo teksturo, kot so npr. peščene prsti. Prav tako so odpornejše skeletne
prsti, kajti površinski odtok težje odnaša večje delce. Pomembna je tudi vlažnost prsti, saj je
vlažna prst bolj odporna proti spiranju (SOCO, 2009). To je predvsem pomembno na
obsredozemskih območjih, kjer prsti ogroža poletna suša in močni poletni nalivi (Komac,
2012).
V Sloveniji je matična podlaga poleg reliefa najpomembnejši pedogenetski dejavnik, saj je
kamninska pestrost velika, stik kamnine s tlemi je večinoma zelo blizu površja (Prus in sod.,
2015). Pri erodibilnosti kamnine ima glavno vlogo litološka zgradba in z njo povezana
sposobnost zadrževanja vode. Pri neprepustnih kamninah prihaja do površinskega odtoka, ki
mehansko erodira prst. Pomembni sta tektonska zgradba in potek geoloških plasti, saj je erozija
najmočnejša na vzdolžnih geoloških plasteh, ki so tektonsko poškodovane. Fliš, ki prevladuje
na preučevanem območju, spada med močno erozivne kamnine, ki pokrivajo 47 % celotne
površine Slovenije (Čarman in sod., 2007).
Za računanje vrednosti K faktorja se najpogosteje uporabljata dva načina: vrednosti so
izračunane glede na deleže gline, melja, peska in organske snovi, teksturni razred in ocene
prepustnosti v prsti, ali glede na povprečno velikost delcev (Renard in sod., 1997). V primeru,
da potrebnih podatkov ni, lahko kot alternativo vrednosti K faktorja pridobimo iz matične
podlage, saj obstaja med vrednostmi K faktorja in tipom matične podlage močna korelacija
(Suarez, 2012). Zaradi onemogočenega izračuna modificiranega deleža finega peska (0.05–0.1
mm) smo uporabili dve enačbi: prva je izračunala vrednost erodibilnosti glede na geometrično
povprečje premera prstenih delcev Dg (Renard in sod., 1997), ki so jo med drugimi uporabili
tudi Bezak in sodelavci (2015, str.: 5252) za območje Slovenije:
Enačba 11:
2

1 log10 (𝐷𝑔) + 1.533
𝐾 = 0.0034 + 0.0405 exp [− (
) ]
2
0.7671
Enačba 12:
𝑛

𝐷𝑔 = exp(0.01 × ∑ 𝑓𝑖 ln𝑚𝑖 )
𝑖=1

Kjer so:
K- faktor erodibilnosti;
Dg- geometrično povprečje premera prstenih delcev (v mm);
Fi- delež teksturnega razreda (v %);
mi- aritmetična sredina razpona premera delca v teksturnem razredu (v mm);
n- število teksturnih frakcij.
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Alternativo standardnemu izračunu erodibilnosti je predlagal Williams (1995) (CV: Petkovšek,
str. 34) za model EPIC (Erosion Productivity Impact Calculator). Za izračun erodibilnosti prsti
potrebujemo le podatke o deležu teksturnih razredov in delež organskega ogljika.
Enačba 13:
𝐾=

0.3
1
𝑆𝐼𝐿
0.25C
× (0.2 + 0.3𝑒 [−25.6×𝑆𝐴𝑁×(1−SIL)] ) × (
) × [1 −
]
7.59
𝐶𝐿𝐴 + 𝑆𝐼𝐿
C + 𝑒 (3.72−2.95𝐶)
0.7 × (1 − 𝑆𝐴𝑁)
∗ [1 −
]
(1 − 𝑆𝐴𝑁) + 𝑒 (22.9×𝑆𝐴𝑁−5.51)

