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IZVLEČEK

Za območje Goriških brd sem pridobila podatke o digitalnem modelu višin s celico
1 × 1 m, ustvarjenem iz lidarskih podatkov, o povprečni letni višini korigiranih padavin, o
rabi tal in pedološko karto Slovenije. Iz teh podatkov sem s pomočjo programske opreme
ArcGIS pridobila nove podatke oziroma sloje, ki sem jih nato obdelala v svojem diplomskem
delu.
Namen diplomskega dela je bil ugotoviti, katere lokacije v Goriških brdih so bolj
oziroma manj primerne za vinograd in rast vinske trte glede na nadmorsko višino, naklon,
usmerjenost pobočij, osončenost, količino padavin in pedološko sestavo tal. To sem
ugotavljala tako, da sem najprej za vsak sloj določila razrede primernosti glede na zahteve
vinske trte. Dobljene karte sem med seboj primerjala in ustvarjala nove sloje.
Slojem sem dodelila utežne odstotke vpliva na ustreznost lokacije za rast vinske trte in
kakovost njenega pridelka. Končni rezultat mojega diplomskega dela je karta ustreznosti
obravnavanega območja, ki nam pokaže primernost lokacij za vinograd. Iz končne karte je
razvidno, da je velik del območja Goriških brd zelo primeren za rast vinske trte in le manjši
del za to sploh ni primeren.

I

ABSTRACT

The aim of the thesis was to find out which location in the Goriška brda region is more or less
suitable for vineyards and vine growth, according to the geogenic parameters of the terroir.
I have gathered data about the digital elevation model (DEM) with 1 x 1 meter cell
(created from lidar data), average amount of precipitations per year, ground usage, and the
pedological map of Slovenia. By analyzing this data in the ArcGIS software, I have obtained
new data and layers, which were processed in my thesis. I started by defining ranges of
suitability for each layer in accordance with the demands of the vine. Then, I compared the
obtained maps among themselves and created new layers.
Afterwards I appointed weighted percentages affect to the layers for suitability of the
location for vine growth and quality of it’s produce. The final result of my thesis is the map of
suitability of the studied area, which shows which areas are more appropriate for the locations
of vineyards. The final map shows that the major part of the Goriška brda region is very
suitable for vine growing and only a small part of it is not.

II

POVZETEK

Goriška brda so pokrajina, ki slovi po svojem vinu. Naravni pogoji na tem območju
omogočajo dobro rast vinske trte in posledično pridelavo kvalitetnih vin. Posebna pozornost
pri izbiri primerne lokacije za vinograde ni v navadi, saj so vinogradi v lasti vinarjev
družinska zapuščina in v njihovi lasti že vrsto let. Na območju Brd tudi ni veliko zemljišča na
prodaj, zato vinarjem običajno ni omogočena izbira lege vinograda.
Glede na dobro predispozicijo bi vinarji lahko izkoristili strokovno znanje geologije in
vinogradništva za nadgradnjo ter dodatno izboljšanje kakovosti grozdja in vina z izbiro
pravega zemljišča. Moja ideja, ki me je vodila čez celotno diplomsko delo, je bila združiti
geološko in vinogradniško znanje v sistem, ki bi glede na različne zahtevane faktorje vinske
trte ovrednotil določeno lego ali na nekem območju pokazal najboljšo lego za vinograd.
Najprej sem raziskala in podala teoretične osnove preiskovanega območja ter
opredelila zahteve vinske trte za rast. Ta poglavja zajemajo pregled dosedanjih raziskav tega
območja in tematike ter geografske, geološke in hidrološke značilnosti. V nadaljevanju sem
opisala vplivne faktorje na rast vinske trte (relief, nadmorska višina, naklon površja,
usmerjenost in klimatski dejavniki) ter teoretične osnove samega programa ArcGIS.
V nadaljevanju diplomskega dela sem najprej opisala način pridobivanja podatkov,
potrebnih za pripravo slojev, ki sem jih potrebovala za analizo. Podatki, ki sem jih pridobila,
so bili pedološka karta, digitalni model višin, povprečne letne višine korigiranih padavin in
podatki o rabi tal. Z obdelavo v programu ArcGIS sem pridobljene podatke analizirala in jih z
različnimi operacijami pripravila za nadaljnjo uporabo. S tako pripravljenimi kartami sem
ustvarjala nove sloje, kot so sloj nadmorskih višin, naklonov, usmerjenosti pobočij,
osončenosti, padavin, pedologije in lokacij vinogradov obravnavanega območja. Dobljene
sloje sem nato dodatno obdelala in na koncu klasificirala njihove vrednosti v razrede,
potrebne za pripravo končne karte. Vse sloje razen sloja rabe tal, ki sem ga potrebovala šele
na koncu za primerjavo dobljene karte z dejanskim stanjem, sem nato utežno združila v
končno karto.

III

Vse karte, ki sem jih pri svoji analizi pridobila, sem predstavila in interpretirala v
pregledu rezultatov. Poleg vhodnih podatkov o nadmorski višini, pedoloških značilnostih
obravnavanega območja, višini letnih padavin in rabi tal sem opisala ter komentirala še
ustvarjene podatke o naklonu, usmerjenosti in osončenosti.
Na koncu sem v zaključku povzela analizo in obdelavo podatkov ter predstavila
rezultate, ki sem jih dobila. Dobljeno končno karto sem primerjala s karto obstoječih
vinogradov in jo na terenu preverila z realnimi lokacijami vinogradov. Prekrivanje dobro
ocenjenih lokacij z dejanskimi lokacijami vinogradov je bilo skoraj popolno in s tem je bila
metoda potrjena.
Končna karta ustreznosti območja za lokacije vinogradov je pokazala, da je večina
območja Goriških brd primerna za rast vinske trte. Iz karte primernosti je izvzeto
severovzhodno območje z nadmorsko višino nad 350 m, ki zaradi previsoke nadmorske višine
ni primerno. Najboljše lokacije prevladujejo v južnem delu Brd. Proti severu z višjo
nadmorsko višino in večjo količino padavin ustreznost lokacij pada. Pri pregledu končne karte
lahko za vsako manjše območje (na nivoju vinograda ali manjše) pogledamo razred
primernosti, saj so bili podatki obdelani z natančnostjo 25 × 25 m in tako natančni so tudi
rezultati.
Za nadaljnje raziskave predlagam, da bi se naredila karta primernosti lokacij za vsako
sorto vinske trte posebej, v kolikor bi imeli točno določene vplivne faktorje za vsako sorto.
Ker pa so podnebne spremembe precej aktualna in pomembna tema tudi v vinogradništvu,
sem predlagala še raziskave in pripravo kart ustreznosti lokacij, upoštevajoč tudi podnebne
spremembe v prihodnosti.
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1

UVOD
Goriška brda so predvsem poznana kot vinorodna dežela. Vinogradništvo je kot

primarna ali vsaj sekundarna panoga že stoletja prisotno skoraj pri vsaki družini na tem
območju. V zadnjih tridesetih letih se je veliko od njih odločilo za usmeritev izključno in
profesionalno v vinogradništvo. Tako danes kar nekaj družinam vinogradništvo in vinarstvo
predstavljata primarni vir dohodka.
Večina ozemlja, ki ga imajo vinogradniki v lasti, je dediščina, ki je v družinski lasti že
desetletja ali celo stoletja. Možnosti za nakup novih zemljišč v Brdih ni veliko, saj se le-ta ne
prodajajo pogosto. Zato ni veliko možnosti za izbiro primernih leg za vinograde, in tako
vinogradniki po večini le obnavljajo stare vinograde. Pri tem se za izbiro lokacije in njej
primerne sorte v največji meri zanašajo na lastne izkušnje in izročila predhodnih generacij ali
le na povpraševanje trga.
Kakovost in prepoznavnost briških vin iz leta v leto narašča. Goriška brda, in s tem
tudi Slovenija, se pojavljajo na svetovnem vinskem zemljevidu kot izvrstna in še ne toliko
raziskana vinska regija. Briška vina se vse bolj pojavljajo na svetovnem tržišču kot butični
izdelek visoke kakovosti, dobivajo mesta na vinskih kartah najboljših svetovnih kulinaričnih
destinacij in pobirajo nagrade svetovnega merila.
Vendar ali so vse najboljše lege za vinograde v Brdih že izkoriščene? Ali obstaja še
kak košček tal, ki je poraščen z gozdom ali neobdelan in bi bil primeren za vinograd? So že
obstoječi vinogradi na primerni legi za vinsko trto? Prav ta vprašanja so me vodila čez celotno
diplomsko delo. Ugotavljala sem, kakšen vpliv imajo geografski faktorji na rast vinske trte, v
kolikšni meri lahko na rast in razvoj vinske trte ter posledično na kvaliteto grozdja vplivajo
pedološka podlaga, kako naklon, ekspozicija in nadmorska višina. Ideja za temo diplomskega
dela pa je nastala kot želja povezati svoji dve veliki ljubezni, geologijo in vinarstvo.
Namen diplomskega dela je bil izdelati karto ustreznosti lokacij vinogradov na širšem
območju Goriških brd za vinsko trto z uporabo GIS-a. Karta ustreznosti lokacij nam pove,
katera območja v Goriških brdih so primerna za vinogradništvo, in nam poleg tega vsako
točko uvrsti v določen razred primernosti. Tako dobimo najbolj primerne lege za vinograde.
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2

PREGLED DOSEDANJIH RAZISKAV

Obravnavano območje je bilo geološko raziskano in opisano iz strani več
strokovnjakov na področju geologije. Tudi iz področja geografije in vinogradništva je bilo
območje Goriških brd večkrat obravnavano, vendar bom izpostavila le nekaj tistih, ki sem jih
v svojem diplomskem delu tudi uporabila.
Območje je bilo kartirano za potrebe Osnovne geološke karte SFRJ, lista Gorica
(Buser, 1973) ter Tolmin in Videm (Buser, 1987), ki sem ju skupaj s pripadajočima
tolmačema (Buser, 1973 in Buser, 1986) kot vir geoloških informacij uporabila v
poglavju 3.2.
Z mejo med krednimi in terciarnimi skladi v Goriških brdih se je ukvarjala Ljudmila
Šribar (Šribar, 1965), mejo med paleocenskim in eocenskim flišem pa so z variabilnostjo
izotopske sestave kisika in ogljika dokazali Dolenec in sodelavci (2000).
Rajko Pavlovec je opisal biostratigrafijo paleogenskih plasti v Goriških brdih
(Pavlovec, 1974) in splošno geologijo Brd (Pavlovec, 1977).
V okviru Interregovega projekta ALPTER (Terasirana območja v alpskem svetu) v
okviru programa Alpine Space je bila izdana znanstvena monografija Terasirana pokrajina
Goriških brd z natančno geografsko raziskavo obravnavanega območja (Ažman Momirski in
sod., 2008).
Vpliv geomorfoloških značilnosti območja na terroir in posledično na vino so raziskali
Šmuc in sodelavci (2016).
Z uporabo GIS-a v topoklimatski analizi pokrajine za potrebe vinogradništva se je na
območju Srednjih Slovenskih goric ukvarjal Žiberna (1992). Podobno raziskavo uporabe GISa za izbor najprimernejše lege za vinograd, kot sem jo v svojem diplomskem delu opravila
tudi sama, je v svojem magistrskem delu naredil Chen na območju Nebraske (2011).
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3

TEORETIČNE OSNOVE

3.1 GEOGRAFSKE RAZMERE OBMOČJA

Goriška brda so obmejna gričevnata pokrajina na zahodu Slovenije (slika 1). Večina
ozemlja je obdelanega s kmetijskimi površinami. Poznana so predvsem kot vinorodna
pokrajina, saj je vinska trta na tem območju pomembna rastlina, vinogradništvo pa posledično
ena pa pomembnejših gospodarskih panog. Vinska trta je živ organizem in kot na vse žive
organizme tudi na trto odločilno vpliva okolje, v katerem živi. Glavni elementi okolja, ki
določajo razmere, katere vplivajo na rast in kvaliteto vinske trte, so klima, prst in lega kot
mikrolokacijski elementi. Trta je mediteranska termofilna rastlina, ki za dobro rast potrebuje
veliko sonca in toplote. Z dobro izbiro lege lahko precej izboljšamo pogoje za rast trte, zato temu
dajemo velik pomen.
Na rast, rodnost in kakovost pridelka vinske trte vpliva izbira zemljišča, ki ga določajo
sledeči naravni dejavniki (Lavrenčič, 2004):


klimatski: temperatura, padavine, sončno obsevanje in veter,



topografski: naklon, usmerjenost pobočij, geografska širina in nadmorska višina,



pedološki: geološka osnova, globina tal, tekstura, struktura in mineralna sestava
tal in vodna bilanca.

3.1.1 GEOGRAFSKA UMESTITEV
Naravnogeografsko so Goriška brda omejena na severu s hribom Korada (812 m),
vzhodno s slemenom med hriboma Korada in Sabotin (609 m), na zahodu z reko Idrijo in na
jugu, kjer je razmejitev manj izrazita, s spuščanjem gričevnatih slemen v Goriško ravnino.
Brda so enotna pokrajina, ki meri 72 km² (Jenko in sod., 2015). V svojem diplomskem
delu sem kot obravnavano območje, vzela nekoliko širši del, in sicer Goriška brda z okolico
(v nadaljevanju: območje Goriških brd), ki vključuje še del Soške doline od Kanala do
Solkana, na severnem delu pa vključuje še hrib Korada, da je zajeto tudi območje z
drugačnimi morfološkimi lastnostmi. Skupaj tako obravnavano območje meri okoli 120 km².
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Domačini Brda delijo na zgornja in spodnja, kar temelji na razlikah v nadmorski
višini, kamninski sestavi, naklonih površja, podnebnih značilnostih, prsti in posledično v
kmetijskih kulturah. Meja poteka v smeri vzhod – zahod, približno med vasmi Hruševlje,
Krasno in Vrhovlje pri Kojskem. Večji del južnih Brd je pretežno obdelan z vinogradi, manj s
sadovnjaki in oljčniki. Severni, višje ležeči del pa je večinoma poraščen z gozdovi.
Občina Brda sodi med pretežno kmetijska podeželska območja, kjer je kmetijstvo še
vedno primarna dejavnost. Spodnji del Brd je kmetijsko visoko razvit, medtem ko je zgornji
del zaradi težkih razmer za kmetovanje redkeje poseljen in tudi demografsko ogrožen (Jenko
in sod., 2015). Težke razmere so posledica geološke osnove in slabše rodovitne prsti, večjih
naklonov in višje nadmorske višine.
Po večini Goriška brda sestavlja fliš. Zaradi njegove neodpornosti in plastičnosti pa se
je tu oblikoval mehko valovit relief in povsem nesklenjen gričevnat pas ob vznožju Julijskih
Predalp (Ažman Momirski in sod., 2008).
Naravne danosti, reliefne značilnosti in mikroklimatske razmere omogočajo razvoj
vinogradništva kot tukaj najpomembnejše kmetijske panoge, saj se z njim ukvarja 99 %
družinskih kmetij. Kar 3.389 ha (47,1 %) pokrajine je obdelane s kmetijskimi zemljišči in
55,5 % (1.881,65 ha) od teh je vinogradov (Jenko in sod., 2015)

Slika 1: S pravokotnikom označena Goriška brda na reliefni karti Slovenije (Spletni vir 1)
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3.1.2 RELIEF
Za vinogradništvo so najpomembnejši reliefni faktorji slemenitev, ekspozicija,
nadmorska višina in nakloni, saj vplivajo na mikroklimo ter posledično na rastne razmere
(Kladnik, 2001).
Relief Brd definirajo tri glavna slemena, ki potekajo od severa proti jugu in so lepo
vidna na senčenem modelu reliefa območja Brd na sliki 2. Od treh glavnih slemen pa se
odcepljajo številna manjša. Hrbtenica slemen je antiklinalni hrbet Korada – Sabotin. Vzhodno
sleme poteka vzdolž reke Idrije do naselja Sv. Helena. Drugo sleme se prične pri Vrhovljah,
se razcepi že pri Gonjačah na zahodni krak, ki se nadaljuje proti Medani, in na vzhodni krak,
ki gre prek Števerjana (IT) na Kalvarijo (IT). Vsa tri glavna slemena med seboj ločujejo trije
glavni briški vodotoki: Reka s pritokom Kožbanjščkom, Birša s pritokom Oblenčem in
Pevmica s pritokom Grojnico (Vrišer, 1954). Območje se polagoma vzpenja v smeri od juga
proti severu, vendar višina slemen šele v srednjem delu preseže nadmorsko višino 300 m
(Kladnik, 1998).