Kjer so:
SAN- delež peska;
SIL- delež melja;
CLA- delež gline;
C- delež organskega ogljika (v %);
7.59 je pretvornik iz ameriških v standardne (SI) enote.
Pri vzorcih, kjer je bil pH prsti < 6.5, je bila za organski ogljik privzeta standardna vrednost 58
% vseh organskih snovi, pri vzorcih > 6.5 je bilo izračunano po enačbi USDA priporočnika za
laboratorijske analize (2011, str. 248) za karbonatno prst:
Enačba 14:
𝑂𝐶 = 𝐶 − (0.12 × 𝐶𝑎𝐶𝑂3 )
OC- približek deleža org. ogljika (v %);
C- organska snov, pridobljena z metodo suhega sežiga (v %);
CaCO3- delež karbonatov, pridobljen z reakcijo s HCL kislino (v %).
Rastrski sloj podatkov vrednosti K faktorja je bil ustvarjen z interpolacijsko metodo inverzne
utežene razdalje ali IDW (ang. Inverse Distance Weight).
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Preglednica 6: Izračunane vrednosti K faktorja (v t ha h MJ−1 ha−1 mm−1)
Številka
Raba tal
Vrednost K
Vrednost K
Absolutna
vzorca
faktorja po
faktorja po
razlika
Renardu
Williamsu
1
Vinograd
0.043087734
0.018496506
57 %
2
Gozd
0.043778921
0.025488338
42 %
3
Vinograd
0.04212425
0.020991104
50 %
4
Vinograd
0.043799351
0.019395382
56 %
5
Gozd
0.043391602
0.021823647
50 %
6
Gozd
0.038099553
0.031531468
17 %
7
Gozd
0.014765093
0.013148255
11 %
8
Gozd
0.041613087
0.015312867
63 %
9
Vinograd
0.043679583
0.023750843
46 %
10
Vinograd
0.043047927
0.020585319
52 %
11
V zaraščanju
0.043389923
0.027910867
36 %
12
Vinograd
0.041783697
0.016918978
60 %
13
Trajni travnik
0.035300747
0.015682797
56 %
14
Neobdelano km.
0.038940095
0.031214894
20 %
zem.
15
Sadovnjak
0.043883131
0.018843203
57 %
16
Trajni travnik
0.043255257
0.016485578
62 %
17
Neobdelano km.
0.042845046
0.022329166
48 %
zem.
18
Vinograd
0.04344477
0.017091539
61 %
19
Sadovnjak
0.043899629
0.019708484
55 %
20
Vinograd
0.041040998
0.025206462
39 %
21
Vinograd
0.043639229
0.019415216
56 %
22
Gozd
0.041974329
0.025586751
39 %
23
Vinograd
0.041410101
0.025219469
39 %
24
Vinograd
0.042999772
0.021810225
49 %
25
Vinograd
0.041307544
0.026008056
37 %
/
Povprečje
0.0410
0.0210
46 %
Vrednosti, izračunane glede na geometrično povprečje premera prstenih delcev se
porazdeljujejo od 0.0147 in 0.0439 s povprečjem 0.0410. Značilna je prevlada visokih vrednosti
v osrednjem delu preučevanega območja, tako v ravnini kot tudi v gričevju. Vse te točke
spadajo v teksturne razrede MI (0.0437), GI (0.0431), MGI (0.04240), medtem ko so nižje
vrednosti značilne za druge razrede I (0.0385), MG (0.0380) in PI (0.0147).
Najvišje vrednosti so značilne za MI, najnižje za PI. Vrednosti niža predvsem prevladujoča
vsebnost peska, medtem ko jo vsebnost melja viša. V manjši meri tudi delež gline znižuje
vrednost K faktorja. Vrednosti se zaradi tega proti severu zmanjšujejo. Enako je tudi na jugu
ravnine, kar je rezultat menjave matične podlage (fliš v karbonatni prod). Dobljene vrednosti
se skladajo z rezultati Bezaka in sodelavcev (2015, str. 5252), prav tako ne odstopajo od
vrednosti Panagosa in sodelavcev (2014, str. 193).
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Grafikon 12: Povprečna vrednost K faktorja glede na teksturni razred (v t ha h MJ−1
ha−1 mm−1) po Renardu
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Po Williamsovi metodi se vrednosti razporejajo med 0.0131 in 0.0315, s povprečjem 0.0210,
in so približno dvakrat manjše od vrednosti, izračunanih glede na geometrično povprečje
premera prstenih delcev. Pri tej metodi je vrednost določena z razmerjem med teksturnimi
razredi, medtem ko po Williamsovi metodi rezultat ni odvisen le od skupnega razmerja, ampak
od medsebojnih razmerij npr. med peskom, ki znižuje vrednost, in meljem ter med meljem in
glino, ki tudi znižuje vrednosti. V primeru, da je vsebnost peska nad 70 %, je vrednost
erodibilnosti še dodatno znižana (Petkovšek, 2002). Vrednosti znižuje tudi delež organskega
ogljika, ki je zaradi velike vsebnosti organske snovi v vseh vzorcih, enak. Zaradi tega so tudi
večje razlike med vrednostmi za posamezne teksturne razrede. Najvišje povprečne vrednosti
dosegajo razredi MG (0.0315), MI (0.0254) in MGI (0.0236), najnižje PI (0.0131) in I (0.0163)
in GI (0.0176). Največje razlike med vrednostmi so bile izračunane pri GI (59.3 %) in I (58 %),
sledita jima teksturna razreda MGI (44 %), MI (42 %). Najmanjše razlike so bile zabeležene
pri MG (17 %) in PI (11 %). Pri MG je glavni razlog izjemno majhen delež peska in s tem
sorazmerno večji delež melja. Zaradi tega predstavlja najbolj erodibilno prst. Pri PI je majhna
razlika posledica prevladujočega dela peska, zaradi česar je po obeh metodah dosegla
najmanjšo vrednost erodilnosti. Zaradi tega je njegova prostorska razporeditev vrednosti
drugačna. Ekstremno visoke vrednosti vidno izstopajo in se večinoma nahajajo na pobočjih,
medtem ko se večina točk z nižjimi vrednostmi nahaja po celi občini. Jasno je vidna tudi razlika
med gričevjem in ravnino, v obeh primerih ima severni del najnižje vrednosti erodibilnosti.
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Grafikon 13: Povprečna vrednost K faktorja glede na teksturni razred (v t ha h MJ−1
ha−1 mm−1) po Williamsu
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Karta 17: Vrednosti K faktorja po Renardu
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Glede na Preglednico 6 se pod mejo 0.04 nahajajo le vzorec št. 7 (gozd), vzorec št. 13 (travnik),
vzorec št. 6 (gozd) in vzorec št. 14 (neobdelano km. zemljišče). Prva dva vzorca se nahajata na
drugačni matični podlagi kot večina ostalih vzorcev, medtem ko si vrednosti pri vzorcu št. 6 in
14 razlagamo s hitrejšim preperevanjem. Pri vzorcu št. 14 je manjša vrednost posledica
odvzema na pred kratkim rigolani terasi in premešani strukturi prsti. Za razliko od drugih dveh
vzorcev, kjer je povečan delež peska, imata tako vzorca št. 6 in št. 14 zaradi preperevanja večji
delež gline (39 % in 40 %). Najvišje vrednosti sta dosegla vzorca št. 15 in št. 19 (intenzivni
sadovnjak in ekstenzivni sadovjak), kljub različnima legama v ravnini in gričevju. Med
vinogradi se pojavlja tudi gozd (vzorec št. 2 in vzorec št. 5), ki se nahaja na enaki matični
podlagi kot ostali vzorci.
Karta 18: Vrednosti K faktorja po Williamsu
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Po Williamsovi metodi je pod povprečjem 0.0210 13 vzorcev, ki se nahajajo po celi občini in
v različnih kategorijah rabe tal. Najnižje vrednosti so zabeležene na vzorcih št. 7 in št. 8 (severni
gozd) in št. 13 in št. 16 (oba trajni travnik). Sicer med njima obstaja razlika v legi in matični
kamnini, oba vzorca imata nižje razmerje med meljem in peskom. Najvišje vrednosti so bile
zabeležene pri št. 6 (gozd), št. 14 (neobdelano km. zemljišče) in št.11 (km. zemljišče v
zaraščanju). Glede na povprečno velikost delcev sta bila vzorca št. 6 in št. 15 med najmanj
erodibilnimi. Po Williamsovi metodi imata oba višje vrednosti melja in peska ter posledično
višje vrednosti melja in gline, medtem ko ima vzorec št. 11 večji del gline. Med najnižjimi (št.
1 in št. 4) in najvišjimi (št. 14 in št. 25) vrednostmi se nahaja tudi rigolana prst (enako tudi pri
vinogradih), kar dodatno potrjuje, da je antropogeni vpliv na erodibilnost zanemarljiv v
primerjavi z matično podlago. To potrjujeta tudi vzorca št. 22 (gozd) in št. 23 (vinograd), ki
ležita na istem slemenu, a imata kljub različni rabi tal skoraj enako vrednost erodibilnosti.
Zaradi avtomatičnega izbora točk niso bile vključene vse kategorije rabe tal oziroma niso
enakomerno zastopane. Zaradi heterogenosti rabe tal smo, da bi se izognili posploševanju in
napakam, erodibilnost izračunali na podlagi točk vzorcev, ne iz interpoliranega rasterskega
sloja. Tako za kategorije drevesa in grmičevja, njive in vrtovi ter oljčniki, ki skupaj
predstavljajo približno 3 % celotne občine, niso bile izračunane vrednosti. Zaradi razporeditve
in števila vzorcev glede na rabo tal, sta le povprečni vrednosti za vinograd in gozd »povprečni«.
Vrednosti ostalih kategorij temeljijo na eni ali dveh vrednostih, zato jih moramo jemati z
zadržkom. Opozoriti moramo, da smo se zaradi pomanjkanja podatkov morali poslužiti dveh
alternativnih metod izračuna vrednosti K faktorja (Auerswald in sod., 2014), brez
modificiranega deleža finega peska, zato nimamo izhodiščnih vrednosti za primerjavo. Med
obema metodama prihaja ne samo do razlik v vrednosti, ampak tudi v lokaciji vrednosti.
Vrednosti, pridobljene z metodo Renarda in sodelavcev (1997), so primernejše na večjem
območju, kot je porečje Rokave ali na območju Slovenije. Podatki so za izračunano
intenzivnosti vodne erozije zadovoljivi, za natančnejše podatke bi bilo potrebno ustvariti
gostejšo mrežo vzorčenja oziroma točke enakomerno razporediti glede na rabo tal. Sami smo v
nadaljnjih analizah uporabili (in upoštevali) podatke, pridobljene z Williamsovo metodo, za
primerjavo smo uporabili tudi podatke, pridobljene z Renardovo metodo.
5.5 P faktor
Faktor kmetijskih zaščitnih ukrepov ali P faktor v modelu RUSLE predstavlja merilo za učinek
ukrepov za preprečevanje vodne erozije, ki zmanjšujejo njen potencial, onemogočajo možnosti
nastanka odtokov in z njimi povezanimi silami, ki se pojavljajo na površini (Renard in sod.,
1997). Med najpogostejše ukrepe za zaščito prsti prištevamo npr. kolobarjenje, sajenje živih
mej, oranje po plastnicah in terasiranje (Komac, 2012). Z obdelovanjem tal človek pospešuje
erozijo (npr. razbija strukturne agregate), prav tako z oranjem v smeri naklona povzroča skoraj
40 % večje izgube prsti zaradi erozije kot z oranjem v smeri plastnic (Komac, 2012). Vrednost
P faktorja se z uporabo protierozijskih ukrepov zmanjšuje, saj zmanjšujejo obseg in hitrost
odtoka in spodbujajo odlaganje sedimenta na pobočju. Vloga človeka pri nastanku in
posledično omejevanju vodne erozije prsti je nepogrešljiva, kar se odraža tudi v enačbi RUSLE.
Kljub temu ne obstaja nek splošno uveljavljeni model vrednotenja zaščitnih ukrepov, saj je
preprečevanje erozije omejeno predvsem na lokalno raven (Panagos in sod., 2015b).
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Tako kot pri C faktorju je tudi pridobivanje vrednosti P faktorja težavno, saj zahteva uporabo
številnih enačb in terenskega dela. Renard in sodelavci (1997, str. 186) so izračunali vrednosti
P faktorja za terase, konturno obdelovanje in vmesne posevke. Zaradi številnih drugih ukrepov
je delo pomanjkljivo pri določanju vrednosti ostalih ukrepov. Vrednosti P faktorja lahko
določamo tudi z uporabo daljinskega zaznavanja, enačb ali uporabimo vrednosti iz že
opravljenih raziskav (Terranova in sod., 2009). Nekatere metode uporabljajo tudi izključno
druge dejavnike, npr. določevanje vrednosti glede na naklon površja kot npr. t. i. Wennerjeva
metoda (Wenner, 1981; CV: Panagos in sod., 2015b). Vsi ti pristopi imajo svoje prednosti in
slabosti. Sami smo določili vrednosti P faktorja glede na že izračunane vrednosti po Morganu
(2005, str. 123). Za večjo natančnost podatkov smo uporabili digitalne ortofoto posnetke,
LiDARske posnetke in terensko delo.
Preglednica 7: Vrednosti P faktorja po Morganu
Tip zaščitnega ukrepa
Vrednost
Ravna terasa
0.14
Navzven nagnjena
0.35
terasa
Vir: Soil erosion and conservation, 2005, str. 123
Vse ostale površine so dobile vrednost 1.
Slika 42: Primerjava LiDARskega senčenega površja z ortofotom terase