Slika 2: Senčen model reliefa območja Brd (Agencija RS za okolje, 2016)
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3.1.3 NADMORSKA VIŠINA
V Brdih je povprečna nadmorska višina 232,9 m. Najvišjo nadmorsko višino dosežejo
na Koradi (812 m), najnižja pa je čisto ob državni meji v vasi Vipolže (50 m).
V vinogradništvu igra nadmorska višina pomembno vlogo zaradi vpliva na
mikroklimatske značilnosti območja, saj vpliva na temperaturni gradient, temperaturno
inverzijo in z njo povezano vlago, meglo, pozebo ter na druge mikroklimatske gradiente. »Za
vpliv nadmorske višine velja, da se pri povečanju nadmorske višine za 100 m temperatura
zniža za 0,5 °C. To lahko značilno vpliva na dolžino rastne sezone in zorenje grozdja.«
(Lavrenčič, 2004, str. 22).
Ugotovljeno je bilo, da trta potrebuje vsaj 40 m relativne nadmorske višine in največ
400 m oziroma 500 m absolutne nadmorske višine (Gams, 1972a). Za primorsko vinorodno
deželo velja po Pravilniku o razdelitvi vinogradniškega območja v Republiki Sloveniji,
absolutnih vinogradniških legah in o dovoljenih ter priporočenih sortah vinske trte (Uradni list
RS, št. 69/2003) za primerno nadmorsko višino za rast vinske trte do 250 m. Kot najbolj
primerna za vinograde velja nadmorska višina med 50 in 150 m, saj je pri nadmorski višini,
manjši od 50 m, večja izpostavljenost vlagi in se slana pojavlja pogosteje, nad 150 m sta rast
in dozorevanje počasnejša, večja je tudi verjetnost suše (Gams, 1972b).
Zgoraj omenjeni pravilnik je razdeljen za vsako vinorodno deželo Slovenije posebej.
Glede na to, da vinograde na drugih koncih sveta najdemo tudi na precej višjih nadmorskih
višinah, je nadmorska višina določena upoštevajoč ostale vplivne faktorje in je zato lahko na
drugih področjih tudi višja.

6

3.1.4 NAKLONI POVRŠJA
Naklon ali inklinacijo površja podajamo v stopinjah (°) ali v odstotkih (%), ki povedo,
za koliko dolžinskih enot (navadno v metrih) se površje dvigne na razdalji 100 dolžinskih
enot (Perko, 2001). V diplomskem delu sem za svoje potrebe naloge uporabljala odstotke, saj
je bila večina pridobljenih podatkov v tej obliki.
Po odloku o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (2004) so Goriška brda
opredeljena kot slabše dostopno, obmejno, podeželsko in gričevnato območje z manjšimi
naselji ter tako spadajo med manj urbanizirano podeželje. Zemljišča za kmetijsko rabo je
mogoče urejati predvsem na pobočjih in deloma na širokih, uravnanih temenih slemen ter na
ravninah dolin potokov Reka, Kožbanjšček, Oblenč in Birša.
Naklon v odvisnosti od ekspozicije vpliva na kot, pod katerim sončni žarki padajo na
površje, od česar je odvisna moč in dolžina sončnega obsevanja in s tem količina prejete
energije. V Sloveniji je približno 70 % vinogradov na pobočjih (Spletni vir 2). Terasiranje
vinogradov na Primorskem je edini način za zmanjšanje erozije, plazenja in suše. Za
primerjavo je v Evropi le 10 % vinogradov na strminah. Obdelovanje vinogradov na strmini
zmanjša ekonomičnost in možnost uporabe mehanizacije. V Sloveniji prevladujejo vinogradi
v razredu nagiba od 16 % do 30 %, četrtina vinogradov pa ima nagibe, večje od 30 %
(Štabuc, 2007).
V kmetijstvu nagib zemljišča vpliva na možnost in način njegove obdelave. »Drug
vidik vpliva nagiba in usmerjenosti zemljišča je boljše odcejanje in izsuševanje, tako vode iz
tal kot mrzlega zraka. Kjer je padavin dovolj in so dobro razporejene, je ta vpliv pozitiven, v
nasprotnem primeru pa moramo upoštevati večjo možnost pomanjkanja vode in povečano
izpiranje mineralnih snovi.« (Lavrenčič, 2004, str. 22).
Glede na povprečni naklon površja Slovenije (25,1 %) povprečen naklon v Brdih ni
bistveno višji od povprečja (28,9 %). Največji nakloni so v spodnjih delih severnih pobočij
grap in dolin v severnem delu Goriških brd, kjer največji naklon pobočja doseže 146,7 %
(Ažman Momirski in sod., 2008).
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Kladnik (1999) je uporabnost zemljišč glede na naklone razdelil na šest razredov:


naklon do 9,6 %: na uravnanem zemljišču ni nikakršnih omejitev za pridelovanje
katerekoli kmetijske kulture,



naklon od 10,5 % do 17,6 %: pokažejo se nekateri negativni učinki, na primer pri
pridelovanju okopavin,



naklon od 19,4 % do 28,7 %: gojitev okopavin je problematična, pa tudi pri
pridelovanju vseh drugih poljščin se kažejo negativni učinki,



naklon od 30,6 % do 40,4 %: pridelovanje okopavin ni več gospodarno,
pridelovanje žit in krmnih rastlin pa je z omejitvami še mogoče,



naklon več kot 40,4 %: pridelovanje poljščin ni več gospodarno, možni pa sta
košnja in paša živine,



naklon več kot 100 %: ni več možnosti za kmetijsko rabo zemljišč.

Ažman Momirski in sodelavci (2008) so naredili analizo površja Goriških brd z
digitalnim modelom reliefa (DMR) 25 × 25 m in največji delež površja pripisali naklonskemu
razredu med 19,4 % in 28,7 %, ki pokriva 25 % oziroma 2015 ha. 27 % oziroma 1943 ha
pripada naklonskemu razredu 30,6 do 40,4 %. Le desetina zemljišč oziroma 719 ha je brez
omejitve za pridelovanje, torej do 9,6 %. 13 % površja oziroma 936 ha ima naklon od 10,5 %
do 17,6 % in kar 22 %, torej 1573 ha je strmin z nagibom, večjim od 40,4 %. Naklonov nad
100 % pa v Brdih skorajda ni. Grafično je to prikazano na sliki 3.
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Slika 3: Nakloni površja v Goriških brdih (Ažman Momirski in sod, 2008)
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3.1.5 USMERJENOST POBOČIJ
Usmerjenost ali ekspozicija je nebesna stran pobočij, ki s svojo lego proti soncu
opredeljuje različno stopnjo insolacije oziroma sončnega obsevanja in posledično razlike v
drugih podnebnih prvinah. To se izraža zlasti v različni poselitvi, intenzivnosti rabe zemljišč
in v različnih nadmorskih višinah vegetacijskih pasov. Največja je razlika med južno
(prisojno) in severno (osojno) usmeritvijo (Kladnik, 2001).
V vinogradništvu je med topografskimi dejavniki najpomembnejši vpliv ekspozicije:
nagiba in usmerjenosti zemljišča. »Zaradi boljšega sončnega obsevanja na južnejših in
strmejših pobočij je iskanje takih leg pomembnejše v krajih s severnejšo geografsko širino, v
južnejših krajih se velikokrat išče hladnejše mezoklimate, predvsem zaradi ohranjanja kisline
in arome grozdja. Tam so zelo cenjene vzhodne lege: v hladnih jutrih so trsi osončeni, v že
ogretih večerih pa osenčeni.« (Lavrenčič, 2004, str. 22). Z nagnjeno južno lego vinograda
zagotovimo trti dodatno svetlobo in toploto, ki je v ravnini na isti geografski širini ne bi bila
deležna. Na primerni, proti jugu nagnjeni vinogradniški legi lahko trta dobi tudi do 70 % več
osvetlitve in toplote kot pri severni usmerjenosti vinograda.
Ekspozicija v soodvisnosti z nagibom površja in absolutno ter relativno nadmorsko
višino močno vpliva na rastne razmere vinske trte (Vršič in sod., 2005). Tako je sončno
obsevanje neke lege odvisno od inklinacije in ekspozicije, vendar ekspozicija očitno bolj
vpliva na insolacijo od naklona. Naklon le poveča odstopanje od 100 % v smeri, ki jo definira
ekspozicija (Maljevič, 2003).
Preglednica 1: Odvisnost sončnega obsevanja od ekspozicije in inklinacije lege v odstotkih v primerjavi z
ravnino, ki je 100 % (Maljevič, 2003)

NAKLON
18 %
37 %
58 %

S
92
80
63

SV/SZ
94
83
72

EKSPOZICIJA
V/Z
JV/JZ
100
107
98
109
95
108

J
110
113
115

Ekspozicija površja je pogojena s prevladujočo slemenitvijo in usmerjenostjo
hidrografske mreže. Izpostavljenost proti vpadnemu kotu sončne svetlobe je zelo pomembna
predvsem v severnih Brdih, saj vpliva na mikroklimatske razmere in posledično na primernost
rabe tal, v južnih Brdih pa ni ključnega pomena. Če vzamemo celotno briško območje, je
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opazna prevlada zahodnih (30,9 %) in južnih (30,4 %) leg pred vzhodnimi (20,4 %) in
severnimi (18,3 %) (slika 4), kar z vidika vinogradništva igra pomembno pozitivno vlogo.
Takšna ekspozicija je posledica splošnega zniževanja površja od severa proti jugu
(Ažman Momirski in sod., 2008).

Slika 4: Ekspozicije površja v Goriških brdih (Ažman Momirski in sod., 2008)
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3.1.6 KLIMATSKI DEJAVNIKI
V rastni dobi1 vinske trte imajo vremenske razmere velik vpliv na kakovost pridelka.
Prav zaradi tega vpliva pride do značilnih razlik pri kemijski sestavi grozdnega soka in
posledično do različnih kakovosti vina med posameznimi letniki. Torej se različni letniki
razlikujejo po kakovosti glede na vremenske razmere (Vodovnik, 1999). Zato je, poleg izbire
sorte in njene podlage ter arhitekture vinograda, izbira lokacije ključnega pomena pri
načrtovanju vinograda (Lavrenčič, 2004).
Na dozorevanje grozdja imajo velik vpliv predvsem trije dejavniki: svetloba, toplota in
voda. Ti vplivajo na rast in presnovno aktivnost vinske trte ter imajo poleg tega neposreden
vpliv na presnovne poti v grozdju.
3.1.6.1 TEMPERATURA
Temperatura je eden najpomembnejših dejavnikov, ki vpliva tako na rast vinske trte
kot tudi na dozorevanje grozdja, saj vpliva na aktivnost fotosinteze, metabolizem trte in
premeščanje snovi v trti. Ima neposreden vpliv na kakovost letnika, in sicer ne le v času
dozorevanja, pač pa tudi v času brstenja in cvetenja. V fazi primarne rasti je optimalna
temperatura 20–25 °C. V fazi sekundarne rasti je optimalna temperatura 20 °C. Tudi
previsoke temperature v vseh fazah neugodno vplivajo na delitev celic, intenziteto
premeščanja snovi in akumulacijo sladkorjev v grozdju. Trta potrebuje tako imenovano
aktivno temperaturo zraka nad 10 °C, da lahko raste in rodi (Ribereau-Gayon in sod., 2006).
Za normalen razvoj trta potrebuje od 1500 do 2500 sončnih ur, kar je odvisno od
podnebnega območja (Maljevič, 2003). Za dobro rast in dozorevanje minimalna srednja letna
temperaturna ne sme biti nižja od 9 °C, srednja temperatura najtoplejšega meseca pa mora biti
višja od 18 °C. Najnižja temperatura ne bi smela pasti pod –15 °C (Vodopivec, 1993). V
Brdih so temperature vinogradništvu naklonjene. Kot lahko vidimo iz spodnje slike, ki
prikazuje povprečno letno temperaturo zraka, je bila le-ta v obdobju od leta 1971 do leta 2000
višja od 10 °C.

1

Rastna doba oziroma tako imenovane fenofaze vinske trte trajajo po Lorenzu in sod. (1995) od 1. aprila do 31.

oktobra.
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Slika 5: S pravokotnikom označeno območje Brd na karti povprečnih letnih temperatur zraka v obdobju od leta
1971 do leta 2000 (Spletni vir 3)

Število sončnih ur, ki jih vinska trta potrebuje v rastni dobi, mora biti najmanj 1300.
Ugodno pa je, če je seštevek sončnih ur v rastni dobi med 1500 in 2500 ur (Maljevič, 2003).
Iz preglednice 3 je razvidno, da je bil seštevek ur trajanja sončnega obsevanja za vas Vedrijan
v Goriških brdih v letih od 2003 do 2007, od 1. aprila do 31. oktobra, med 1440 in 1705 ur,
kar zadosti minimalnemu pogoju o urah potrebnega sončnega obsevanja.
Preglednica 2: Pregled mesečnih vsot trajanja sončnega obsevanja (ure) za kraj Vedrijan v Goriških brdih
(Spletni vir 4)

Mesec
------Leto

April

Maj

Junij

Julij

Avgust

September

2003

178

281

280

297

298

216

131

1681

2004

131

218

241

306

268

218

58

1440

2005

175

265

254

271

199

177

132

1473

2006

165

218

289

298

206

235

156

1567

2007

292

243

211

329

245

218

167

1705
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Oktober SKUPAJ

3.1.6.2 OSONČENOST
Osončenost vpliva na vinsko trto ne samo s toploto, ampak tudi z osvetljenostjo, ki je
pretežno odvisna od ekspozicije in inklinacije terena (Vodopivec, 1993). Svetloba je potrebna
za fotosintezo, ki je nujna za rast, brstenje, fertilnost in nastajanje sladkorjev pri vinski trti.
Vpliva pa tudi na akumulacijo arom (Ribereau-Gayon in sod., 2006).