Vir: Arso, 2015; GURS, 2016
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Karta 19: Vrednosti P faktorja
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6. Rezultati
V enačbo Rusle (enačba št. 1) smo vnesli naslednje podatke:
 vrednosti LS faktorja, ki smo jih pridobili posredno iz digitalnega reliefa nadmorskih
višin v resoluciji 5x5 m,
 vrednosti K faktorja, pridobljene na podlagi razmerja med teksturnimi razredi vzetih
vzorcev prsti,
 vrednosti C faktorja iz »posodobljenega« vektorskega sloja rabe tal,
 vrednosti P faktorja iz LiDAR posnetkov in terenskega dela,
 vrednosti R faktorja iz podatkovnega sloja, ki ga je ustvaril Petan (2010) v svoji
doktorski disertaciji.
Vrednosti letne intenzivnosti vodne erozije se razporejajo med 0.003 in 194 t/ha, s povprečno
vrednostjo 8.3 t/ha/leto.Najnižje vrednosti so bile zabeležene v gozdu (0.43 t/ha/leto), sledijo
kmetijska zemljišča v zaraščanju (5.5 t/ha/leto), njive in vrtovi (5.6 t/ha/leto), trajni travniki
(6.1 t/ha/leto) in drevesa in grmičevje (približno 6.3 t/ha/leto). Najvišje vrednosti so bile
zabeležene v oljčnikih (9.4 t/ha/leto), združeni kategoriji sadovnjakov (12.2 t/ha/leto) in
vinogradih (13.1 t/ha/leto) in neobdelanih kmetijskih površinah (17.6 t/ha/leto), kjer je bila
zabeležena dvakrat večja povprečna intenzivnost vodne erozije. Sami smo mnenja, da so
rezultati ustrezni, le za kategoriji kmetijskih zemljišč v zaraščanju in drevesa in grmičevje se
nam zdijo rahlo previsoki. Kot smo že omenili v 5. poglavju, precenjene vrednosti za ti dve
kategoriji navaja tudi Naipal in sodelavci (2015, str. 2909). Manjše vrednosti od pričakovanih
so vrednosti za njive in vrtove in oljčnike, kar je posledica izključno majhnega deleža in lege
na večinoma ravnem površju. To potrjujejo tudi visoke mininalne vrednosti, ki se bistveno
razlikujejo od drugih kategorij. Višje vrednosti od pričakovanih so dosegli tudi sadovnjaki
(predvsem ekstenzivni), ki zaradi lege na strmih pobočjih in odsotnosti teras predstavljajo
večinsko rabo tal na najbolj ogroženih območjih.
Preglednica 8: Opisna statistika izračunanih vrednosti vodne erozije za različne
kategorije rabe tal po Williamsu
Raba tal
Minimalna Maksimalna Absolutna Povprečna Standardna
vrednost
vrednost
razlika
vrednost
napaka
Gozd
0.003
1.281
1.278
0.436
0.188
Kmetijsko zem. v
0.072
17.186
17.113
5.544
3.681
zaraščanju
Njiva ali vrt
0.318
46.118
45.800
5.658
8.593
Trajni travnik
0.086
34.282
34.196
6.133
6.480
Drevesa ali
0.066
16.445
16.379
6.338
3.672
grmičevje
Oljčnik
0.716
22.561
21.845
9.471
4.502
Sadovnjak
0.067
79.535
79.467
12.201
13.596
Vinograd
0.136
194.054
193.918
13.133
13.324
Neobdelano
0.141
175.770
175.629
17.675
24.110
kmetijsko zem.
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Grafikon 14: Povprečna intenzivnost vodne erozije glede na kategorijo rabe tal po
Williamsu
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Preglednica 9: Razredi intenzivnosti vodne erozije in njihova površina
Intenzivnost (v t/ha/leto) Površina (v ha)
0–1
127.3
1–2
16.7
2–5
55.5
5–10
80.0
10–20
91.6
20–50
28.5
50–194
7.3
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Karta 20: Intenzivnost vodne erozije pri uporabi K faktorja po Williamsu