3.1.6.3 PADAVINE
Zaradi globokega koreninskega sistema je vinska trta precej nezahtevna glede padavin,
saj lahko iz globine črpa vodo. Če so padavine pravilno in enakomerno razporejene med letom v
soodvisnosti s tipom zemlje, v katerem trta raste, je minimalna letna količina padavin, ki
zadostuje za rast vinske trte, 400 mm (Colnarič, 1991). Najkvalitetnejša vina nastajajo na
področjih, kjer je letna količina padavin med 700 in 800 mm, vendar morajo biti le-te
primerno razporejene čez celo leto (Ribereau-Gayon in sod., 2006). Če niso, kot je to v
Sloveniji, pa jih trta potrebuje znatno več. Premalo vode v sušnih letih močno vpliva na količino
in kakovost grozdja. Pomanjkanje vode v tleh zmanjša absorpcijsko sposobnost trte. Če je
padavin preveč, se pojavijo bolezni in gniloba grozdja. Zaradi oblačnosti v deževnih letih se
zmanjšata osvetlitev in toplota, s tem pa se poslabša kakovost pridelka.
Brda so najsevernejše submediteransko območje v Sloveniji. Čeprav nimajo
neposrednega stika z morjem, so prisotne vse značilnosti submediteranskega podnebja.
Padavine so celo obilnejše kot na obmorskem območju, vendar niso enakomerno porazdeljene
skozi celo leto, saj jih je največ pozno spomladi in jeseni, poletja pa so vroča in suha. Snega
in dni s temperaturo pod 0 °C je malo in več kot 200 dni na leto je temperatura nad 10 °C.
Zaradi reliefne razgibanosti terena in vdorov toplega ali vlažnega zraka z juga (megla po
dolinah) ter izpostavljenosti burji prihaja do številnih mikroklimatskih razlik, ki jih domačini
upoštevajo tako v kmetijstvu kot pri poselitvi (Jenko in sod., 2015).
Povprečne letne padavine na območju Brd, prikazane na sliki 6, so bile v letih od 1971
do 2000 med 1600 in 1800 mm v spodnjem delu Brd, med 1800 in 2000 mm v srednjem delu,
medtem ko so bile v zgornjem delu Brd med 2000 in 2600 mm. Povprečna letna temperatura
je bila v istem obdobju nad 12 °C (Agencija RS za okolje, 2006).
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Slika 6: S pravokotnikom označena Goriška brda na karti povprečnih letnih višin korigiranih padavin v obdobju
od 1971 do 2000 (Spletni vir 5)

Zanimiv podatek za primerjavo so tudi povprečne letne temperature in letne padavine,
izmerjene na eni izmed merilnih postaj v Brdih – Vipolže med letoma 2009 in 2015 ter
padavine na merilni postaji v Vedrijanu. V tem obdobju so trije letniki zapisani kot boljše
kvalitete: 2009, 2011 in 2015. V preglednici 3 lahko vidimo, da se v vseh primerjanih letih
povprečna temperatura ni bistveno spreminjala, medtem ko je bila letna količina padavin
precej različna iz leta v leto. Iz tabele je razvidno, da so izpostavljeni letniki prav tisti, ko je
bila količina padavin nižja. Med boljše letnike spada tudi letnik 2013. Kot vidimo, je bilo v
tem letu kar nekaj padavin, vendar so bile primerno razporejene, večinoma spomladi in jeseni,
medtem ko je bilo poletje pretežno suho.
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Preglednica 3: Pregled povprečnih letnih temperatur in količine letnih padavin
(meteorološka postaja Vipolže – izračunano po: Spletni vir 4 in meteorološka postaja Vedrijan (Spletni vir 6))

Meteo. postaja VEDRIJAN
Meteorološka postaja VIPOLŽE
POVPREČNA LETNA
KOLIČINA SKUPNIH
KOLIČINA SKUPNIH
LETO
TEMPERATURA (°C) LETNIH PADAVIN (mm) LETNIH PADAVIN (mm)
1604,7
2009
14,47
1143,0
2215,3
2010
13,37
1493,2
1422,7
2011
13,53
1038,2
1360,3
2012
13,5
1136,4
1795,6
2013
13,61
1459,0
2187,1
2014
14,21
1792,4
1135,7
2015
13,7
991,4

Količine padavin so v Brdih precej obilnejše, kot jih vinska trta potrebuje. Na srečo so
padavine zelo neenakomerno razporejene in so obilnejše v zimskem času ter pozno jeseni, ko
trta še ni v njenem rastnem obdobju. Poleg tega je pri večjih količinah padavin dober
površinski odtok vode, kar znatno pomaga pri preveliki količini padavin (Lavrenčič, ustno,
junij 2016).
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3.2 GEOLOŠKE RAZMERE OBRAVNAVANEGA OBMOČJA
Geološka zgradba igra pomembno vlogo v vinogradništvu, saj definira razvoj tal,
naklone, relief in mikroklimo, ki so v vinogradništvu pomembni faktorji. Najbolj poznana
primera tega sta refošk in teran, ki pripadata isti sorti vinske trte, a uspevata na različnih
podlagah. Geološka podlaga vpliva tudi na hidrogeološke lastnosti tal.
Kot prikazuje izsek iz Osnovne geološke karte Slovenije (1 : 100.000) na sliki 7,
sestavljena iz lista Tolmin in Videm (Buser, 1986) ter Gorica (Buser, 1968), imamo le na
skrajnem severu in jugozahodu Brd trše in odpornejše karbonatne kamnine, ki pokrivajo 11%
območja. Mehkih sedimentnih kamnin je 81 %. Preostalih 8 % predstavljajo nevezani peščeni
in prodni kvartarni nanosi v razširjenih spodnjih delih rečnih dolin.

Slika 7: Geološka karta Brd, sestavljena iz Osnovne geološke karte Slovenije (1 : 100.000) iz izseka lista Tolmin
in Videm (severno) (Buser, 1987) in izseka lista Gorica (južno) (Buser, 1968)
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3.2.1 TEKTONSKA ZGRADBA OBMOČJA
Območje Brd tektonsko pripada Zunanjim Dinaridom (slika 8). Severni del Brd po
tektonski rajonizaciji pripada Trnovskemu pokrovu, južni del pa Komenski narivni grudi
(Placer, 2008). Najverjetneje je med tema enotama še pas, ki pripada Hrušiškemu pokrovu.
Južni del Brd, ki ga sestavljajo spodnje do srednje eocenske flišne plasti, pripada GoriškoVipavskemu sinklinoriju (Buser, 1986).

Slika 8: S pravokotnikom označena Goriška brda na karti tektonske razčlenitve Slovenije (s skrajšano legendo)
(Placer, 2009)
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3.2.2 GEOLOŠKA ZGRADBA OBMOČJA GORIŠKIH BRD
Skoraj celotno območje Brd je prekrito s flišnimi kamninami, ki jih delimo na
paleocenske kožbanske sklade in eocenske medanske plasti. Starejše kamnine najdemo le
na skrajnem severozahodu Brd pri vasici Golo Brdo in ob dolini reke Idrije, kjer izdanja
plastovit rudistni in mikritni apnenec kredne starosti. Podobno tudi na območju Sabotina
najdemo zgornjekredne debeloplastnate rudistne apnence ter kredne in paleocenske
podsabotinske

plasti

(rdeči

laporovci,

lapornati

apnenec

z

globotrunkanami

in

globorotalijami). Južno od vasi Kožbana med Vrhovljem in Noznim med kožbanskimi
plastmi najdemo manjše področje z rudistnim in kalkarenitnim apnencem (Buser, 1986).

3.2.2.1 MIKRITNI PLOŠČATI IN GREBENSKI APNENEC – APTIJ IN ALBIJ (K14+5)
Nahajajo se severno od Golega Brda v dolini Idrije. Pojavljajo se v obliki plastovitega
sivega mikritnega in deloma bituminoznega apnenca. Plasti so debeline od 20 cm do 2 m. V
srednjem delu apnenca je od kakšnega metra do 30 m debel horizont temnosivega
tankoploščatega apnenca s polami in gomolji roženca (Buser, 1986).

3.2.2.2 RUDISTNI IN MIKRITNI APNENEC – CENOMANIJ IN TURONIJ (K21+2)
Najdemo jih na območju Sabotina, kjer jih sestavljajo masivni beli mikritni apnenci, ki
jim navzgor sledijo plastoviti mikritni in oolitni ter rudistni apnenec, med katerimi redkeje
najdemo tudi boksitne horizonte (Buser, 1986).

3.2.2.3 SENONIJSKI RUDISTNI IN KALKARENITNI APNENEC (K23)
Na Sabotinu ga najdemo kot bel do svetlosiv kristalni kalkarenitni apnenec, ki se
menja z rudistnim apnencem in leži transgresivno na starejšem mikritnem apnencu. Na
njihovem stiku pa dobimo lečasto plast boksita. V večini je masiven in ga sestavljajo organski
drobci pretežno zdrobljenih rudistnih lupin ter iglice morskih ježkov. Navzgor pa sledi
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menjavanje rudistnega apnenca in apnenčevih breč. Prav tako se pojavlja tudi na območju
Golega Brda. Plasti so debele okoli 150 m.
Kot manjše nepravilne krpe in dolgi pasovi se pojavljata tudi svetlosiv, zelenkastosiv,
zelenkast, rdeč, rožnat in vijoličast lapornat apnenec ter lapor, ki se pojavljata tudi pri
Kožbani. Plasti so debelin od nekaj metrov do 80 m (Buser, 1986).

3.2.2.4 PODSABOTINSKE PLASTI – ZG. DEL SENONIJA IN PALEOGEN (K, PG)
Najdemo jih pri vasi Podsabotin in na majhnem območju pri Kožbani. V
podsabotinske plasti uvrščamo rdeče ali sive pelagične laporovce in laporaste apnence
(Ogorelec in sod., 2009).

3.2.2.5 KOŽBANSKI SKLADI (Pc2)
Kožbanske plasti so flišne plasti (na sliki 9) v severnem delu Goriških brd in na
Koradi. Ime so dobile po vasici Kožbana v severnem delu Brd. Pri raziskavah je bilo
ugotovljeno, da so serije kamnin na južnem in severnem delu Brd zelo različne ter tudi
različne starosti. Zato so jih poimenovali kožbanske plasti (severne) in medanske plasti
(južne) (Pavlovec in sod., 1974).
Pri Plavah se plasti začnejo z bazalnim konglomeratom, ki leži na krednem apnencu.
V spodnjem delu kožbanskih plasti prevladujeta konglomerat in breča, vložki peščenjaka in
laporja so redki. V višjih delih se pojavijo debele plasti laporja in peščenjaka (Pavlovec in
sod., 1974; Buser, 1986; Vrabec in sod., 2009).

3.2.2.6 MEDANSKI SKLADI – SPODNJI IN SREDNJI EOCEN (E1,2)
Medanske plasti so imenovane po vasi Medana v južnem delu Brd. V njih prevladuje
menjava laporovca, glinavca in peščenjala, medtem ko so vložki breč ali debelejše plasti
peščenjaka redki (Pavlovec in sod., 1974).
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V zgornjem delu medanskih plasti se pojavljajo tudi vložki apnenčevih breč, ki so
ponekod imenovane rožaške plasti (Pavlovec in sod., 1974).

Slika 9: Menjavanje peščenjakov in laporovcev – kožbanske plasti pri Pristavem (Foto: Andreja Gajser)
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3.2.3 HIDROGEOLOGIJA OBMOČJA GORIŠKIH BRD
Vodotoki v Goriških brdih so večinoma manjše reke, potoki in hudourniki, ki v
glavnem tečejo proti jugozahodu, kar je opaziti tudi v vzporednosti med dolinami. Te so v
južnih Brdih razmeroma široke, v severnih pa se močno zožijo v prave grape. Eden izmed
slednjih je potok Kožbanjšček, ki se je zajedel v apnenčasto podlago pod flišem in izoblikoval
ozko strugo z naravnim mostom ter zaporednimi tolmuni (Ažman Momirski in sod., 2008).
Zaradi menjave propustne in nepropustne kamninske podlage je rečna mreža precej gosta.
Vodotoki so kratki in brez večjega zaledja, zato je njihova vodnatost odvisna od količine
padavin (Jenko in sod., 2015).
Hidrogeološka karta (slika 10) prikazuje, da so za porečja v Brdih značilne plasti z
medzrnsko ali razpoklinsko poroznostjo majhne izdatnosti. Voda teče po peščenjaku v flišu in
tvori površinske izvire. Podzemnega toka vode skoraj ni (Glavan, 2011).

Slika 10: S pravokotnikom označena Goriška brda na Hidrogeološki karti Slovenije (Hodrogeološka karta
Slovenije 1 : 250.000, 1995)
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Kot je razvidno iz slike 11, je rečno omrežje zelo razvejano. Takšna razvejanost je posledica
nepropustne flišne geološke podlage. Reke imajo večinoma hudourniški in mediteranski
značaj, kar pomeni, da se ob večjih nalivih zaradi nepropustnih tal tvori hiter površinski
odtok. Le-ta hitro napolni struge, ki pa so v sušnih obdobjih povečini prazne (Glavan, 2011).

Slika 11: Hidrološka karta Goriških brd (Agencija RS za okolje - Lidar, 2015)

3.2.4 STABILNOST TERENA IN PLAZOVI V BRDIH
Na sprožanje plazov v največji meri vplivajo naravni dejavniki, kot so potresi in
močne padavine, ali človek s svojim poseganjem v okolje. Verjetnost za zemeljske plazove je
odvisna od površja (oblikovanosti in nagiba terena), kamnin v podlagi, podnebja, padavin,
voda, rastlinstva, prebivalstva, poselitve, urbanizacije, rabe tal in industrializacije.
Najpomembnejši faktorji za nastanek plazenja so geološka zgradba, oblikovanost terena,
hidrogeološke razmere, prisotnost geodinamičnih procesov in človeško poseganje v naravno
okolje (Ribičič, 2002).
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Po geološki zgradbi v Brdih prevladuje fliš, ki je v osnovi zelo slabo prepusten,
erozijsko neodporen, in zato je plazenje tal na tem območju pogosto. Ker je vinogradništvo v
Brdih pomembna panoga, saj prevladuje kot kmetijska dejavnost in pokriva kar 30 % vseh
površin območja, se za potrebe le-tega obdelovalne površine širijo in s tem krčijo gozdne
površine. Osnovanje novih vinogradniških površin tako vpliva na tla s pospeševanjem
erozijskih procesov, zaradi naklonov in razgaljenih površin pa posledično prihaja do plazenja
ter posedanja tal. Vse to zahteva izvedbo ustreznih protierozijskih ukrepov. Najprimernejši
ukrep je izdelava teras na novih vinogradniških površinah. S tem se zmanjša potencialno
erozijsko delovanje in plazenje zaradi padavin, poveča se infiltracija vode v tla, in tako se tudi
zmanjša površinski odtok. To pripomore k večji stabilnosti terena in omogoča pronicanje
padavinske vode v nižje sloje tal (Jenko in sod., 2015).
Zemeljski plazovi so na flišnih področjih pogosti predvsem ob intenzivnih padavinah.
Povečan porni tlak zmanjša medzrnske sile v preperini, kar poveča možnost zdrsa. V Sloveniji
je mejna količina padavin, ki sproži plazenje, med 100 in 150 mm pri 24-urnih padavinah ali
med 130 in 180 mm pri 48-urnih padavinah (Ažman Momirski in sod., 2008).
Kot je razvidno iz karte verjetnosti pojavljanja plazov v Sloveniji (slika 12), imajo
Brda precej visoko stopnjo verjetnosti pojavljanja plazov. Kar 22,32 % območja ima zelo
visoko verjetnost za pojavljanje plazov (Komac in sod., 2005).

Slika 12: S pravokotnikom označena Brda na karti verjetnosti pojavljanja plazov (Komac in sod., 2005)
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3.2.5 PEDOLOŠKA SESTAVA
Tla so površinski del litosfere, ki pod vplivom hidrosfere, biosfere in atmosfere dosega
novo kvaliteto – plodnost, to je sposobnost preskrbeti rastline z vodo, mineralnimi surovinami
in kisikom. Prst je naravna tvorba na površju zemeljske skorje, ki je nastala kot rezultat vpliva
zunanjih dejavnikov (klime, živih organizmov in časa) na matično podlago. Je trifazni sistem,
ki ga sestavljajo trde (organske in mineralne snovi), tekoče (talna voda) in plinaste (zrak)
komponente (Urbančič in sod., 2005).
Maljevič (2003) pravi, da vinski trti ustrezajo zelo različna tla, samo vlažna in slana
niso primerna za vinograde. Ker je trta zelo skromna in trdoživa rastlina, je prst zanjo večkrat
prebogata kot prerevna, saj ji ustrezajo lahka, zračna in topla tla s pH-jem med 6 in 7.
Potrebuje različne rudnine, kot so magnezij, fosfor, kalij, bor in najpomembnejši dušik.
Slednjega je sicer v prsti navadno premalo, vendar se ga lahko dodaja s humusom ali
mineralnimi gnojili (Vršič in sod., 2005).
Glede fizikalnih lastnosti tal vinski trti najbolj ustrezajo peščeno-ilovnata ali ilovnatopeščena tla, kjer je pridelek obilen in kakovosten. Na ilovnatih in glinastih tleh, ki so težja za
obdelavo, trta tudi dobro rodi, vendar kakovost grozdja ni tako visoka. Najmanj ji ustrezata
kamnita tla, kjer je prsti le 10–20 %, in peščena tla, ki so močno prepustna in zato povečajo
možnost suše.
Pomemben faktor je še izenačenost podlage v enem vinogradu. Razlike v lastnostih tal
so največkrat vzrok za neistočasno dozorevanje in razvoj grozda v enem vinogradu ter
posledično zmanjšano kakovost pridelka. »V Sloveniji pa so tla izredno nehomogena. Vpliv
različnih tal se izraža prek fizikalno kemičnih lastnosti: teksture, strukture agregatov,
dostopnosti hranil, vsebnosti organske snovi, profila, globine, pH-ja in vodnega statusa.
Vodni status tal, ki je med najpomembnejšimi dejavniki, izražamo z relativno vsebnostjo vode
in razpoložljivostjo vode v tleh. Vpliv na kakovost grozdja je neposreden prek količine za
rastline dostopne vode in posreden prek vpliva na energijsko bilanco tal. Primer: pri fino
strukturni zemlji z visoko vsebnostjo vode se večina energije sprejetega sončnega sevanja
izgubi s procesom izhlapevanja, nasprotno pa peščena, kamnita tla velik del sprejete energije
odbijajo ali sevajo nazaj v atmosfero in tako zvišujejo temperaturo zraka okrog trsa.«
(Lavrenčič, 2004, str. 22-23).
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Geološko sestavo Goriških brd predstavlja v večji meri fliš, ki v stiku z zunanjimi
dejavniki hitro prepereva, in tako nastaja precej rodovitna prst, ki je zaradi peščene primesi
zelo primerna za rast vinske trte. Na področjih, kjer je trda karbonatna osnova, pa nastaja
plitva in groba skeletna prst. Le kjer je rjavica naplavljena v debelejše sloje, se kakovost
apnenčaste plasti izrazito izboljša (Ažman Momirski in sod., 2008).
Tako lahko prst na področju Brd delimo na evtrična rjava tla na flišu, ki absolutno
prevladujejo, in rendzine na apnencih, ki jih najdemo predvsem v jugovzhodnem delu. Ob
vodotokih pa imamo obrečna oglejena tla. Različne prsti v Brdih, prikazane na sliki 13,
razdelimo na (Grčman in sod., 2015):


4 – rendzina na apnencu in dolomitu – matična podlaga: apnenec in dolomit;
raba tal: gozd, planinski pašnik,



5 – rendzina na apnencu in dolomitu in rjava pokarbonatna tla – matična
podlaga: apnenec in dolomit; raba tal: gozd, travinje,



7 – rendzina na ledenodobnih prodnatih in peščenih nasutinah rek in rečnem
vršaju, rjava – matična podlaga: karbonatni prod in pesek; raba tal: njiva,
travinje v klimi z več padavinami,



13 – evtrična rjava tla na flišu – matična podlaga: paleocenski in kredni fliš;
raba tal: travinje, njiva, gozd,



20 – evtrična rjava tla na aluvialno-koluvialnih nanosih in deluviju – matična
podlaga: meljasto ilovnati do ilovnati rečni nanosi; raba tal: njiva, hmeljišče,
sadovnjak, travinje,



23 – evtrična rjava tla, tipična in karbonatna na flišu – čistejši fliš daje pri
razpadanju več glinaste komponente, v manj čistih laporjih pa so primesi
grobozrnatih delcev; matična podlaga: eocenski fliš; raba tal: vinograd, sadovnjak,
njiva, travinje, gozd,



32 – distrična rjava tla na nekarbonatnem flišu in dekalcificiranem
laporovcu – matična podlaga: nekarbonatni in malokarbonatni fliš ter
dekalcificiran lapor; raba tal: travinje, njiva, gozd,



51 – obrečna tla, evtrična – matična podlaga: ilovnati in meljasto ilovnati
nanosi; raba tal: njiva, travinje, sadovnjak,



53 – obrečna tla, oglejena, evtrična – matična podlaga: ilovnato glinast aluvij;
raba tal: njiva, travinje, plantažni – hitrorastoči listavci.
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Slika 13: Pedološka karta Slovenije 1 : 250.000 – območje Goriških brd (Grčman in sod., 2015)

Rjave prsti so primerne za rast vinske trte, sadnega drevja, njivske kulture in trave.
Pomembna lastnost za rast vinske trte je peščena sestava zaradi razpadanja fliša. Aluvialne
prsti so zaradi rodovitnosti in ravninske lege namenjene predvsem njivski kulturi, rendzine pa
so po drugi strani zaradi svoje plitkosti povečini namenjene slabšim travnikom in gozdu
(Ažman Momirski in sod., 2008).
Prsti, katerih matično podlago predstavlja fliš, so podvržene hitri podzolizaciji,
medtem ko večja primes apnenca med plastmi laporja povzroča skeletna zemljišča. Kljub
rastlinski odeji so območja s tanko plastjo prsti na živoskalni podlagi izpostavljena eroziji, ki
včasih razgalja cela pobočja (Vrišer, 1956). V spodnjih Brdih so večja območja prekrita z zelo
drobnimi peski in debelimi plastmi ilovice ter gline, kjer nastajajo težka in neprepustna tla, ki
se ob obilnejših padavinah dobro prepojijo z vodo, ponekod tudi do zamočvirjenja.
Posledica nepropustnosti tal je erozija prsti, za katero so pogoji na flišu zelo ugodni.
Strma pobočja, padavine v obliki nalivov, sušnost prsti in intenzivna obdelava rušijo naravno
ravnovesje, ki ga je prvotno varovala rastlinska odeja. Pri eroziji so tako poleg primarne
litološke podlage še vedno odločilnega pomena človeški posegi. Erozijo je pospešilo krčenje
gozda za intenzivnejše kmetijsko obdelovanje v 19. stoletju (Vrišer, 1954). Najbolj učinkovit
poseg proti eroziji je urejanje kulturnih teras, kar zmanjša potencialno erozijsko delovanje in
plazenje zaradi padavin, poveča pa se infiltracija vode v tla in s tem zmanjša površinski odtok,
kar pripomore k večji stabilnosti (Jenko in sod., 2015).
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3.2.6 GEOLOGIJA IN VINO
Vino definirata okolje, v katerem raste vinska trta, in izbira načina pridelave vina
(Unwin, 2012). Vina se med seboj razlikujejo zaradi sedmih različnih faktorjev, to so: sorta
vinske trte, geološka osnova in prst, klima, hidrologija prsti, geomorfologija območja,
obdelava vinograda in vinifikacija vina (Burns, 2012).
Prst in geološka podlaga imata pri nastajanju vina zelo pomembno vlogo. Erozija je
pomemben proces, ko geološka podlaga prehaja v prst, preko katere kemijski hranilni
elementi iz matične podlage prehajajo v vinsko trto in posledično v vino. Dvanajst od
šestnajstih poglavitnih elementov za grozdje prihaja iz prsti. Fizikalne lastnosti tal, kot so
globina, pH, prepustnost, slanost, barva in velikost delcev, vplivajo na kakovost vina. Zato je
geologija zelo pomembna za vinogradništvo, saj definira terroir, o katerem bom podrobneje
pisala kasneje, in posledično vino (Burns, 2012).
Od sedmih faktorjev, ki vplivajo na značaj vina, je vsak posebej pomemben, saj vsak
pripomore k edinstvenemu okusu posameznega vina (Burns, 2012):


Sorta: vsaka sorta je različna in da drugačno vino. Znotraj vsake sorte so še
različni kloni, ki tudi vplivajo na končen izdelek.



Geološka podlaga: različne geološke podlage lahko preko prsti dajo pri isti sorti
grozdja popolnoma drugačno vino. Na to vplivajo tudi fizikalne lastnosti prsti:
globina, struktura, trdnost, kemična sestava in organizmi v njej.



Klima: zaželeno je bolj suho obdobje v času dozorevanja grozdja in topli dnevi ter
hladne noči za ohranjanje kompleksnosti v grozdju.



Hidrologija prsti: tekstura in struktura prsti definirata prepustno sposobnost prsti.
Vinski trti bolj odgovarjajo prsti, ki so bolj propustne.



Morfološke značilnosti območja: usmerjenost, naklon in nadmorska višina
vplivajo na rast trte ter dozorevanje grozdja.



Vinar, ki ima velik vpliv na končni izdelek glede na načina vinifikacije.



Način obdelave vinograda.
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Kako geologija posredno preko prsti vpliva na vino? Globina tal vpliva na globino
koreninskega sistema in zmožnost vinske trte za dostop do vodnih virov. Različne sorte imajo
rade različne globine tal. Na dostopnost do različnih snovi v prsti vpliva pH prsti, saj visok
pH zmanjšuje dostopnost do železa, bakra, cinka in mangana, nizka vsebnost pH pa zmanjša
vnos fosforja. Sol povzroči povišano količino natrija in klorida ter zato zmanjšuje
razpoložljivost kalija v tleh, ki je pomembno hranilo za vinsko trto. Tekstura prsti (količina
gramoza, peska, mulja in gline) vpliva na zmogljivost zadrževanja vode, drenažo in
enostavnost gojenja. Struktura tal se nanaša na to, kako se delci držijo skupaj, vpliva pa na
trdnost tal, drenažo in koliko je koreninskemu sistemu omogočeno prehajanje v globino
(Burns, 2012).
Prst mora biti dobro prepustna, saj prevelika količina vode povzroči prenapolnjenost
jagod. Prsti, ki vsebujejo prevelik delež gline, so kompaktne in preprečujejo koreninskemu
sistemu dostop v globino, kjer se nahajajo pomembna hranila in voda. Barva prsti vpliva na
temperaturo tal. Temnejša kot je, tem topleje je in grozdje hitreje zori. Rdeča barva naznanja
dobro prepustnost. Skalnata tla zadržujejo toploto in spodbujajo zorenje, bolj kamnita tla pa
spodbujajo koreninski sistem, da prodre globlje za dostop do vode in hranilnih snovi.
Prisotnost apnenca kaže na nevtralen do alkalen pH, dobro strukturo tal in mogoče na
omejitev koreninskega sistema za prodiranje v globino. Kalcijev karbonat tudi omeji
koreninski sistem in posledično spodbujanje za rast korenin horizontalno, kar vpliva na
kakovost grozdja (Burns, 2012).
Nekatere matične podlage zaznamujejo okuse in arome v vinih. Vina, katerih grozdje
je nastalo na apnenčastih tleh, težijo k citrusnim notam vonja in okusa z dolgim kislinskim
pookusom. Lapornata in drobnozrnata apnenčasta tla pripomorejo k bolj pekočemu,
poprastemu okusu. Peščena tla zaznamujejo vino z živahnim značajem, drobnozrnata glinena
tla pa poudarjajo taninske značilnosti v vinu. S skrilavci bogata tla poudarijo ostre okuse,
vulkanska tla pa zaznamujejo vino s polnim okusom, ki temelji tudi na dimu (Burns, 2012).
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3.2.7 TERROIR
Francosko besedo terroir večkrat srečamo v besedilih, ki govorijo o vinogradništvu
in/ali vinu. Laville (1990) je terroir definiral kot značilnosti lokalne klime, tal in topografije
(kar bi lahko ekološko označili kot rastišče) ter značilnosti lokalne vinogradniške tradicije in
kulture. Audier (1992) pa pravi, da je terroir v končni fazi pridelek: grozdje ali vino, ki zrcali
neko značilno kakovost določenega področja.
Terroir so torej geogeni in antropogeni parametri, ki vplivajo na tipičnost in kakovost
vina na določenem geografskem območju.
Z vplivom geomorfoloških značilnosti območja na terroir in posledično na vino sej je
v svojem diplomskem delu ukvarjala Jamšek (2008) ter Šmuc in sodelavci (2016). Primerjali
so dve različni legi znotraj istega vinograda. Na obeh legah je bila istočasno zasajena ista
sorta vinske trte malvazija. Z enakim načinom obdelave vinograda in enakim procesom
pridelave vina iz obeh leg so zagotovili enake antropogene dejavnike. Geološka podlaga je
znotraj vinograda enaka. Glede na to, da je vinograd manjši, so tudi makroklimatske lastnosti
iste. Razlike pa so se pokazale pri ostalih geogenih parametrih, in sicer pri hidogeoloških in
pedoloških razmerah, mikroklimi ter geomorfologiji.
Kljub temu da so bili zagotovljeni enotni antropogeni parametri terroirja, geogeni
parametri pa so bili nekateri enaki in drugi različni, vendar dokaj podobni, so bile v vzorcih
vina iz spodnje in zgornje lege razlike v pH-ju ter pri vsebnosti skupnih kislin. Razlike med
obema legama so bile ugotovljene v sestavi in globini tal, drenaži in mikroklimi, kar je
neposredno povezano z geomorfno pozicijo obeh leg. Tako je bilo dokazano, da geomorfna
pozicija vinograda in tudi posameznih trsov vinske trte vpliva na kakovost vina
(Šmuc in sod., 2016).
Rusjan in Korošec Koruza (2003) sta vinorodni okoliš Goriška brda označila kot
terroir, saj zaokrožuje specifično vinogradniško območje z značilnim podnebjem,
sortimentom in tradicionalnim načinom gojenja vinske trte.
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4

METODE DELA
Za potrebe ugotavljanja primernih leg vinogradniških površin in ugotavljanja

potencialnih novih, še neizkoriščenih površin za vinograde sem uporabila programsko opremo
ArcGIS z namenom pridobiti končno karto ustreznosti lokacij vinogradov v Goriških brdih.
Moje delo je bilo na začetku večinoma kabinetno, za interpretacijo in zaključke v
kočni fazi diplomskega dela pa tudi terensko. Natančnejši opisi metod dela so v nadaljevanju.

4.1 GIS
4.1.1 DEFINICIJA GIS-a
Geografski informacijski sistem (Geographic Information System) – GIS je
informacijski sistem, ki uporabi podatke tako, da jih veže na geografske koordinate. Združuje
računalniško strojno opremo, programsko opremo in zajem ter vnos prostorskih podatkov.
Omogoča njihovo urejanje, organizacijo, shranjevanje, analiziranje in prikaz (Ribičič, 2002).
Prednost GIS-a pred ostalimi računalniškimi programi je ta, da nam omogoča
združevanje informacijskih slojev z različnimi podatki, ki nam združeni dajo nove
informacije. Tako lahko ustvarjamo različne karte, ki jih interpretiramo kot vsak sloj posebej
ali pa skupaj, kot novo karto. Vsak sloj ima svoje lastnosti, prikazane tako grafično kot v
atributni tabeli. Z GIS-om lahko podatke, ki se nanašajo na skupno geografijo, povežemo ali
ločimo in tako pridemo do novih informacij, vzorcev, odnosov ter trendov. Tako lahko iz že
obstoječih virov pridemo do novih podatkov (Šumrada, 2005).
GIS nam omogoča sledeče funkcije: zajem in vnos, organizacijo in shranjevanje,
urejanje, posodabljanje in spreminjanje, analizo in prostorsko poizvedbo, vizualizacijo in
nadaljnjo distribucijo prostorskih podatkov v druga okolja (Verbovšek, 2012).