Po naših izračunih je 31.3 % vseh površin neogroženih oziroma obstaja majhna ogroženost (0–
1 t/ha/leto). To je zgornja meja, ki odgovarja približni hitrosti preperevanja in nadomeščanja
odnešenih delcev (Erozija prsti, 2012). Najnižje vrednosti so značilne predvsem za gozdove, ne
glede na naklon površja. Razred 1–2 t/ha/leto skupaj obsega 4.1 %. Te izgube so majhne in v
okviru kmetijstva ne vplivajo na zmanjšano rodovitnost ob sočasnem trajnostnem
gospodarjenju. Večino predstavljajo trajni travniki na ravnih površinah. 13.6 % katastrske
občine obsega razred 2–5 t/ha/leto, kjer je implementacija manj zahtevnih protierozijskih
ukrepov na kmetijskih zemljiščih zaželena. Gre predvsem za sadovnjake in vinograde na
ravnem oziroma terasiranem pobočju ter trajne travnike na strmejših pobočjih. 19.7 % obsega
razred 5–10 t/ha/leto, kjer so ukrepi potrebni. Prevladujejo terasirani vinogradi in sadovnjaki
ter kmetijska zemljišča v zaraščanju, drevesa in grmičevje na območjih strmih pobočjih in na
bregovih vodotokov. Razred 10–20 t/ha/leto obsega dobro petino (22.5 %) celotnega območja,
ki mora biti v ospredju ukrepov za preprečevanje vodne erozije in njene sanacije. Večino
predstavljajo terasirani vinogradi na zelo strmih pobočjih. 7 % občine spada v razred 20–50
t/ha/leto, 1.8 % presega to mejo. To so območja ekstremne vodne erozije. Velika večina pripada
neterasiranim vinogradom, neobdelanim km. zemljiščem in sadovnjakom. Tako kot v prejšnjem
razredu so tudi tukaj ukrepi obvezni, njihova implementacija bi morala biti takojšna.
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Celotno katastrsko občino bi lahko glede na ogroženost razdelili na tri približno enake dele:
neogroženost oziroma majhna ogroženost (< 1 t/ha/leto), srednja ogroženost (med 1 in 10
t/ha/leto) in huda ogroženost (> 10 t/ha/leto). Po naših izračunih katastrska občina Neblo izgubi
povprečno 3516 ton prsti na leto.
Grafikon 15: Razporeditev deležev intenzivnosti vodne erozije po Williamsu
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V primeru uporabe K faktorja, pridobljenega z enačbo Renarda in sodelavcev (1997), se razpon
vrednosti za intenzivnost vodne erozije približno podvoji, vrstni red kategorij rabe tal pa ostaja
enak. Vrednosti intenzivnosti vodne erozije se razporejajo med 0.003 in 365 t/ha/leto, s
povprečno vrednostjo 19 t/ha/leto. Razen neobdelanih kmetijskih zemljiščih, ki imajo več kot
trikrat povečano povprečno vrednost, so ostale povprečne vrednosti približno dvakrat večje.
Zaradi tega se je spremenilo tudi razmerje med erozijskimi razredi. 22 % vseh površin je
neogroženih oziroma obstaja majhna ogroženost (0–1 t/ha/leto). Srednjo ogroženost ima ena
četrtina območja, hudo ogroženost ima 53.2 % vse občine. Posledično se je povečala tudi
količina povprečne izgube prsti, ki bi znašala 8235 ton prsti na leto. Kljub temu ni bistvenih
prostorskih sprememb v primerjavi z »izhodiščnim stanjem«, obstajajo le manjša odstopanja na
območju neobdelanih kmetijskih površin.
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Preglednica 10: Opisna statistika izračunanih vrednosti vodne erozije za različne
kategorije rabe tal po Renardu
Raba tal
Minimalna Maksimalna Absolutna Povprečna Standardna
vrednost
vrednost
razlika
vrednost
napaka
Gozd
0.005
1.903
1.898
0.762
0.331
Kmetijsko zem. v
0.15509
31.987
31.832
10.948
7.044
zaraščanju
Njiva ali vrt
0.701
117.215
115.514
11.266
17.010
Trajni travnik
0.185
58.760
58.575
11.396
11.528
Drevesa ali
0.129
32.595
32.466
11.602
6.491
grmičevje
Oljčnik
1.565
49.383
47.817
18.605
9.098
Sadovnjak
0.137
177.503
177.365
23.637
26.015
Vinograd
0.295
349.829
349.534
25.245
24.699
Neobdelano
0.281
365.108
364.826
57.787
60.965
kmetijsko zem.
Grafikon 16: Povprečna intenzivnost vodne erozije glede rabe tal po Renardu
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Preglednica 11: Razredi intenzivnosti vodne erozije in njihova površina po Renardu
Intenzivnost (v t/ha/leto)
Površina (v ha)
0–1
89.1
1–2
37.7
2–5
22.2
5–10
41.4
10–20
91.1
20–50
97.2
50–365
28.1
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Grafikon 17: Delež razredov intenzivnosti vodne erozije po Renardu
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Karta 21: Intenzivnost vodne erozije pri uporabi K faktorja po Renardu
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Če primerjamo »izhodiščne« rezultate s Petkovškovo raziskavo (2002, str. 148) na območju
Rokave, ki ima podobne geomorfološke, pedološke, klimatološke lastnosti kot preučevano
območje, opazimo številne razlike (npr. dvakrat manjše vrednosti za njive in vinograde).
Nekatere izračunane vrednosti za posamezne kategorije so bližje njegovim vrednostim,
izračunanim na podlagi Gavrilovićeve enačbe, kot z modelom RUSLE. Razlike v dobljenih
vrednostih razlagamo z različnimi pristopi v modelu pri izračunu in razlikami med območjema,
najpomembnejše so velikost območja, raba tal in zlasti erozivnosti padavin. Povprečna letna
erozivnost padavin je bila na našem območju tudi dvakrat večja kot na območju Rokave.
Dodatno razlike povečuje izbor vrednosti P faktorja, ki pri Petkovšku (2002, str. 36) znašajo
0.5 za vse kmetijske površine (travniki, sadovnjaki, vinogradi, njive), medtem ko smo mi podali
vrednosti le glede na vrsto teras. Ker je terasiranih 44 % vsega območja, je posledično
izračunana intenzivnost za vinograde manjša. Prav tako prihaja do večinoma manjših razlik pri
vrednotenju C faktorja, kar pojasnjuje večjo izračunano povprečno vrednost intenzivnosti
erozije za trajne travnike. Dobljeni rezultati so bolj primerljivi z rezultati, ki so jih pridobili
Cerdan in sodelavci (2006, str. 508) za območje Evropske unije, od katerih pa prav tako
odstopajo pri kategoriji trajnih travnikov in zaraščenih kmetijskih površinah.
Model RUSLE je po našem mnenju v večini primerov pravilno opredelil različna območja glede
na nevarnost vodne erozije prsti. Opozoriti moramo na še eno slabost rezultatov. Model RUSLE
in P faktor ni razlikoval med zatravljenimi/golimi vinogradi oziroma terasami. Opozoriti
moramo, da so nezatravljene police teras lahko v primeru intenzivnih padavin še bolj ogrožena
kot zatravljena, manj strma pobočja. Kljub temu je večina izračunanih vrednosti v mejah
normale, sodeč po analizi Komaca in Zorna (2005, str. 51).
Slika 43: Razporeditev povprečnih vrednosti intenzivnosti vodne erozije za posamezne
kategorije rabe tal

Vir: Erozija prsti na …, 2005, 61 str.
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Grafikon 18: Delež erodirane prsti glede na rabo tal po Williamsu
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7. Zaključek
Številne raziskave so dokazale, da so v primerjavi z drugimi oblikami rabe tal na vinogradniških
površinah zabeležene največje intenzivnosti in posledično največje izgube prsti. Vrednosti
intenzivnosti vodne erozije prsti so od 47 do 70 t/ha/leto v severozahodni Italiji, 35 t/ha/leto v
severno francoski regiji Aisne in 22 t/ha/leto v severovzhodni Španiji (Martinez-Cassanovas in
Sanchez, 2000). Raziskava Petkovška (2002, str. 142) je prišla do podobnega zaključka v
porečju Dragonje. Po Gavrilovićevi metodi je povprečna intenzivnost vodne erozije v
vinogradih 22 t/ha/leto in po modelu RUSLE 51 t/ha /leto.
V okviru naše raziskave smo prišli do drugačnih rezultatov. Najbolj ogrožena so neobdelana
kmetijska zemljišča, tako da moramo našo prvo hipotezo v večjem delu ovreči. Povprečna
intenzivnost vodne erozije vinogradov na preučevanem območju znaša 13.3 t/ha/leto z
razponom med 0.1 in 194 t/ha/leto (najvišja vrednost v katastrski občini), kar je približno enak
razpon kot pri neobdelanih kmetijskih površinah, le da je njihova povprečna intenzivnost skoraj
dvakrat večja. Glede na razpon vrednosti sklepamo, da se obe kategoriji pojavljata na območjih
s podobnimi pogoji, edina razlika je v vrednosti P faktorja. Kljub večji ogroženosti je delež
neobdelanih kmetijskih površin v katastrski skoraj desetkrat manjši od deleža vinogradov, kar
vpliva na količino erodirane prsti. Neobdelana kmetijska zemljišča pripomorejo k povprečni
letni izgubi 303 t prsti, medtem ko vinogradi pripomorejo k 2327 t, kar predstavlja dve tretjini
celotne količine. Dodatno je potrebno poudariti, da večino neobdelanih zemljišč predstavljajo
prav vinogradi v gradnji, tako da se bo količina erodirane prsti v prihodnosti še povečala.
Slika 44: Novi vinograd