Informacijski sistem GIS se vedno bolj uporablja tudi v vinogradništvu. Predvsem se
ga uporablja za izbiro najboljše lokacije za nove vinograde, saj omogoča, da glede na vse
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želene faktorje izračunamo najboljšo lego za naše potrebe oziroma potrebe vinske trte. Seveda
je od vsakega posameznika, ki se odloči za nakup novega vinograda, odvisno, kateri faktorji
so mu najbolj pomembni. Takšno obliko vinogradništva imenujemo natančno vinogradništvo
ali »Precision Viticulture«. Navadno se za raziskavo uporablja eno ali več geoprostorskih
tehnologij in vse potrebne naprave, orodja ter tehnike za pridobitev vseh potrebnih podatkov
na terenu (Green, 2012).

4.1.2 PODATKI V GIS-u
Podatki, ki jih uporabljamo v GIS-u, morajo biti natančni in verodostojni, pomembna
je tudi njihova količina. Združujemo jih v podatkovnih bazah, ki v podatkovnih tabelah in
sistemih definirajo povezave med njimi ter določajo način operiranja. Podatkovna baza je
zbirka urejenih podatkov, ki je organizirana tako, da lahko zajamemo, dodajamo,
spreminjamo in pregledujemo podatke v njej. Namenjena je hrambi, poizvedbam in analizam
prostorskih podatkov. Značilnost podatkovnih baz je preglednost, ki omogoča učinkovitejše
upravljanje z njimi. Ker je količina podatkov v podatkovnih bazah, ki jih uporabljamo v
okolju GIS, velika, se pojavi zahteva po hitrem in natančnem prenosu le-teh preko
računalniških mrež ter njihovi hitri obdelavi (Verbovšek, 2012; Longley in sod., 2001).
Za uporabo GIS-a moramo imeti podatke iz realnega sveta v poenostavljeni, abstraktni
obliki, primerne za računalniško uporabo in obdelavo. Kot prikazuje tudi slika 14, imamo dva
tipa prostorskih podatkov (Verbovšek, 2012):
 Vektorska oblika: prostor je razdeljen na točke (npr. vrtina), linije (npr. reka) in
poligone (npr. geološka plast), ki so med seboj povezani. Oblike so natančno
določene. Podatki so zajeti iz GPS-a, digitalizirani ročni podatki ali podatki iz CADprogramov. Vektorski podatki so uporabni za nezvezne podatke (npr. geološke plasti),
shranjujejo se kot točke (x, y) in njihove povezave. Po njih se pomikamo vzdolž linij.
Velikost podatkov je majhna (Verbovšek, 2012). Podatki, ki jih želimo predstaviti z
vektorskimi enotami, morajo imeti dobro poznano geografsko lokacijo, so neodvisni
in točno določeni (Vižintin, 1999).
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 Rastrska oblika: prostor je sestavljen iz mreže celic določene dimenzije, ki določa
natančnost prikazanih vzorcev ali funkcij. Manjša kot je celica, podrobneje je opisano
območje. Velikost celice torej določa ločljivost podatkov. Oblike so nenatančne.
Podatki so zajeti iz fotografij ali satelitskih posnetkov. Rastrski podatki so uporabni za
zvezne podatke, shranjujejo pa se kot celice z določeno vrednostjo. Po njih se
pomikamo po stolpcih in vrsticah. Velikost podatkov je velika (Verbovšek, 2012).

Slika 14: Prikaz vektorskih podatkov (levo) in rastrskih podatkov (desno) (spletni vir 7)

V GIS-u lahko vektorske in rastrske podatke združimo. Vsi podatki so organizirani v
informacijske sloje, ki jih po potrebi zlagamo enega na drugega (slika 15). Kot osnovni
informacijski sloj navadno uporabljamo topografsko karto, na katero nalagamo potrebne
dodatne sloje. Spodnji sloji so manj vidni, zgornji bolj, vendar vsakemu sloju lahko
prilagajamo presevnost, barvo in mnoge druge karakteristike. Na sloje lahko nanašamo tudi
vektorske objekte.
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Slika 15: Primer sestavljanja slojev v GIS-u (spletni vir 8)

ArcGIS je programska oprema podjetja ESRI (Environmental Systems Research
Institute) in le eden izmed programov, ki deluje v Geografskem informacijskem sistemu.
ArcGIS je zbirka izdelkov GIS, ki se izvajajo v namiznem (ArcGIS Desktop), strežniškem
(ArcIMS) in mobilnem okolju (ArcGIS mobile). Vsebuje tudi orodja za aplikativni razvoj in
spletni servis (Spletni vir 9). Za potrebe svojega diplomskega dela sem uporabila različico
programa ArcGIS Desktop, verzijo 10.4., in ekstenzijo Spatial Analyst, na voljo na
svetovnem spletu (slika 16).

Slika 16: Program ArcMap s prikazom topografske karte
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Za svoje diplomsko delo sem v ArcGIS-u uporabila naslednje ukaze:
Z orodjem Poligon v raster ali »Polygon to raster (Conversion)« lahko podatke v
vektorski obliki spremenimo v rastrsko obliko (Spletni vir 9).
S poenotenjem dimenzij rastrskih celic z ukazom »Resample (Data Management)«
lahko spremenimo ločljivost rastrskih podatkov in določimo želena pravila za združevanje ali
interpolacijo vrednosti preko novih velikosti celic (Spletni vir 9).
Orodje Maska (izrez) ali »Extract by mask« nam omogoča analize in izračune v
prostorskih ter 3D-orodjih le v celicah, ki so znotraj omejenega območja. Rezultat, ki ga z
masko dobimo, je v rastrski obliki. Maska, ki jo ustvarimo, je sloj z omejenim območjem, ki
nas zanima in ga analiziramo. V mojem primeru sem območje omejila na področje Goriških
brd. Če je sloj v rastrski obliki, bo maska zajela samo celice območja, ki imajo vrednosti.
Celice brez vrednosti se štejejo, kot da so zunaj območja (Spletni vir 9).
Z ukazom Usmerjenost ali »Aspect (Spatial Analyst)«, kateremu kot vhodni sloj damo
sloj nadmorskih višin, dobimo usmerjenost ali ekspozicijo, ki jo merimo v stopinjah (°) od
severa. To orodje izračuna smer za vsako celico, v katero je ploskev obrnjena, upoštevajoč
naklon. Ekspozicija površine vpliva na količino sončnega sevanja, ki ga ta ploskev dobi, kar
vpliva na temperaturo in izhlapevanje vode na določeni točki. Tako so področja z južno
usmerjenostjo bolj topla in bolj suha kot območja s severno ekspozicijo (Spletni vir 9).
Ukaz Naklon ali »Slope (Spatial Analyst)«, kateremu kot vhodni sloj damo sloj
nadmorskih višin, nam kot rezultat da naklon ali strmino površja. Operacija izračuna
maksimalno spremembo od celice do sosednjih celic in nakaže strmino. Naklon lahko merimo
v stopinjah v primerjavi z vodoravno ploskvijo ali v odstotkih, pri čemer je dvig deljen z
dolžino, pomnožen s 100. Naklon 45° je enakovreden 100-% naklonu. Bolj kot se naklon
približuje 90°, bolj se odstotek približuje neskončnosti. Naklon za celice v rastru je najbolj
strm nagib ravnine, ki jo določa celica in njenih osem sosednjih celic (Spletni vir 9).
Tudi pri ukazu Senčen model reliefa ali »Hillshade (Spatial Analyst)« uporabimo sloj
nadmorske višine kot vhodni sloj. Na zemljevidu se kaže kot simulacija vpliva sončne
svetlobe na razgibanem terenu (slika 17). Pokaže nam, katere točke bi bile v senci, ki bi jim jo
naredili drugi deli (Spletni vir 9).
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Slika 17: Karta senčenega modela reliefa Goriških brd
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Funkcija Sončno obsevanje ali »Area Solar Radiation (Spatial Analyst)« nam
omogoča grafični prikaz in analizo učinkov sonca na geografskem območju za določeno
časovno obdobje. Omogoča nam izračun insolacije tako za neko točko kot tudi za določeno
območje glede na relief. Izračun količine sončnega obsevanja na nekem območju ali na neki
točki bi nam vzelo več ur, za večja območja celo več dni. Ta funkcija nam omogoča, da
rezultat dobimo takoj. Rezultati so podani v vatnih urah na kvadratni meter (Wh/m2). Pri
izračunu se upošteva razlike v nadmorski višini, naklonu in usmerjenosti ter sence, ki jih
povzročajo topografski elementi. Upošteva se tudi čas v dnevu in letni čas ter faktorje, ki
vplivajo na mikroklimo (temperatura zraka, temperatura tal, izhlapevanje, taljenje snega,
vlaga v tleh in razpoložljiva svetloba za fotosintezo rastlin). Zato so rezultati zelo uporabni pri
raznih raziskavah, na katere vpliva sonce (Spletni vir 9).
Eden od načinov pretvarjanja podatkov v bolj uporabno obliko za analizo je z ukazom
Reklasifikacija ali »Reclassification (Spatial Analyst)«. Reklasifikacija ploskve določa obseg
vrednosti, ki so enake eni vrednosti. Celicam lahko omejimo vrednosti tako, da so vrednosti
nad neko mejo ali recimo med dvema kritičnima mejama ovrednotene drugače kot ostale, ki
niso v teh območjih. Lahko pa funkcijo reklasifikacije uporabimo tudi tako, da vrednosti
razdelimo v določeno število razredov kot sredstvo za združevanje ali posploševanje
podatkov. Reklasifikacijo velikokrat uporabljamo, da zmanjšamo število izhodnih kategorij za
prekrivno analizo (»Overlay analysis«).
Reklasifikacija je proces, ko vhodne celice ovrednotimo z novimi izhodnimi celicami,
ki imajo nove vrednosti. Na primer, če po nekaterih parametrih določenim potrebam ustreza
čim nižja nadmorska višina, nadmorsko višino razdelimo v razrede tako, da zajamemo vse
nadmorske višine določenega območja. Ker iščemo čim nižjo nadmorsko višino, ovrednotimo
razred, ki vsebuje najnižjo, s 5, razrede z višjo nadmorsko višino pa naprej kvalitativno od 4
proti 1.
Ta funkcija je pomembna za analizo primernosti (»Weighted suitability analysis«), saj
bodo rastrski podatki na koncu imeli različne vrednosti glede na težnost določene
karakteristike, ki jo predstavljajo. Pomembno je, da vse sloje, ki jih bomo uporabili pri končni
karti, reklasificiramo v isto število razredov (Spletni vir 9).
Pri svojem diplomskem delu sem se odločila, da vrednosti razdelim v razrede od 1 do
5, pri čemer 5 pomeni zelo dobro, 4 dobro, 3 zadovoljivo, 2 slabo in 1 zelo slabo.
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Orodje Utežno združevanje slojev ali »Weighted overlay« je najbolj uporabljen
pristop za prekrivne analize (»Overlay analysis«) pri reševanju več kriterijskih težav, kot sta
na primer izbira primerne lokacije in modeli primernosti. Kot pri vseh prekrivnih analizah
moramo tudi pri težnostni prekrivni analizi definirati problem, razdeliti model v podmodele in
določiti vhodni sloj.
Ker imajo vhodni sloji različne vrednosti, moramo najprej vsak sloj reklasificirati, da
jih lahko kasneje kombiniramo med seboj v enotni analizi. Vrednosti sloja morajo biti
reklasificirane po preferenčnih vrednostih, na primer od 1 do 5, pri čemer je 5 najbolj ugodno.
Vsi sloji morajo imeti isti način reklasifikacije in število razredov, da so rezultati analize
verodostojni, na primer vsi sloji morajo imeti razrede razdeljene od 1 do 5. Ni pa nujno, da
ima vsak kriterij oziroma sloj enako pomembno težo pri rezultatu analize, ki jo želimo izvesti.
Sami določimo težo vsakega sloja (v odstotkih) glede na pomembnost tako, da imajo vsi sloji
skupaj končno težo 100 % (Spletni vir 9).
Sama sem pri svojem delu funkcijo utežnega združevanja slojev uporabila za pripravo
končne karte, kjer sem vsakemu od šestih slojev dodelila svoje utežne odstotke.
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4.1.3 DIGITALNI MODEL VIŠIN (DMV) IN LIDAR
Digitalni model višin ali krajše DMV je enostaven zapis v dvorazsežni kvadratasti
celični mreži z višinami, zapisanimi kot atribut, ki ga uporabljamo za opis zemeljskega
površja. Uporabljamo ga kot enostavnejši približek zapisa digitalnega modela reliefa (DMR).
Take vrste zapisa imenujemo matrični oziroma rastrski sloj reliefa, ki se uporablja v okolju
GIS. DMV lahko glede na DMR opišemo kot (Podobnikar, 2002):
 zapis podatkov je enoličen, saj vsebuje le točke pri rastrskem zapisu ali
enostavnem zapisu v nepravilni trikotniški mreži (TIN),
 informacije o strukturi so topološko enostavne, ker so omejene na enostavne
topološke relacije celične mreže ali enostaven TIN,
 pri DMV-ju gre lahko za zapis in prikaz diskretnih vrednosti nadmorskih višin
ali pa za zvezen prikaz ploskve površja, kar je odvisno od interpretacije,
 osnovne informacije o kakovosti so prav tako pomembne kot pri DMR-ju,
ampak zaradi enostavnosti niso vključene v definicijo DMR-ja.
Pri definiciji DMV-ja je poudarek predvsem na točkovnih zapisih podatkov,
definiranih kot del DMR-ja. DMV je torej le eden izmed slojev DMR-ja, podobno kot na
primer sloj naklonov površja (Podobnikar, 2002).
Digitalni model reliefa uporabljamo za identifikacijo vrhov, vrtač, grebenov, dolin,
ravnin, hribovja itd. ter simulacijo plazov, poplav, erozije. Uporabljamo ga lahko tudi za
iskanje paleogeomorfoloških struktur. Iz natančnega modela lahko celo razberemo geološko
strukturo tal (Podobnikar, 2002).
V svojem diplomskem delu sem uporabila DMV z velikostjo celice 1 × 1 m, ki sem jo
kasneje spremenila na 25 × 25 m. Za poenotenje vseh slojev na velikost celice na 25 × 25 m
sem se odločila, ker je območje Brd veliko in bi bila manjša velikost preveč natančna za
prikaz podatkov in rezultatov.
LIDAR je tehnologija daljinskega zaznavanja, ki so jo razvili v 80-ih letih prejšnjega
stoletja. Ta tehnika je vse bolj uporabna na različnih področjih in z razvojem novih aplikacij
postaja vse bolj dostopna. LIDAR pomeni skeniranje terena z laserskim skenerjem, ki je
nameščen na letalu. Laserski skener oddaja in prejema odbite žarke od terena ter na podlagi
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časa vračanja žarka določi višino točke, od katere se je žarek odbil (Oštir, 2006). Za to se
uporablja navigacijske naprave GNSS (Global Navigation Satellite System) in inercialni
sistem (INS), ki umeščata podatke v prostoru in poskrbita za umestitev laserskega sistema, ki
oddaja laserske žarke in sprejema njihove odboje od terena ter objektov na terenu. Takšen
način zajemanja podatkov je natančen in predvsem ni odvisen od vremena, saj se uporablja
aktivno elektromagnetno valovanje, ki omogoča tudi delno penetracijo signala skozi
vegetacijo, ter v nasprotju z aerofotografiranjem omogoča zajem podatkov tudi ponoči
(Spletni vir 10).
Rezultat take vrste skeniranja so georeferencirane točke, ki so z obdelavo klasificirane
glede na to, od kod se je laserski signal odbil (tla, nizka, srednja ali visoka vegetacija, stavba,
voda itd.). Po tej klasifikaciji je v drugi fazi izdelan digitalni model terena (Spletni vir 10).
Natančni podatki, pridobljeni na takšen način, so uporabni na različnih področjih
(Spletni vir 10):
 izdelava kart poplavne nevarnosti,
 če so podatki zajeti v več časovnih obdobjih, je možno spremljanje pomikov
plazov, količine izkopov v dnevnih kopih itd.,
 prostorsko načrtovanje,
 energetika – izdelava ocene solarnega potenciala območja,
 arheologija – iskanje potencialnih arheoloških najdišč,
 kmetijstvo – iskanje primernih zemljišč glede na nagib in osončenost,
 gozdarstvo – spremljanje letnega prirastka biomase,
 obramba.
Podatke digitalnega modela višin (DMV) sem pridobila iz lidrskih podatkov, ki so od
leta 2015 dostopni na svetovnem spletu (Agencija RS za okolje, 2015). Lidarski podatki
zajemajo celotno območje Slovenije.
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4.2 PRIDOBIVANJE IN OBDELAVA PODATKOV
Vsi vinski strokovnjaki trdijo, da se večji del kvalitete vina pridela v vinogradu. Zato
je izbira prave lege vinograda prva skrb vsakega vinarja. Pri svojem diplomskem delu sem se
omejila na geogene parametre terroirja, kajti antropogeni elementi niso parameter, ki bi nas
pri tej tematiki utegnil zanimati, saj gre za odločitev in filozofijo vsakega posameznega
vinarja. Geogeni parametri zajemajo pedološke značilnosti, od katerih je najpomembnejši
faktor geološka podlaga, topografske značilnosti in klimatske razmere (Lavrenčič, 2004).
Za pripravo končne karte, potrebne za analizo ustreznosti lokacij vinogradov v
Goriških brdih, sem najprej pridobila vse podatke, ki sem jih nameravala pri končni karti
upoštevati v rastrski ali poligonski obliki in so primerni za obdelavo v okolju GIS. Večina
potrebnih podatkov je dosegljivih na svetovnem spletu, manjkajoče pa sem pridobila s
pomočjo fakultete in mentorja.
Podatki, ki sem jih pri svojem delu uporabila in modificirala, so:
 pedološka karta Slovenije v vektorski obliki (Ministerstvo za kmetijsktvo,
gozdarstvo in prehrano, 2007),
 digitalni model višin s celico 1 × 1 m, ustvarjen iz lidarskih podatkov
(Agencija RS za okolje, 2015),
 povprečna letna višina korigiranih padavin v letih 1971–2000 (Agencija RS za
okolje, 1971-2000),
 raba tal – GERK v vektorski obliki (Ministerstvo za kmetijsktvo, gozdarstvo in
prehrano, 2015)
 infrastrukture so Temeljni topografski načrti meril 1: 5000 – TTN5 (Javne
informacije Slovenije, Geodetska uprava Republike Slovenije, 1999),
 Pregledna karta Slovenije v merilu 1:500.000 - DPK 500 (Javne informacije
Slovenije, Geodetska uprava Republike Slovenije, 2014).
Za vsakega izmed podatkov, ki sem ga nameravala uporabiti, sem potrebovala še
agronomske podatke potreb vinske trte za rast. Pri tem koraku sem naletela na največ težav,
saj sama nisem imela teoretične podlage in sem zato agronomski del diplomskega dela
odkrivala na novo. Vinska trta je rastlina, ki ji tudi strokovnjaki s tega področja težko
postavijo številčne oziroma vrednostne mejnike, kaj je boljše in kaj slabše. Veliko je
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faktorjev, ki vplivajo na kvaliteto pridelka, poleg vsega pa vplivajo tudi eden na drugega, tako
da se dopolnjujejo ali izključujejo. Zato tudi nisem dobila vseh podatkov iz literature in sem
določene vrednosti morala ovrednotiti glede na (osebno) mnenje strokovnjakov s področja
agronomije ali vinarjev, ki imajo na področju Goriških brd dolgoletne izkušnje, brez
teoretičnih osnov ali napisanih pravil.
Podatke, ki jih nisem pridobila iz literature, sem poiskala na Biotehniški fakulteti UL
pri izr. prof. dr. Denisu Rusjanu ter na Visoki šoli za vinogradništvo in vinarstvo UNG pri
predavatelju in priznanem vinarju Primožu Lavrenčiču, univ. dipl. ing. agr. Za mnenja na
podlagi vinogradniških izkušenj pa sem se obrnila na različne briške vinarje.
Pridobljene podatke sem obdelala v programski opremi ArcGIS s pomočjo za to
namenjenih orodij in ukazov. Najprej sem vse podatke, ki so bili v vektorski obliki (večinoma
so bili podatki v obliki poligonov), pretvorila v rastrsko obliko s pomočjo orodja »Polygon to
raster« in vsem spremenila velikost celice iz 1 × 1 m v 25 × 25 m. Velikost celice 25 × 25 m
sem izbrala zaradi velikega obsega obravnavanega območja in lažjega prikaza rezultata. Z
orodjem »Extract by mask« sem vsak sloj posebej omejila na obravnavano območje.
Vse sloje sem klasificirala v pet ali šest vnaprej dogovorjenih razredov, kar je opisano
pri vsakem obravnavanem sloju posebej. Za to sem uporabila ukaz »Reclassify«.
Za izdelavo končne karte sem izvedla obteženo analizo prekrivanja rastrskih slojev
(»Weighted Overlay Analysis«), pri čemer sem vsakemu sloju določila utež glede na njegovo
pomembnost pri analizi ustreznosti lokacij vinogradov. Na koncu sem na karti izpostavila
območja, ki so za vinograde najprimernejša.
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4.2.1 DIGITALNI MODEL VIŠIN
Digitalni model višin (DMV) z ločljivostjo 1 × 1 m je bil izdelan iz lidarskih podatkov
(Agencija RS za okolje, 2015). DMV je v rastrski obliki, zato sem mu samo povečala velikost
celice na 25 × 25 m in ga reklasificirala v pet razredov, kot je razvidno spodaj.
Najprimernejša nadmorska višina za vinograde je med 50 in 150 m, najvišja primerna
nadmorska višina je do 250 m in le pogojno do 350 m. Nadmorska višina pod 50 m je slabša
zaradi večje izpostavljenosti vlagi in slani.
Ker je najnižja nadmorska višina v Goriških brdih 50 m, sem razred od 0 do 50 m
nadmorske višine zanemarila. Najvišje ležeča točka v Brdih je na hribu Korada in ima
nadmorsko višino nekaj več kot 810 m. Vendar ker za vinograde nadmorska višina, višja od
350 m, ni več primerna, so območja z nadmorsko višino, višjo od te, padla v razred, ki ni
primeren za vinograd.
Razrede nadmorskih višin sem razdelila sledeče:
 od 50 m do 150 m – razred 5 – zelo primerno,
 od 150 m do 200 m – razred 4 – primerno,
 od 200 m do 250 m – razred 3 – srednje primerno,
 od 250 m do 300 m – razred 2 – manj primerno,
 od 300 m do 350 m – razred 1 – najmanj primerno,
 nad 350 m – razred 0 – ni primerno.