Avtor: J. Meden, 2017
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Slika 45: Opuščen vinograd na območju, neprimernem za strojno obdelavo

Avtor: J. Meden, 2017
Našo drugo hipotezo: »Preučevano območje je pomanjkljivo zaščiteno in temu ustrezno
degradirano s strani vodne erozije« lahko z nekaterimi zadržki ovržemo. Domačini se zavedajo
moči vodne erozije, o čemer priča predvsem delež terasiranih površin. Terase so najpogostejša
oblika zaščite proti vodni eroziji. Pogosto so dodatno zaščitene s travno rušo, ki je glavni
zaščitni ukrep tudi na neterasiranih kmetijskih površinah. Po naši oceni znaša površina
terasiranih površin 149.7 ha, kar predstavlja dobro tretjino (34.5 %) celotne občine in 52.1 %
vseh kmetijskih površin. Poleg tega prihaja do gradnje novih in obnove starih teras, predvsem
zaradi zapolnitve vinogradniških kvot po vstopu Slovenije v Evropsko unijo (Anžman
Momirski in sod., 2008; Kuhelj, 2010). Komac in Zorn navajata (2007, str. 86), da je gradnja
vinogradniških teras v Brdih, kljub plazenju in posledično vodni eroziji, ekonomična, saj
dobiček omogoča povrnitev stroškov za porabljeni čas urejanja in vzdrževanja. Komac in Zorn
(2005,164) poročata, da se pri sadjarstvu in vinogradništvu, kjer je uporabljeno terasiranje in
obdelovanje vzporedno s plastnicami, intenzivnost vodne erozije zmanjša za več kot tretjino.
Hkrati se lahko s povečanjem števila in gostote trt zaščiti neporasla tla. Dodatno jih ščitijo na
pobočju izkopani jarki, saj se v njih zadržijo erodirani delci, ki bi se drugače prestavili na dno
površja (Martínez-Casanovas in sod., 2002). Za ohranjanje učinkovitosti teras je bistveno
odvodnjavanje, kajti v nasprotnem primeru lahko vodna erozija zelo poškoduje teraso in v
skrajnem primeru povzroči denudacijo.
Cots Folch je s sodelavci (2006, str. 95) razpravljala o politiki EU o prestrukturiranju
vinogradov, s katero je subvencionirala do 50 % stroškov gradnje teras. To je povzročilo
nenadno povečanje terasnih obdelovalnih površin. Med leti 1998 in 2003 so se terasirane
površine v sredozemskih območjih povečale za približno 36 ha/leto, s čimer je bila povzročena
izguba tudi do 9 t/ha prsti na območju obnove. Tudi na preučevanem območju se lahko podobni
procesi razvijejo v prihodnje okolijske probleme.
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Obstaja močna povezava med spremembo rabe tal in erozijo prsti (Bakker in sod. 2005; Xu in
sod., 2011 Ferreira in Panagopoulos, 2014). Spremembe vegetacije in kmetijskih tehnik
vplivajo na intenzivnost in pogostost površinskega toka in odnašanje prstenih delcev (Ferreira
in Panagopoulos, 2014). Predvsem globoko zimsko oranje lahko ob močnem deževju povzroči
ogromno izgubo prsti, kar se pozna v količini suspendiranega materiala v tekočih vodah
(Estrany in sod. 2009). Sodobni načini obdelovanja tal temeljijo predvsem na uporabi
mehanizacije v vinogradih in pogosto zanemarjajo prakse ohranjanja prsti, kar vodi k
zmanjšanju produktivnosti in donosnosti zemljišč zaradi izgube hranil in prsti ter posledično k
povečanju stroškov zaradi nastale škode (Ramos in Martinez-Casasnovas, 2004). Velika večina
kmetijskih površin v katastrski občini Neblo se obdeluje s pomočjo strojev. Izjema so le manjši
vinogradi in sadovnjaki, kjer je otežen dostop z delovnimi stroji.
Slika 46: Širjenje teras na zahodnem delu občine (Kamunja)

Avtor: J. Meden, 2017
Zaradi prevlade vinogradništva mora biti glavnina protierozijskih ukrepov namenjena
vinogradom, zlasti mlajšim. Poleg zaščitnih praks, naklona in uporabe mehanizacije na
intenzivnost vodne erozije vpliva tudi starost vinograda. Rodrigo-Comino je s sodelavci (2015,
str. 832) ugotovil, da imajo v zahodni Nemčiji starejši vinogradi v povprečju večji delež
organske snovi in manjši delež finega sedimenta. Na ploskvi, ki se je nahajala v starejšem
vinogradu (35 let), je bila zabeležena približno 16-krat manjša intenzivnost vodne erozije kot
na ploskvi, ki se je nahajala v mlajšem vinogradu (2 leti). Glede na rezultate sklepamo, da je
najučinkovitejši poseg proti vodni eroziji na kmetijskih površinah urejanje kulturnih teras, ki
se mora izvajati vzporedno z drugimi načini zaščite.
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Slika 47: Širitev kmetijskih zemljišč na območje zaraščanja (Mrkov bošk)

Avtor: J. Meden, 2017
Kljub prevladujoči dobri praksi smo opazili številna potencialno ogrožena območja. Večino
predstavljajo kmetijsko neobdelana zemljišča. Gre za terasirane vinograde, ki so bili
prenovljeni za potrebe intenzivnejše pridelave. Večji del novih kmetijskih površin je bil
pridobljen na račun gozda in travnikov, s čimer so vodni eroziji izpostavljena nova zemljišča,
ki prej niso bila tako ogrožena. V kontrastu s terenskim delom smo na podlagi modela RUSLE
prišli do drugačnih rezultatov. Razlika v rezultatih je posledica terasiranja in lege na relativno
manjših naklonih, kar se je odražalo v manjši vrednosti P in LS faktorja. Dodatno so do teras
speljani kolovozi, saj je uporaba mehanizacije nepogrešljiva pri intenzivnem vinogradništvu.
Čeprav obsegajo le manjši del zemljišča, pogosto zaradi svoje oblike povzročajo večjo škodo
kot drugi posegi. Najpogosteje so speljani do kmetijskih parcel, pojavljajo se tudi v gozdu, kjer
je zaradi večje strmine in zaraščenosti potrebna bolj intenzivna mehanizacija in temu primerno
večja škoda vegetaciji. Ponekod so speljane pravokotno na pobočje, kar bistveno pripomore k
večji intenzivnosti vodne erozije in nastanku erozijskih jarkov. Za preprečevanje tovrstne
erozije bi bilo potrebno kolovoze zatraviti oziroma uporabiti zaščitne koprene. Opazili smo tudi
nekaj manjših erozijskih žarišč izven območja kmetijske pridelave. Gre za območja večjih
naklonov, ki se pojavljajo v južnem in osrednjem delu katastrske občine. Večina erozijskih
žarišč je relativno mlada, o čemer priča predvsem pionirska vegetacija. V teh primerih bi bilo
najustreznejše pogozdovanje, če to ne bi na kakršen koli način oviral potreb in izvajanja
kmetijske dejavnosti.
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Slika 48: Območje odstranitve vegetacije na skrajnem zahodu katastrske občine

Avtor: J. Meden, 2017
Slika 49: Razgaljeno površje s pionirskim rastjem

Avtor: J. Meden, 2017
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Slika 50: Gozdna cesta v severnem delu občine

Avtor: J. Meden, 2017
Terensko določena območja se razlikujejo od območij, ki so bila izračunana s pomočjo modela
RUSLE. Največji del območja ekstremne ogroženosti (50–194 t/ha/leto) obsega kategorija
ekstenzivni sadovnjaki. Ti so skoncentrirani neposredno okoli zaselkov na pobočju slemen, saj
velik naklon onemogoča katerokoli drugo kmetijsko dejavnost. V manjši meri se v tem razredu
pojavljajo tudi neobdelana kmetijska zemljišča in neterasirani vinogradi. Podobno se visoke
vrednosti pojavljajo na prehodu pobočja v terase in strmih rečnih bregov. Visoke vrednosti so
posledica predvsem velike reliefne energije, saj so ta območja med najstrmejšimi v
katastrskiobčini. Za optimalno zaščito bi bilo potrebno omejiti posege na to območje (gradnje
teras, kolovozov) in preko celega leta skrbeti za ustrezno pokrovnost vegetacijske odeje.
Kot je bilo omenjeno že prej, lahko človek s svojim delovanjem pospešuje ali omejuje vodno
erozijo, prav tako lahko z različnimi ukrepi omeji škodo. Okoljsko najprimernejši ukrep v
vinogradih in na ostalih kmetijskih površinah je uporaba slamnate zastirke, pod pogojem, da
prst ni preveč glinasta. V nasprotnem primeru se za zastirko izbere drug material. Slama
omogoča večje zadrževanje tekoče vode, tudi med sredozemskimi nevihtami (Prodoscimi in
sod., 2015) in lahko v kombinaciji z drugimi ukrepi, kot so terasiranje in zatravljanje, bistveno
pripomore k zmanjšanju intenzivnosti vodne erozije. Trend obnove je najbolj izražen v
osrednjem in zahodnem delu na lažje dostopnih zemljiščih. Zlasti kritična se nam zdi gradnja
novih vinogradov ob državni meji na zahodnem robu katastrske občine. Problematični sta
predvsem velikost posega in obširna deforestacija, kar je v celoti v navzkrižju s 87. členom
Zakona o vodah (2002). Do podobnega posega je prišlo tudi pri skrajnem koncu Mirkovega
boška, ki zaradi manjšega naklona in velikosti ni tako problematičen.

114

Edino večjo nevarnost predstavlja potok, ki lahko ob poplavi svojo strugo zapolni z
neodstranjeno vegetacijo. Vsa našteta območja je potrebno čim prej sanirati: potrebno je
odstraniti ostanke dreves in jih umakniti z območja. Nato je v času gradnje oziroma spremembe
zemljišča potrebno površino zastreti s prevleko oziroma z mulčem, saj so gole in razorane
površine najbolj erodibilne in morajo biti zaščitene do vzpostavitve rastlinske odeje. Ta proces
bi bilo potrebno dodatno pospešiti z umetnim zatravljanjem.
Karta 22: Razredi erozijske ogroženosti s potencialno ogroženimi območji
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Slika 51: Gradnja teras na območju intenzivne vodne erozije pod zaselkom Neblo

Avtor: J. Meden, 2017
Našo tretjo hipotezo: »Glede na izračune vrednosti intenzivnosti vodne erozije z modelom
RUSLE so antropogeno spremenjene evtrične rjave prsti bolj erodibilne, kot evtrične rjave prsti
v naravnem stanju«, lahko ovržemo.
Preglednica 12: Vrednosti K faktorja za izbrane kategorije rabe tal (v t ha h MJ−1 ha−1
mm−1)
Raba tal
K faktor po Renardu
K faktor po Williamsu
Vinograd
0.0426
0.0212
Neobdelano
0.0408
0.0267
Sadovnjak
0.0438
0.0192
Skupaj antropogena
0.0424
0.0224
spremenjena prst
Gozd
0.0372
0.0221
Km. zemljišča v
0.0433
0.0279
zaraščanju
Travnik
0.0392
0.0160
Skupaj naravna prst
0.0399
0.0220
Gozd brez št. 7
0.0417
0.0239
Skupaj naravna prst
0.0414
0.0226
brez št.7
*kategorije drevesa in grmičevja, njive in vrtovi ter oljčniki niso bile vključene zaradi
odsotnosti vzorcev na teh območjih.
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Grafikon 19: Povprečne vrednosti K faktorja za izbrane kategorije rabe tal (v t ha h MJ−1
ha−1 mm−1) po Renardu

Izračunane povprečne vrednosti K faktorja za
kategorije rabe tal po Renardu
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0.044
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0.038
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Grafikon 20: Povprečne vrednosti K faktorja za izbrane kategorije rabe tal (v t ha h MJ−1
ha−1 mm−1) po Williamsu

Izračunane povprečne vrednosti K faktorja za
kategorije rabe tal po Williamsu
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Izračunano povprečje glede na geometrično povprečje premera prstenih delcev je pokazalo, da
so naravne prsti manj erodibilne kot antropogeno spremenjene. Tudi v primeru, ko smo iz
analize izločili vzorec št. 7, da bi naredili primerjavo za večinski del katastrske občine, smo
prišli do enakega rezultata. Tudi po Williamsovi metodi smo prišli do podobnih rezultatov, le
z manjšo razliko med obema kategorijama.
Kljub temu so glede na geometrično povprečje premera prstenih delcev razlike med
posameznimi kategorijami oziroma posameznimi vzorci večinoma minimalne (v velikosti
tretjega decimalnega mesta). Najmanj erodibilne so gozdne in travniške prsti, sledita vzorca
neobdelanih kmetijskih površin, ki sta bila oba rigolana. Največja erodibilnost prsti je bila
zabeležena v primerih sadovnjakov in kmetijskih zemljišč v zaraščanju. Najbližje povprečni
vrednosti celotne katastrske občine je skupna naravna raba brez št.7, kar kaže na dokaj enotno
geološko zgradbo v osrednjem delu.
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Po Williamsovi metodi smo prišli do drugačnih rezultatov; najbolj ogrožena območja
predstavljajo kmetijska zemljišča v zaraščanju in neobdelana kmetijska zemljišča. Gozd zaseda
tretje mesto po erodibilnosti prsti; višjo od vinogradov in sadovnjakov. Tudi odstranitev vzorca
št. 7 iz analize ni bistveno spremenila povprečne vrednosti in je bila le za malenkost višja od
povprečne erodibilnosti za antropogene površine. Kot je že bilo omenjeno prej, imajo tudi
nekateri vzorci z najbolj antropogeno spremenjenimi prstmi manjšo erodibilnost od naravne,
gozdne prsti.
Slika 52: Kolovoz, speljan v strmo pobočje (zaselek Neblo)