4.2.2 NAKLON
Iz DMV-ja sem v ArcGIS-u z ukazom »Slope« dobila podatke o naklonu površja v
rastrski obliki in jim povečala velikost celice iz 1 × 1 m na 25 × 25 m.
Pri naklonu je glavna smernica za postavitev razredov gospodarnost obdelave
zemljišča (s stališča stroškov obdelave). Sicer naklon vpliva na osončenost vinske trte, vendar
je ta kriterij upoštevan tudi pri sloju osončenosti in usmerjenosti. Razredi za klasifikacijo
naklonov površja so postavljeni naraščajoče, s tem da je manjši naklon boljši. V
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vinogradništvu velja, da je smiselna postavitev vinograda na brežinah z naklonom do 25 %.
Omejitev naklona pa sem postavila pri 35 %, saj je nad tem obdelava vinograda negospodarna
(Rusjan, ustno, maj 2016).
Razrede naklonov sem razdelila na:
 od 0 % do 6 % – razred 5 – zelo primerno,
 od 6 % do 12 % – razred 4 – primerno,
 od 12 % do 18 % – razred 3 – srednje primerno,
 od 18 % do 25 % – razred 2 – manj primerno,


od 25 % do 35 % – razred 1 – najmanj primerno

 nad 35 % – razred 0 – ni primerno.

4.2.3 USMERJENOST POBOČIJ
Podatke o usmerjenosti pobočij sem dobila iz DMV-ja z ukazom »Aspect« v
programski opremi ArcGIS. Pridobljeni podatki so v rastrski obliki. Povečala sem še velikost
celice na 25 × 25 m, da je ločljivost vseh slojev enaka.
Najprej je bilo treba celotnih 360° neba razdeliti v 8 razredov glede na stran neba
(Komac, 2005a):
 S: 337,5°–22,5°,
 SV: 22,5°–67,5°,
 V: 67,5°–112,5°,
 JV: 112,5°–157,5°,
 J: 157,5°–202,5°,
 JZ: 202,5°–247,5°,
 Z: 247,5°–292,5°,
 SZ: 292,5°–337,5°.
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V naslednjem koraku sem smeri neba razdelila v razrede. Izpostavljenost soncu je v
vinogradništvu pomemben faktor. Najboljše lege so vzhodne, jugovzhodne in južne, najslabše
pa severne (Rusjan, ustno, maj 2016).
Razrede usmerjenosti pobočij sem razdelila na:
 V, JV in J – razred 5 – zelo primerno,
 JZ – razred 4 – primerno,
 Z in SV – razred 3 – srednje primerno,
 SZ – razred 2 – manj primerno,
 S – razred 1 – najmanj primerno.

4.2.4 OSONČENOST
Sloj osončenosti sem pridobila s programom ArcGIS iz sloja nadmorskih višin s
funkcijo »Area solar radiation«. Podatki so tako že bili v rastrski obliki. Ker je osončenost za
vinsko trto pomembna predvsem v rastnem obdobju med 1. aprilom in 31. oktobrom (Huglin,
1986), sem sončno obsevanje omejila zgolj na to obdobje, in sicer za leto 2015.
Vrednosti, ki so rezultat funkcije sončnega obsevanja, so v enoti WH/m². Na območju
Goriških brd je bila maksimalna vrednost sončnega obsevanja 899.035 WH/m², najnižja pa
200.294 WH/m². Podatek, koliko sončnega obsevanja je primernega za kakovosten pridelek
vinske trte, ne obstaja v nobeni literaturi. Po ustnem priporočilu briških vinarjev sem se zato
odločila, da so najboljša območja, kjer je največ sončnega obsevanja in se razredi nižajo s
padanjem količine sončnega obsevanja. Vrednosti sem zato razdelila v enako velike razrede:
 razred 5: 800.000–900.000 Wh/m² – zelo primerno
 razred 4: 720.000–800.000 Wh/m² – primerno,
 razred 3: 650.000–720.000 Wh/m² – srednje primerno,
 razred 2: 550.000–650.000 Wh/m² – manj primerno,
 razred 1: 200.094–550.000 Wh/m² – najmanj primerno.
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4.2.5 PADAVINE
Podatke o padavinah sem pridobila na spletni strani Agencije RS za okolje, in sicer kot
povprečno letno višino korigiranih padavin v letih 1971–2000 (Agencije RS za okolje, 19712000). Sloj je bil v poligonski obliki, zato ga je bilo treba najprej spremeniti v rastrsko, v
naslednjem koraku pa še spremeniti velikost celice v 25 × 25 m.
Najkvalitetnejša vina nastajajo na področjih, kjer je letna količina padavin med 700 in
800 mm, vendar morajo biti le-te primerno razporejene čez celo leto (Ribereau-Gayon in sod.,
2006). Povprečne letne padavine na območju Goriških brd, izmerjene v letih od 1971 do
2000, za še enkrat toliko presegajo te vrednosti. To naj bi bilo v splošnem slabo, vendar
okoliščine izboljšajo odcedna tla in razporeditev padavin čez leto. Te so obilnejše in
pogostejše v nerastnem obdobju vinske trte.
Glede na to, da imamo na področju Goriških brd v splošnem preveč padavin, sem
razrede razporedila tako, da najboljši razred pripada območju, kjer je najmanj padavin. Ker pa
je območje razdeljeno samo na tri različna območja glede na količino padavin, sem dodelila
tri razrede, in sicer:
 od 1600 mm do 1800 mm – razred 5 – zelo primerno,
 od 1800 mm do 2000 mm – razred 3 – srednje primerno,
 od 2000 mm do 2600 mm – razred 1 – najmanj primerno.
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4.2.6 PEDOLOGIJA
Pedologija območja je posledica geološke osnove. Pedološke podatke sem dobila na
strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije (Ministerstvo za
kmetijsktvo, gozdarstvo in prehrano, 2015). Podatki so bili v vektorski poligonski obliki, zato
sem jih pretvorila v rastrsko in povečala velikost celice na 25 × 25 m. Z ukazom »Extract by
mask« sem območje omejila na območje Goriških brd.
Na območju Brd je po Pedološki karti Slovenije 8 različnih pedokartografskih enot.
Pedokartografske enote so že bile naštete in opisane v poglavju pedološka sestava pri
teoretičnih osnovah.
Med reklasifikacijo sem pedokartografske enote združila v skupine: vse vrste evtričnih
tal, vse vrste rendzine in distrična tla, obrečna tla pa sem pustila posebej. Vsa evtrična tla so v
primerjavi z ostalimi najboljša za vinograde. Po primernosti za vinograde sledijo obrečna
evtrična

tla,

nato

obrečna

oglejena,

distrična,

najslabše

pa

so

rendzine

(Lavrenčič, ustno, junij 2016):
 evtrična rjava tla – razred 5 – zelo primerno,
 obrečna evtrična tla – razred 4 – primerno,
 obrečna oglejena tla – razred 3 – srednje primerno,
 distrična tla – razred 2 – manj primerno,
 rendzine – razred 1 – najmanj primerno.