Avtor: J. Meden, 2017
Za območje Sredozemlja scenariji podnebnih sprememb napovedujejo povečano nevarnost
vodne erozije zaradi povečane erozivnosti padavin (Nearing in sod. 2004; Cheviron in sod.,
2011). Meritve na meteoroloških postajah v Sloveniji kažejo na naraščanje temperature,
ponekod tudi na spremembe padavinskega režima in krajše trajanje snežne odeje. Dodatno
postajajo tudi ekstremni vremenski in podnebni dogodki, ki povzročajo največ škode, vse
pogostejši (O podnebnih spremembah, 2004). Glede na to je potrebno stanje podnebja skrbno
spremljati, še posebej v kmetijskih pokrajinah, kot so Brda.
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Posamezniki zaradi obsega in kompleksnosti ne morejo sami odpraviti oziroma uspešno
obvladovati degradacijskih procesov, kot je vodna erozija. Z njimi se mora spoprijeti celotna
skupnost na višji administrativni ravni, kot je npr. občina ali regija, upoštevajoč strokovno
zasnovane državne direktive. Ribičič (2007, str. 13) ugotavlja, da je stanje pri zakonodaji,
planiranju in izvajanju preventive za plazove in erozijo nezadostno. Poudarja, da je zakonodaja
ostala na presplošni ravni, prav tako ne predpisuje obvezne izdelave kart tveganja v prostorskih
načrtih. Navaja, da so glavna ovira pri tem premajhna finančna sredstva, ki se vlagajo v
preventivne ukrepe in monitoring stanja, hkrati ni zagotovljenih sredstev za sanacijo. Sami se
njegovemu mnenju pridružujemo, vendar moramo dodati, da prihaja do pozitivnih sprememb,
predvsem pri zavedanju javnosti in državnih organizacij o problemu, saj je erozija smatrana kot
velika grožnja na območju EU (Berge in sod., 2017), kar se kaže predvsem v številnih
subvencioniranih kmetijskih ukrepih.
Kljub temu obstajajo pomanjkljivosti. Tematska strategija za varstvo tal (2006, str. 3) je
označila erozijo prsti kot eno največjih nevarnosti pri degradaciji evropskih prsti.
Na evropskem nivoju velja 35 različnih instrumentov politike preprečevanja degradacije prsti,
medtem ko je skupno število le-teh med članicami 67. Ne samo na državnih nivojih, tudi na
evropskem ne obstaja enotna strategija med seboj povezanih politik, kar se kaže v pomanjkanju
koordinacije in ovirani implementaciji ukrepov v prihodnosti (Berge in sod., 2017).
Slika 53: Primer dobre prakse; oljčnik z rastlinskm pokrovom

Avtor: J. Meden, 2017
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Tudi Slovenija mora čim prej implementirati celostno strategijo za preprečevanje erozije. Za
uspešno spopadanje z erozijo prsti moramo ustvariti in izvajati politiko zaščite, ki mora temeljiti
na sprotnem monitoringu in ovrednotenju stanja na lokalnem nivoju in nadaljnjem ozaveščanju
javnosti o nevarnosti ter implementaciji ustreznih ukrepov (Berge in sod., 2017). Proces
integracije ukrepov mora vsebovati vmesne cilje za lažje spremljanje napredka (npr.
sprememba vegetacijske odeje, stanje zaščitnih pasov, stanje teras …), s periodičnim
preverjanjem, ki temelji na terenskem delu ali z daljinsko zaznavo. Zaradi pokrajinske
heterogenosti morajo ukrepi ustrezati lokalnim razmeram in tradiciji (npr. opuščanje rahljanja
zemlje na območju, kjer prevladujejo njivske površine, terasiranje pri pobočnem kmetijstvu,
izbira avtohtonih vrst pri vegetacijski odeji …). Prav tako morajo biti čim bolj trajnostno
naravnani, upoštevaje naravno okolje in lokalno prebivalstvo. Meja katastrske občine Neblo
poteka neposredno po državni meji, ki nima vpliva na erozijsko ogroženost. Obe državi oziroma
obe regiji bi morali sodelovati pri načrtovanju in izvedbi ustreznih ukrepov.
Za uspešno delovanje in natančne rezultate je potrebno pridobiti kakovostne podatke na lokalni
ravni za celotno Slovenijo, kar je opozarjal že Repe (2002, str. 147). Komac in Zorn (2005, str.
163) pripisujeta pomanjkanje podatkov majhnemu zavedanju javnosti o eroziji prsti in
razdrobljenosti obdelovalnih zemljišč, ki onemogočajo izvedbo večjih prostorskih ukrepov, kot
je npr. terasiranje, konturno oranje ali zasaditev varovalnih pasov.
Prsti se bistveno razlikujejo od drugih elementov biosfere, saj težje prihaja do mešanja, prav
tako so njene lastnosti izjemno heterogene zaradi razlik v podnebju, matični podlagi, reliefu in
človeški dejavnosti. Zaradi te heterogenosti in onemogočenega mešanja je za monitoring stanja
potrebno vzpostaviti gosto mrežo vzorčenja, kar zahteva finančna sredstva, obilo časa in napor.
Za interpretacijo dobljenih vrednosti je potrebno dobro poznati lokalne fizičnogeografske in
družbenogeografske razmere in ustvariti celostno sintezo, kar je naloga geografov.
V navezavi na podnebne spremembe je potrebno obvezno vzpostaviti mrežo padavinskih
postaj, med drugim tudi za potrebe merjenja erozivnosti padavin. V Goriški brdih obratuje le
ena ARSOva postaja, in sicer v Vedrijanu, in peščica amaterskih, kar je glede na potrebo
kmetijstva in ogroženost regije nezadostno. Temu v prid govori raziskava Miko (2006, str. 77),
ki opozarja na pomembnost lokalnih meritev zaradi spreminjanja lastnosti padavin na majhnih
območjih.
Država ne razpolaga z natančnimi podatki o erodobilnosti prsti. Zaradi tega predlagamo
sistematično vzorčenje s poudarkom predvsem na območjih ogroženosti in področjih intenzivne
kmetijske pridelave. Pridobljeni podatki se lahko uporabijo pri izračunu povprečnih vrednosti
za tipe prsti oziroma posamezne regije. Potrebno je zagotoviti ažurnost podatkov na področju
rabe tal oziroma s terenskim delom pridobiti vrednosti faktorjev pokrovnosti in zaščitnih
kmetijskih ukrepov ter opredeliti njihovo vlogo pri zaščiti prsti. Izvajalec se mora odločiti med
merjenem in izračunavanjem dotičnih atributov ali uporabo že izračunanih povprečnih
vrednosti.
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Repe (2002, str. 148) in Zorn (2015, str. 38) navajata, da gozdnatost in nadaljnje zaraščanje
zemljišč predstavljata veliko prednost pri preprečevanju erozije. Delež gozda se je zaradi
preteklih ujm zmanjšal, vendar e proces nadaljuje; medtem se je površina kmetijskih zemljišč
v zaraščanju in neobdelanih kmetijskih zemljišč od leta 2013 do leta 2016 zmanjšala za tretjino
(Struktura kmetijskih gospodarstev, 2016). Repe (2002, str. 148) kot prednost navaja tudi
razdrobljenost zemljišč. Ažman Momirski s sodelavci (2008, str. 77) opozarja na dualnost
Goriških brd kot ene najbolj kmetijsko intenzivnih slovenskih pokrajin na eni strani, in kot eno
izmed pokrajin, kjer se kmetijska zemljišča najhitreje zaraščajo. Ta nasprotna procesa imata
bistven pomen pri intenzivnosti vodne erozije v širšem prostoru. Intenzifikacija in širitev
kmetijske proizvodnje je značilna predvsem za južni del, medtem ko v severnem delu prihaja
do opuščanja kmetijskih zemljišč in zaraščanja (Ažman Momirski in sod., 2008). Na
preučevanem območju prevladuje predvsem širjenje kmetijskih površin, medtem ko zaraščanje
poteka v veliko manjšem obsegu. Tako lahko v prihodnosti pričakujemo večje izgube prsti, ki
bi se ob neuporabi ustreznih praks izkazale za uničujoče.
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8. Povzetek
Goriška brda so ena izmed najslikovitejših slovenskih pokrajin, ki ji poseben izgled daje
edinstvena kulturna krajina. Nikjer drugje v Sloveniji ni potekalo terasiranje v takšnem obsegu.
Kot glavni vzrok je v ospredju zaščita prsti in pridobitev novih pridelovalnih površin.
Osredotočili smo se na območje katastrske občine Neblo. Osrednji del predstavlja večinoma
razvejano slemenasto flišnato gričevje, ki se vzpenja proti severu. Mehansko neodpornost
kamnine stopnjuje tudi submediteranski padavinski režim z jesenskimi intenzivnimi
padavinskimi dogodki. Več kot 60 % površine katastrske občine je namenjeno kmetijski rabi,
od katere večina pripada vinogradništvu.
Večina prsti je antropogeno spremenjenih, prevladujejo antropogene evtrične rjave prsti. Glede
erodibilnosti so naravne prsti manj erodibilne od antropogenih, čeprav razlika med njimi ni
velika. Proti severu se erodibilnost prsti zmanjšuje.
Z empiričnim modelom RUSLE smo izračunali vrednosti povprečne letne intenzivnosti za
celotno občino in posamezne kategorije rabe tal. Po naših izračunih je večina občine ogrožena
s strani vodne erozije, katere povprečna intenzivnost znaša 8.5 t/ha/leto, na več kot tretjini
območja je prisotna večja intenzivnost od 10 t/ha/leto, kar je desetkrat več, kot je približna
hitrost nastajanja prsti. Najmanj ogrožene so gozdne prsti (0.4 t/ha/leto), najbolj pa prsti
neobdelanih kmetijskih površin (17.6 t/ha/leto). Druga največja intenzivnost je bila zabeležena
v vinogradih (13.1 t/ha/leto), predvsem zaradi visokega deleža teras. Po izračunih modela
RUSLE so območja z največjo intenzivnostjo omejena na ekstenzivne sadovnjake in
neobdelana kmetijska zemljišča na pobočju slemen. Povprečna izguba prsti celotne katastrske
občine je bila ocenjena na 3516 t, kateri največji delež prispevajo vinogradi.
Preučevano območje je kljub rezultatom ustrezno zaščiteno, degradirana območja so redka.
Najpogostejši ukrepi so terasiranje vinogradov in njihovo zatravljanje ter uporaba slamnate
zastirke. Večina vinogradov in sadovjakov je zatravljenih oziroma v procesu zatravljevanja,
izjema so le terasirane površine novejšega nastanka. V katastrski občini ni večjih erozijskih
žarišč, vendar so številna v nastajanju. Gre za nove terasirane površine v gradnji, ki so nastale
na prej poraščenih pobočjih, v manjši meri tudi v pobočje speljani kolovozi. Obe obliki
degradacije bi bilo potrebno čim prej sanirati in za nadaljno zaščito uporabiti zastirke iz
rastlinskih vlaken na golem površju.
Erozija prsti, zlasti vodna, je ena izmed največjih okolijskih problemov, s katerimi se sooča
človeštvo. Tudi v naši državi se soočamo s tem problemom, a je zavedanje o procesu majhno.
To potrjuje predvsem zakonodaja oziroma njena odsotnost na področju vodne erozije.
Zakonodaja in z njo povezani ukrepi, ostaja na presplošni ravni, edina izjema so ukrepi na
področju kmetijstva, ki so financirani s strani države (KOPOP). Razen za posamezna manjša
območja imamo na voljo le splošno stanje erozijske ogroženosti na nivoju države. Za uspešno
ukrepanje je potrebno nadgraditi obstoječo zakonodajo, vzpostaviti monitoring stanja in
pridobiti točne podatke za nadaljnje analize. Merjenje vodne erozije in ukrepi naj bodo planirani
na nivoju občine. Večje pozitivne spremembe na področju zakonodaje bo prineslo nedavno
prepoznavanje obširnosti problema s strani Evropske unije.
Vinogradništvo je najpomembnejša dejavnost na širšem območju, tako po svojem obsegu kot
tudi v ekonomskem smislu. Kot taka za svoj obstoj in profitabilnost zahteva konvencionalno
oranje, odstranitev vegetacijske odeje, uporabo pesticidov, herbicidov in mineralnih gnojil, kar
privede do zbitosti tal, izgubljanja organske snovi in posledično večje izgube rodovitne prsti.
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Dodatne procese intezifikacije pospešujejo zunanje stimulacije, kot so državne in evropske
subvencije, kar bo vodilo v čedalje večjo okolijsko ogroženost regije, razen v primeru
implementacije bolj trajnostnega načina gospodarjenja in ustreznih zaščitnih ukrepov.
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9. Summary
Goriška brda are one of the most picturesque Slovene regions, with its unique cultural
landscape. Nowhere else in Slovenia can we find cultural terraces in such an extent. The main
cause of this is the protection of soil and the acquisition of new agricultural areas.
Our study focused on the area of the Neblo catastral municipality. Most of the study area lies
on a ridge made from flysch, which elevation rises to the north, and fertile plains by the streams
Kožbanjšček and Reka. The mechanical non-resistant flysch is also affected by the subMediterranean rainfall regime, with it's intense rainfall events in fall. More than 60 % of the
municipality land is used for agriculture, the majority of which is covered by vineyards.
Because of this, most of the soils are anthropogenically modified; the main soil type is eutric
cambisol. In regard to soil erodibility, natural soils are less erodible than anthropogenic ones,
although the difference between them is small. Towards the north, soil erosibility decreases
because of the change in bedrock.
With the empirical RUSLE model, we calculated the values of the average soil loss for the
whole municipality and individual categories of land use. According to our calculations, the
majority of the municipality is endangered by water erosion, with an average intensity of 8.5 t
/ha/year and more than half of the municipality has a higher intensity of 10 t /ha/year, which is
ten times larger than the approximate rate of soil formation. The minimum value was recorded
for forest soils (0.7 t ha/year) and the maximum for soil of unused agricultural land (17.6
t/ha/year). The second highest intensity was recorded in vineyards (13.1 t/ha/year), mainly due
to the high proportion of terraces. According to calculations of the RUSLE model, the areas
with the greatest intensity are limited to extensive orchards and unused agricultural land on the
ridge's steepest slope. The average soil loss of the entire catastral municipality was estimated
at 3516 t, the vast majority of which was contribute by vineyards.
Despite the results, the area is adequately protected and erosion degraded areas are rare. The
most common protective measure is the building of terraces in vineyards, grassing and the use
of straw covers. Most of the vineyards and orchards are grassed or are in the process of it, the
only exception are the newly built terraces. There are no major erosion gullies in the cadastral
municipality, but there are a few potential ones. The most endangered ones are terraces under
construction, which are built on previously overgrown slopes and, to a lesser extent forest and
agricultural dirtroads. Both forms of degradation should be redeveloped as soon as possible
and, in order to further protect the soil, plant geotextile should be used to cover the bare surface.
Soil erosion, especially caused by water, is one of the greatest environmental problems facing
mankind. Slovenia is facing the same problem, but one of the the main obstacles in fighting this
threat is low public awareness. This is confirmed in particular by the lack of legislation in the
field of water and other types of erosion. Legislation and the related measures remain at a too
general level, the only exception are the state-funded agriculture measures (KOPOP). Except
for a few individual smaller areas, we only have erosion threat data on the state level. For
successful action, it is necessary to upgrade existing legislation and to start monitoring the
situation while obtaining accurate data for further analysis. Measurement of water erosion and
implementing protective measures should be planned on the municipality level. The recent
recognition of the extent of the problem by the European Union will also bring positive
legislative changes in the future.
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Viticulture is the most important activity in the region, on both physical and economic scale.
As such, for it's existence and profitability, it requires conventional plowing, removal of
vegetation cover, use of pesticides, herbicides and mineral fertilizers, which leads to soil
compaction, loss of organic content and, consequently, to greater losses of fertile soil. The
process of intensification is additional stimulated by external factors, such as state and EU
subsidies, which will lead to further and bigger environmental threats to the region, unless more
sustainable management practices and adequate protective measures are implemented.
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