4.3 SESTAVLJANJE KONČNE KARTE
Relief je eden glavnih modifikatorjev mikroklime v gričevnatem področju. Zato me je
zanimalo predvsem, v kakšni meri so vinogradniške površine odvisne od topoklimatskih
kazalcev, kot jih poimenuje Geiger (1969). Naklon in usmerjenost modificirata klimo gričevja
predvsem v dnevnem času, medtem ko igra relativna višina najpomembnejšo vlogo kot
modifikator ponoči in zjutraj (Geiger, 1969).
Pri sestavljanju končne karte sem s funkcijo »Weighted overlay« poskusila sto
odstotkov razdeliti med različne sloje različno in na več načinov. Vendar sem se v vseh
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primerih držala, da imajo usmerjenost, naklon in osončenost skupaj najpomembnejšo vlogo.
Ker je osončenost odvisna prav od naklona in usmerjenosti, sem ji dodelila nekoliko več
odstotkov, naklonu in usmerjenosti pa nekoliko manj. Najmanj odstotkov sem dodelila
padavinam, saj je vinska trta glede padavin precej nezahtevna. V Goriških brdih jih je več od
minimalno potrebnih. Severni del Brd, ki pa ima že precej večjo letno količino padavin, ima
poleg tega tudi višjo nadmorsko višino in je že zaradi tega slabše ovrednoten.
Končna karta je torej sestavljena iz šestih slojev, katerim sem dodelila odstotke po
pomembnosti vpliva na kvaliteto končnega pridelka vinske trte. V literaturi nisem zasledila
ovrednotenja pomembnosti teh faktorjev, zato sem združila mnenje strokovnjakov s področja
vinogradništva in vinarstva ter mnenje vinarjev, ki se s tem ukvarjajo v praksi.
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4.3.1 LOKACIJE VINOGRADOV
Podatke o lokaciji obstoječih vinogradov sem potrebovala, da bi lahko iz končne karte
dobljene lokacije primerne za vinograde primerjala z lokacijami vinogradov, ki že ostajajo.
Podatke o rabi tal sem pridobila na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano (Ministerstvo za kmetijsktvo, gozdarstvo in prehrano, 2015) v poligonski obliki.
Podatki so iz leta 2015. Glede na to, da tega sloja nisem vključila v končno karto, dodatna
obdelava ni bila potrebna. Podatki o rabi tal vsebujejo vse oblike obdelave, zato sem jih glede
na šifrant izolirala le na vinograde.
Sloj rabe tal, ki nam pokaže, kje so lokacije vinogradov, sem s podatki iz leta 2015
uporabila pri analizi končne karte, da sem primerjala, katere ustrezne lege že imajo obdelano
površino z vinogradi in katere so še neobdelane ter tako primerne za nastanek novega
vinograda.
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5

REZULTATI IN DISKUSIJA

5.1 DIGITALNI MODEL VIŠIN
Iz karte digitalnega modela višin (slika 18) je razvidno, da je večina območja na
nadmorski višini med 50 in 150 m ter med 350 in 810 m. Nadmorska višina med 50 in 150 m
je tista, ki vinski trti najbolj ustreza. Le-ta prekriva večji del južnega in jugozahodnega dela
Goriških brd.
Območje Brd in s tem tudi nadmorska višina se zmerno dvigata iz jugozahoda proti
severovzhodu, torej iz nižine, ki je na jugu, proti apneniškim slemenom med hriboma Korada
in Sabotin na severovzhodu. Vzpenjanje reliefa iz 50 do 150 m nadmorske višine je precej
počasno v primerjavi z dviganjem površja od 200 do 350 m nadmorske višine, ki pa je precej
naglo. To je vidno tudi v naravi, saj se z dviganjem nadmorske višine začne spreminjati rastje,
gostota poseljenosti in obdelanost kmetijskih površin pa se močno zmanjšata.
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Slika 18: Karta digitalnega modela višin Goriških brd
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5.2 NAKLON
Goriška brda so gričevnata pokrajina, kar se kaže tudi v naklonih. Večji del Brd ima
naklon med 20 in 30 %. Le obrečne doline in manjša področja pretežno v južnem in
jugozahodnem delu Brd imajo do 10 % naklone. Grafični prikaz naklonov v Goriških brdih je
prikazan na sliki 19. Če celotno območje pogledamo glede na naklone, so razmere sledeče:
 23,4 % območja ima naklone petega razreda, torej med 0 in 10 %,
 23,2 % območja ima naklone četrtega razreda, torej med 10 in 20 %,
 28,4 % območja ima naklone tretjega razreda, torej med 20 in 30 %,
 18,3 % območja ima naklone drugega razreda, torej med 30 in 40 %,
 6,6 % območja ima naklone prvega, najslabšega razreda, torej med 40 in
87,46 %, ki je največji naklon na območju Goriških brd.
Za vinograde je tem boljše, čim manjši so nakloni, saj to pomeni lažjo obdelavo,
stroški obdelave so manjši in cenejša je izgradnja novega ali obnovitev starega vinograda.
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Slika 19: Karta naklonov po razredih primernosti v Goriških brdih
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5.3 USMERJENOST POBOČIJ
Kot je razvidno iz slike 20, ima območje Goriških brd zelo raznoliko usmerjenost.
Tako raznolika usmerjenost je posledica razgibanega reliefa, saj so Brda gričevnata pokrajina.
Na tem območju prevladujejo jugozahodne, južne, zahodne in vzhodne lege, ki so v
splošnem tudi najboljše za rast vinske trte in kvalitetnejše dozorevanje grozdja. Severnih,
severovzhodnih in severozahodnih leg pa je manj:
 ravnina – 0,1 %,
 severne lege – 10,7 %,
 severovzhodne lege – 10,4 %,
 vzhodne lege – 12,4 %,
 jugovzhodne lege – 9,5 %,
 južne lege – 14,7 %,
 jugozahodne lege – 16,1 %,
 zahodne lege – 13,5 %,
 severozahodne lege – 12,6 %.
Takšna razdelitev je posledica slemenitosti in splošnega zniževanja površja v smeri od
severa proti jugu.
Če obravnavano območje razdelimo v razrede primernosti, kot zapisano v poglavju
Metode dela, dobimo razdelitev, ki jo prikazuje slika 21. Tako imamo 36,6 % območja, ki
pripada najboljšemu razredu, torej vzhodnim, jugovzhodnim in južnim legam. 29,7 %
območja pripada jugozahodnim legam. Najmanj območja (10,4 %) pripada zahodnim in
severovzhodnim legam. 12,6 % območja pripada severozahodnim legam, severnim legam pa
pripada le 10,7 % območja.
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Slika 20: Karta usmerjenosti pobočij Goriških brd
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Slika 21: Karta usmerjenosti pobočij Goriških brd po razredih primernosti

56

5.4 OSONČENOST
Osončenost določene točke je odvisna od reliefa, torej od usmerjenosti in naklona
pobočja. Iz slike 22 lahko vidimo, da ima skoraj celotno območje Goriškig brd dobro
osončenost, in sicer med 650.000 in 900.000 WH/m². Visoka stopnja osončenosti prevladuje
na severnem delu Brd, kjer so slemena višja. Najboljša je na pobočjih, ki so usmerjena proti
jugu. Pobočja, ki pa so obrnjena proti severu, imajo najslabšo osončenost. Območij s slabo
osončenostjo, torej severno lego, je zelo malo zaradi splošnega zniževanja površja v smeri od
severa proti jugu.
Če osončenost celotnega območja Goriških brd razdelimo po razredih in pogledamo,
kakšen odstotek območja jim pripada, so rezultati sledeči (slika 23):
 26 % območja spada v razred 5- zelo primerno: 800.000–900.000 Wh/m²,
 37,2 % območja spada v razred 4 - primerno: 720.000–800.000 Wh/m²,
 19 % območja spada v razred 3 – srednje primerno: 650.000–720.000 Wh/m²,
 11,9 % območja spada v razred 2 – manj primerno: 550.000–650.000 Wh/m²,
 5,9 % območja spada v razred 1 – najmanj primerno: 200.094–550.000 Wh/m².
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Slika 22: Karta osončenosti področja Goriških brd
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Slika 23: Karta osončenosti področja Goriških brd po razredih primernosti
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5.5 PADAVINE
Kljub temu da je območje Goriških brd veliko le 72 km², je glede na povprečno letno
količino padavin razdeljeno na tri območja, kot prikazuje slika 24. Severni del Brd ima
najvišjo povprečno letno količino padavin, in sicer med 2000 in 2600 mm. Osrednji del ima
povprečno količino padavin med 1800 in 2000 mm letno, južni del pa med 1600 in 1800 mm
letno. Količina padavin se postopno znižuje od severa proti jugu. Meja med območjem, ki ima
povprečno letno količino padavin med 2000 in 2600 mm, ter območjem, ki ima količino med
1800 in 2000 mm letno, poteka nekje med vasmi Hlevnik, Belo, Krasno, Vrhovlje pri
Kojskem in Sabotin. Meja med območjem s povprečno letno količino padavin 1800–2000
mm ter območjem s količino med 1600 in 1800 mm pa poteka približno v liniji med vasmi
Fojana, Dobrovo, Kozana in Gornje Cerovo.
Razlika med najnižjo (1600 mm) in najvišjo (2600 mm) povprečno letno količino
padavin je velika, kar ni pričakovano za tako majhno območje. Velika razlika v količinah
padavin tudi močno vpliva na razdelitev območij končne karte po primernosti za rast vinske
trte.
51,4 % območja Goriških brd ima najvišjo povprečno letno količino padavin, 35,4 %
območja ima srednjo povprečno letno količino padavin, torej od 1800 do 2000 mm, in le 13,2
% območja ima najnižjo količino padavin, ki pripada najvišjemu razredu.
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Slika 24: Karta padavin Goriških brd
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5.6 PEDOLOŠKA ZGRADBA
Območje Goriških brd v večini prekriva flišna geološka podlaga. Kot posledica
geološke osnove so najbolj zastopana vrsta tal na območju Brd evtrična tla. V ožji bližini
potokov imamo obrečna, oglejena tla. Obrečna evtrična in distrična rjava tla so na tem
območju slabo zastopana. Najdemo jih samo na skrajnem severu karte, sicer že izven območja
občine Brda, ob Gorenji vasi pri Anhovem v dolini reke Soče. Rendzine najdemo na območju,
kjer geološko osnovo zastopajo laporovci, glinasti skrilavci, rudistni, kalkarenitni in mikritni
apnenci, apnenčeve breče ter lapornati apnenci. Na obravnavanem območju najdemo dve taki
območji, ki se nahajata na skrajnem severozahodu Goriških brd pri vasi Golo Brdo ter na
jugovzhodu, po grebenu Sabotina in v dolini reke Soče.
Natančno razdelitev različnih vrst tal, ki se nahajajo na območju Goriških brd,
prikazuje slika 25, razmerje pa je sledeče:
 19,1 % območja je prekritega z rendzinami,
 1 % območja je prekrit z distričnimi rjavimi tlemi,
 4,2 % območja je prekritega z obrečnimi oglejenimi tlemi,
 0,4 % območja je prekritega z obrečnimi evtričnimi tlemi,
 75,3 % območja je prekritega z evtričnimi tlemi.
Evtrična tla, ki prekrivajo večji del Goriških brd, so glede na ostale zastopane
pedokartografske enote, ki pokrivajo območje, tista, ki vinski trti najbolj ustrezajo. Čeprav
trta ni zahtevna glede izbire podlage, pa so nekatera tla takšna, ki ji bolj ustrezajo, in druga, ki
ji ustrezajo manj. Poleg tega se že manjša razlika v podlagi pozna pri nekaterih senzoričnih
lastnostih tako pri grozdju kot kasneje v vinu.
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Slika 25: Pedološka karta Goriških brd, razdeljena v razrede primernosti
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5.7 KONČNA KARTA
Končna karta analize ustreznosti lokacij vinogradov v Goriških brdih prikazuje
območja po razredih primernosti od 1 do 5, pri čemer je 5 območje, ki je najbolj primerno za
rast vinske trte, območje v razredu 1 pa tisto, ki je najmanj primerno za vinsko trto. Pri analizi
primernosti lokacij sem upoštevala geogene parametre nadmorske višine, naklona,
usmerjenosti, osončenosti, padavin in geologije skozi pedologijo.
Iz preglednice 4 in slik 26 in 27 je razvidno, da sem poskusila 9 različnih variacij
odstotkov pomembnosti. Glede na dobljene končne karte sem pri zadnji karti določila
odstotke pomembnosti vseh šestih slojev, ki je bila najbolj smiselna.

Preglednica 4: Primeri končnih kart z različnimi variacijami odstotkov pomembnosti faktorjev vpliva

Oznaka karte

1

2

3

4

5

6

7

8

9

NADM. VIŠINA

17 %

10 %

5%

20 %

15 %

20 %

15 %

25 %

15 %

NAKLON

17 %

20 %

30 %

20 %

15 %

5%

10 %

20 %

20 %

USMERJENOST

16 %

20 %

15 %

10 %

15 %

5%

20 %

10 %

10 %

OSONČENOST

17 %

20 %

15 %

20 %

20 %

40 %

25 %

20 %

30 %

PADAVINE

17 %

15 %

20 %

5%

5%

10 %

15 %

5%

10 %

PEDOLOGIJA

16 %

15 %

15 %

25 %

30 %

20 %

15 %

20 %

15 %

Pri prvem poskusu sestavljanja končne karte sem najprej odstotke razdelila na
približno enake dele. V nadaljnjih poskusih pa sem odstotke med sloji poskušala različno,
vendar smiselno, razdeliti. Kot pa je razvidno iz slik 26 in 27, so ne glede na spremembe
odstotkov pomembnosti različnih faktorjev pri končni karti območja vseh petih razredov zelo
podobno razdeljena.
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Slika 26: Primeri končnih kart ustreznosti lokacij vinogradov (karte 1-4) z različnimi variacijami odstotkov
pomembnosti po razdelitvi iz preglednice 4
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Slika 27: Primeri končnih kart ustreznosti lokacij vinogradov (karte 5-9) z različnimi variacijami odstotkov
pomembnosti po razdelitvi iz preglednice 4
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Odstotke uteži pri vplivu na rezultat končne karte sem dodelila sledeče:
 5 % usmerjenost,
 10 % padavine,
 15 % naklon,
 20 % nadmorska višina,
 25 % pedologija,
 25 % osončenost.
Rezultati končne karte, prikazani na sliki 28, so pokazali, da imata južni in
jugozahodni del Goriških brd edina najprimernejše lokacije za vinograde. Na severnem delu
lokacij zelo primernega razreda ni. To je najverjetneje posledica visoke nadmorske višine in
večje povprečne količine letnih padavin, čeprav je osončenost na višje ležečih točkah višja.
Poleg tega so bila območja z nadmorsko višino nad 350 m že pri postavitvi razredov
primernosti izvzeta iz območja primernega za rast vinske trte. Tako je samo 79 km² od 120
km² obravnavanega območja primernega za vinograde. Od tega pripada 5. razredu 10 %
območja, primernega za rast vinske trte.
Območje, ki pripada razredu 4, je bolj obsežno. Pokriva kar 53 % celotnega za vinsko
trto primernega območja v Goriških brdih. Prekriva skoraj celotno območje južnega in
jugozahodnega dela Brd, tistega, ki ni v razredu 5.
Območje srednje primernega razreda prekriva predvsem obrobje, kjer se nadmorska
višina začne dvigati proti 350 m. Največ območja, ki pripada 3. razredu, najdemo na obeh
straneh hriba Sabotin. Prekriva 26 % obravnavanega območja.
10 % obravnavanega območja prekriva manj primeren razred. Največji del 2. razreda
se nahaja na severovzhodu Goriških brd, od vasi Golo Brdo po rečni dolini reke Idrije proti
severu ob meji. Kljub temu da območje nima visoke nadmorske višine, je zaradi pedološke
podlage, ki jo predstavlja rendzina, slabe osončenosti zaradi severnih leg in velike količine
padavin slabše ovrednoteno.
Najslabše ovrednotena območja so obenem tudi tista, ki jih je najmanj. Pokrivajo le
1 % obravnavanega območja, primernega za vinograde. Najdemo jih kot nekaj manjših točk
na istih območjih kot območja, ki pripadajo razredu 2. Negativni faktorji, ki najbolj vplivajo
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na tako slabe pogoje, so usmerjenost, saj so vse te točke ravno na severnih legah, posledica
česar je tudi slaba osončenost, pedološka podlaga in večja količina padavin. Ker so pogoji, ki
slabo vplivajo na primernost lokacij za rast vinske trte, pri razredu 1 enaki tistim pri razredu
2, predvidevam, da so na točkah, ki pripadajo 1. razredu, ostali faktorji slabši glede na tiste v
razredu 2. Faktorja, ki ostaneta in bi lahko vplivala na najslabšo primernost lokacij, sta
nadmorska višina in naklon. Ker se nadmorska višina bistveno ne spremeni, je faktor, ki loči
lokacije, ki pripadajo manj primernemu razredu, od lokacij, ki pripadajo najmanj primernemu
razredu, naklon.
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Slika 28: Končna karta območja Goriških brd po razredih primernosti lokacij za vinograde
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Razlika med 4. in 5. razredom je lepo vidna v rečnih dolinah (slika 29 in 30). Kljub
temu da so nižji nakloni in nižja nadmorska višina, ki so v rečnih dolinah, boljši, tukaj
prevladuje vpliv pedološke podlage, ki primernost rečnih dolin postavi v 4. razred.
Na vzhodnem delu območja, v dolini reke Soče, ki se sicer ne nahaja več v občini
Brda, je pa vseeno del analiziranega območja, pripada od Kanala do Deskel razredoma 3 in 4,
od Deskel do Solkana pa razredu 2. Presenetila me je predvsem dobra ocena območja Soške
doline od Kanala do Deskel. Od Deskel dalje pa se dolina precej zoži zaradi prehajanja reke
Soče med Sabotinom na zahodni strani in Skalnico na vzhodni strani doline, zato je slabše
ovrednotenje območja pričakovano.
Slika 29 prikazuje lokacije, ki na končni karti ustreznosti območja za rast vinske trte
pripadajo primernemu in zelo primernemu razredu. Na tej karti je dobro razvidno, da območje
Soške doline med Kanalom in Desklami pripada 4. razredu. Kljub dobri primernosti tega
območja tam v resnici ne najdemo vinogradov. Čeprav je na tem območju dobra osončenost,
so temperature nižje zaradi hladnega vpliva reke Soče. Predvsem se to pozna v nočnih
temperaturah. Poleg tega prihaja po dolini hladen zrak s severa, nizke temperature pa v
vinogradništvu niso zaželene zaradi počasnejšega razvoja v rastni dobi in slabega dozorevanja
grozdja. Zaradi bližine vode je povišana tudi vlaga in pogosta je megla, kar se v
vinogradništvu kaže kot večja izpostavljenost vinske trte raznim boleznim. Takšne posebnosti
v mikroklimi je težko zajeti v raziskavo, saj bi za to potrebovali bolj natančne podatke o
mikroklimi.
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Slika 29: Končna karta območja Goriških brd z razredoma 4 in 5 po primernosti za vinograde
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Slika 30: Končna karta območja Goriških brd z razredom 5 po primernosti lokacij za vinograde

72

5.7.1 PRIMERJAVA KONČNE KARTE USTREZNOSTI LOKACIJ
VINOGRADOV Z DEJANSKIMI LOKACIJAMI VINOGRADOV
Karta lokacij vinogradov na sliki 31 prikazuje, kje se nahajajo vinogradi. Vidimo
lahko, da so najbolj pogosti v spodnjem, torej južnem in jugozahodnem delu Goriških brd. Na
tem območju je obdelanost površin z vinsko trto precej visoka in se niža z višanjem
nadmorske višine. V severnem delu Groških brd vinogradov skoraj ni več. Meja, kjer
vinogradi skoraj v celoti izginejo, poteka od severozahoda proti jugovzhodu čez vasi Golo
Brdo, Brdice pri Kožbani, Krasno, Kojsko in Podsabotin.
Končno karto sem primerjala z lokacijami že obstoječih vinogradov (slika 32) in
ugotovila, da se le-te dobro prekrivajo z lokacijami, ki so na karti označene kot zelo dobre ali
dobre. Večina območja obstoječih vinogradov namreč sovpada z območji, ki pripadajo
razredoma primernosti 4 in 5. Le majhna količina vinogradov je izven območij, ki so v teh
dveh razredih. Kar nekaj pa je še lokacij z visoko stopnjo primernosti, vendar na njih ni
vinogradov.
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Slika 31: Karta rabe tal samo z obstoječimi vinogradi na območju Goriških brd
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Slika 32: Končna karta območja Goriških brd z razredoma 4 in 5 po primernosti lokacij za vinograde ter
označenimi obstoječimi vinogradi
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Analizirala sem tudi dve manjši območji: območje Kožbane v zgornjem delu Goriških
brd, ki ga prikazuje slika 33, in območje Vipolž v spodnjem delu Brd, ki ga prikazuje slika
34. Na območju vasi Kožbana lahko vidimo le nekaj obstoječih vinogradov. Iz Temeljnega
topografskega načrta merila 1 : 5.000 (TTN5) je razvidno, da so v preteklosti na tem območju
že bili vinogradi in so danes zapuščeni. Kljub dobri lokaciji, saj je večina območja v 4.
razredu, na tem območju ni veliko vinogradov. Zapuščanje vinogradov in ostalih
obdelovalnih površin na severnem delu Brd je posledica odseljevanja prebivalcev, saj je to
območje precej oddaljeno od večjih naselij.
Da na tem območju, ki ima primerne parametre, danes ni vinogradov, so pa bili v
preteklosti, potrjuje delovanje izbrane metode za analizo ustreznosti lokacij za vinograde.
Ko pogledamo območje Vipolž, ki ga prikazuje slika 34, vidimo, da na zelo dobrih
lokacijah po primernosti za vinograde (razred 5) ni vinogradov. Če si karto natančneje
ogledamo, je jasno, da se na teh območjih nahajajo vasi, hiše, ceste in ostalo, kar sodi k
naselju. Območje okoli vasi in ceste pa že ima vinograde.
Tudi ta karta dokazuje, da izbrana metoda za analizo ustreznosti lokacij za vinograde
deluje. Seveda človek najprej izbere primerno lokacijo za življenje in šele nato primerne
lokacije za obdelovalne površine.
Kljub temu da so nekatera dobro ovrednotena območja utemeljeno neobdelana z
vinogradi zaradi naselja ali odseljevanja prebivalstva in zapuščanja kmetijstva, na območju
Goriških brd še lahko najdemo kakšne lokacije, ki so porasle z gozdom in bi bile dobre ali
odlične za vinograd. To sem preverila tudi na terenu s petimi naključno izbranimi lokacijami,
ki so bile v razredu 5, na njih pa ni obstoječih vinogradov. Ena od ogledanih lokacij je že v
pripravi za nastanek novega vinograda, prej pa je bila poraščena z gozdom.
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Slika 33: Karta primernosti z obstoječimi vinogradi v okolici vasi Kožbana
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Slika 34: Karta primernosti z obstoječimi vinogradi v vasi Vipolže
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S skoraj popolnim ujemanjem dobro ovrednotenih lokacij na kočni karti s karto že
obstoječih vinogradov (slika 32) je bila izbrana metoda za analizo ustreznosti lokacij za
vinograde potrjena in dokazana kot dober način iskanja novih lokacij, primernih za vinograde.
Zelo verjetno bi ta metoda delovala tudi na kakšnem drugem območju v Sloveniji ali v
svetu, vendar bi bili vplivni faktorji drugače klasificirani, utežni vplivni odstotki pa drugače
razporejeni. V kolikor bi bilo samo eno obravnavano območje, bi bili razredi drugače omejeni
na istih parametrih, ki sem jih uporabila pri svoji analizi. Upoštevati bi morali pravilnike,
zakone in okoliščine obravnavanega. Tudi če bi bili pogoji boljši ali slabši glede na območje,
analizirano v tem diplomskem delu, bi bili razredi še vedno od 1 do 5 in po tej lestvici bi bila
definirana tudi območja končne karte.
V kolikor bi analizirali dve popolnoma različni območji, bi prav tako uporabili iste
parametre z drugačno postavitvijo razredov. Upoštevati bi morali pravilnike, zakone in
okoliščine obeh območij ter glede na to postaviti meje med razredi. Če bi bilo eno izmed
obravnavanih območij veliko boljše ali slabše glede na drugo območje, bi bil rezultat mogoče
končna karta samo z enim, dvema, tremi ali več razredi, druga končna karta pa z vsemi
ostalimi razredi.
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6

ZAKLJUČEK
Namen diplomskega dela je bil izdelati karto primernosti območij v Goriških brdih za

rast vinske trte, ki je bil tudi dosežen. Na podlagi osnovnih vhodnih podatkov pedološke
karte, digitalnega modela višin, povprečne letne višine korigiranih padavin in rabe tal sem s
pomočjo programske opreme ArcGIS pripravila sloje, potrebne za analizo in pripravo končne
karte ustreznosti lokacij za vinograde.
Sloji, ki sem jih pripravila in so potrebni za izdelavo končne karte, so nadmorska
višina, naklon, usmerjenost, osončenost, padavine in pedologija na obravnavanem območju
Goriških brd. Nato sem karte klasificirala po enotnem ključu v 5 razredov, pri čemer 1. razred
predstavlja najmanj primerna, 5. razred pa najbolj primerna območja v Goriških brdih za rast
vinske trte.
Karta nadmorske višine je pokazala, da se relief postopoma dviga od jugozahoda proti
severovzhodu. Najnižja točka je na 50 m, najvišje ležeča točka pa na 810 m nadmorske višine.
Glede na nadmorsko višino sta tako v prednosti južni in jugozahodni del Goriških brd.
Pedološka karta pokaže, da so na večini območja evtrična tla, ki so najboljša za
vinogradništvo. Geološka podlaga so jim paleocenski in eocenski fliši. V rečnih dolinah se
nahajajo za trto ne tako primerna obrečna, oglejena tla. Na območju severozahodno in
jugovzhodno, kjer geološko podlago predstavljajo apnenci, pa so za vinsko trto najmanj
primerna tla – rendzine.
Sloj naklona je zaradi razgibanega reliefa zelo raznolik. Vendar vseeno v južnem in
jugozahodnem delu Goriških brd prevladujejo manjši nakloni, ki se z dviganjem nadmorske
višine večajo. Tako najdemo na nekaterih delih severovzhodnih Brd naklone, večje od 40 %.
Karta usmerjenosti zaradi svoje pestrosti, ki je posledica razgibanega reliefa, grafično
ne pokaže nobenih smernic. Izračun pokritosti ozemlja vsake smeri pokaže skoraj
enakomerno razporeditev, saj je vseh osem strani neba na ozemlju skoraj enakomerno
razporejenih nekje med 10 in 15 %. Šele postavitev razredov in izračun pokritosti ozemlja
vsakega razreda izpostavita, da največji del ozemlja (36,6 %) pripada najboljšemu razredu, ki
združuje južne, jugovzhodne in vzhodne lege.
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Karta padavin je v nasprotju s karto usmerjenosti zelo enostavna. Na celotnem
območju imamo samo 3 razrede, ki predstavljajo povprečno letno količino padavin od 1600
do 2600 mm. Količina padavin se veča sorazmerno z višanjem nadmorske višine, torej od
jugozahoda proti severovzhodu.
Karta osončenosti nam pokaže količino sončnega obsevanja, ki ga prejme vsaka točka
v določenem obdobju. V mojem primeru sem izbrala obdobje od 1. aprila do 31. oktobra.
Večina območja Goriških brd ima zelo dobro osončenost, le nekaj pobočij ima slabo
osončenost razredov 1 in 2.
Šestim klasificiranim slojem sem določila utežne vrednosti tako, da sem usmerjenosti
dodelila 5 %, padavinam 10 %, naklonu 15 %, nadmorski višini 20%, pedologiji in
osončenosti pa vsakemu 25 %. Rezultat dodelitve utežnih vrednosti je končna karta
ustreznosti lokacij vinogradov v Goriških brdih. Karta prikazuje, da imata južni in
jugozahodni del Goriških brd edina lokacije, ki pripadajo 5. razredu, torej najbolj primerne
lokacije za vinograde. Na severnem delu lokacij razreda 5 ni. Rečne doline na jugozahodnem
in južnem delu so izvzete iz 5. razreda in pripadajo nižjemu, 4. razredu. Severni del Goriških
brd je manj primeren za vinograde. Nekatera območja so iz končne karte izvzeta zaradi
previsoke nadmorske višine (nad 350 m). Ostali deli pa so manj primerni zaradi višje
nadmorske višine, količine padavin ali apnenčaste geološke podlage oziroma rendzine, ki je
nastala na njih.
S primerjavo dobljene končne karte ustreznosti lokacij za vinograde in karto lokacij že
obstoječih vinogradov, ki skoraj popolnoma sovpada z dobro ovrednotenimi lokacijami na
končni karti, je bila izbrana metoda za analizo ustreznosti lokacij za vinograde potrjena in
dokazana kot dober način iskanja novih lokacij, primernih za vinograde.
Največji del območja pripada primernemu razredu, saj 4. razred zajema kar 53 %
obravnavanega ozemlja. 10 % ozemlja pripada zelo primernemu razredu, 26 % ozemlja
pripada srednje primernemu razredu, 10 % manj primernemu ter le 1 % ozemlja pripada
najmanj primernemu razredu.
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Dodatno pa sem dobljene rezultate podkrepila z ogledom terena in primerjavo
teoretično dobljenih rezultatov z lokacijami na terenu, natančno analizo rezultatov območja
ter obrazložitvijo. Tako lahko rečem, da bi metoda delovala tudi na kakšnem drugem
območju.
Tekom diplomskega dela sem se morala marsikdaj odločiti po lastni presoji in bi
mogoče kakšna drugačna odločitev dala drugačne rezultate. Največ težav sem imela s
pridobivanjem podatkov za vsak uporabljen sloj, kakšne vrednosti natančno ustrezajo vinski
trti, saj to ni določeno pri vsakem parametru. Zato je bilo pri nekaterih slojih težko določiti
meje med razredi in sem jih morala določiti po lastni presoji. V kolikor bi bili vsi parametri
natančno določeni, mogoče celo za vsako sorto vinske trte posebej, bi bili rezultati analize
bolj natančni.
Za nadaljnje raziskave bi predlagala raziskavo vpliva podnebnih sprememb na
vinogradništvo. Kot jih je Lavrenčič (2004) opisal v svojem članku: »Raziskovalci so izdelali
različne modele klimatskih sprememb: do leta 2025 naj bi se temperatura zraka povečala za
1,0 °C (±0,5 °C), količine padavin naj bi ostale nespremenjene (±10 %), do leta 2070 pa naj bi
se temperatura zraka povečala za 2,5 °C (±1,0 °C), količine padavin naj bi tudi do tega
obdobja ostale nespremenjene (±10 %) (Bergant in Kajfež-Bogataj, 1999). Uresničitev teh
scenarijev bi močno spremenila sliko vinogradništva, meje primernosti območij za gojenje
vinske trte bi se premaknile, predvidoma za 10 do 30 km severneje vsakih deset let.
Razporeditev sort bi bila popolnoma drugačna.« (Lavrenčič, 2004, str. 22).
Ker so podnebne spremembe precej aktualna in pomembna tema tudi v
vinogradništvu, bi bila takšna raziskava dobrodošla. S podobno analizo, kot sem jo sama
opravila s pomočjo okolja GIS, bi lahko za vsako °C spremembe v temperaturi določili, kako
se bodo premikale lege, primerne za rast vinske trte.
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