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IZRABA TAL V SPODNJEM DELU GORENJSKIH RAVNIN
Geografski prostor, ki ga obravnava razprava, zajema ravnine
Ljubljanskega, Kamniškega ter Kranjsko-sorškega polja. Na zahodu
smo to, prtežno fluvioglacialno ravnico omejili s Tržiško Bistrico, na
vzhodu pa s Kamniško Bistrico.
Po tradiciji kot po obsegu bogata strokovna literatura nam je omogočila (M. L i p o 1 d , 1837; A. P e n c k - E . B r ü c k n e r , 1909; O . A m p f e г e r , 1917; H. V e 11 e r s , 1934; J. W e n t z e 1, 1922; I. R a k o v e c ,
1930, 1935, 1940, 1952, 1955, 1956, 1958; A. M e 1 i k , 1936, 1954; S. 11 e š i č ,
1935; P. O b l a k , 1952; D. K u š č e r , 1955; R. P a v l o v e c , 1957,
1961; F. D r o b n e et al., I960; M. Š i f r e r , 1961, 1969; L. Z l e b n i k ,
1965; V. G r e g o r č i č , A. S e r c e l j , 1967; Z. S e i f r i ed , 1961, itd.),
da raziščemo površinsko sliko tega področja, ki ga označuje zanimiva
izraba tal in jo razložimo v povezanosti z bistvenimi faktorji, ki so prav
pri tem imeli pomembno vlogo. To so v prvi vrsti tlotvorni činitelji:
čas, matična osnova, relief, klima, vegetacija in slednjič odločitev človeka. Naše raziskave pa so pokazale, da v tem primeru sodi tudi tektonika med pomembne tlotvorne činitelje, čeprav se do sedaj ne omenja
v strokovni literaturi v tako pomembni funkciji (A. S t r i t a r , 1969).
Cas
Izreden pomen pri nastajanju in razvoju tal moramo v danem primeru pripisati času. V mislih imamo geološko obdobje, ko so se na
Gorenjskih ravninah oblikovale terase, oziroma zasipi različne starosti.
Pedološke raziskave so pokazale, da se razvojna stopnja talne enote
ujema s starostjo matične osnove, oziroma terase. Imamo torej opravek
z avtohtonimi tlemi (nastalimi in situ); njihova starost se ujema s starostjo terase (zasipa).
Nastanek fluvioglacialnih teras na Gorenjskih ravninah najpodrobneje obravnavata študiji M. Š i f r e r j a (1961, 1969) in L. Z l e b n i k a
(1965). Samostojna raziskovanja omenjenih avtorjev, ki delno upoštevata že dognana dejstva, so si po originalnih izsledkih zelo podobna.
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Omenjena avtorja sta ugotovila, da so fluvioglacialni zasipi, ki jih je
na obravnavanem prostoru več, nastali v hladnih obdobjih pleistocena.
Tako označujeta konglomeratne terase glede na starost z I B (najstarejša), 1 A in I, mlajši prodnati zasip pa z II. Prodnati zasip deli M.
Šifrer še dalje v dva časovno različna zasipa in sicer starejši prodnati
zasip ( I I A ) in mlajši (II). To razliko dokazuje avtor s številnimi ugotovitvami; med drugim omenja, da se na starejšem prodnatem zasipu
pojavlja debelejša prst. Podrobne pedološke raziskave so potrdile in
podkrepile to pomembno Šifrerjevo ugotovitev, v načelu pa to, da že po
razvojnem stadiju tal lahko ugotavljamo relativno starost matičnega
substrata, v danem primeru zasipa, oziroma domnevamo, za katero teraso gre.
Kakšne razvojne stadije tal smo našli na fluvioglacialnih sedimentili v tem prostoru, j e shematično na skici 1 (str.55).
Najbolj viden znak razvojnega stadija tal in s tem v zvezi časa kot
tlotvornega činitelja, je globina tal na posameznih zasipih, kar je razvidno iz tabele 1.
Tabela 1.
Globina tal na posameznih
Zasip

zasipih

Poprečna globina (x)

Tla

rendzina
holocen
II (ml. wiirm)
rjava rnedzina
II A (st. würm)
rjava sprana tla
sprana tla
I. (riss?)
I, I A I B,
sprana tla
srednji, stari pleistocen

26
47
67
277
579

±
±
±
±
±

8 cm
12 cm
50 cm
85 cm
326 cm

n
15
15
15
6*
12*

* Poprečna globina lesiviranih tal na zasipu I j e bila ugotovljena z geoelektrično metodo (n = 6), na zasipih I A in I B pa na osnovi podatkov sond,
ki jih j e opravil L. Ž l e b n i k (1965).

Matična osnova
Zastavlja se vprašanje, ali niso razlike v zgradbi tal na posameznih
terasah posledice razlik v petrografski sestavi matične osnove? Odgovor
na to vprašanje posredujejo petrografske raziskave posameznih zasipov,
ki se nanašajo z vidika pedogeneze na dve pomembni komponenti: na
vsebnost CaCOj v posameznih zasipih in na odstotek delcev, manjših
od 2 mm.
Granulometrijska sestava fluvioglacialnega proda in peska je v vseh
zasipih zelo podobna, z vidika pedogeneze se celo holocenski nanos bistveno ne razlikuje od fluvioglacialnih zasipov. Prav tako ni bistvenih
razlik med zasipi z vidika vsebnosti C a C 0 3 . Y tabeli 2. so prikazani
odstotki delcev <C 2 mm in odstotek C a C 0 3 v posameznih zasipih.
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Skica š t . 1

KBOHOSEKVENCA TAL V SPODNJEM DELU GORENJSKE KOTLINE
( shematičen prikaz )

Član kronosekvence:

sirozem

Spremljevalne
talne enote :
Terasa(zasip)s
Matična osnova
CaCOj v m.o.:
Relief :

rendzina
obrečna tla

holocen
prod in pesek
S3 - 3.24 %

rjava rendzina
rjava tla
II.
( mlajši Würm)

H.A.
( s t a r e j š i Würm?)

prod in pesek

prod in pesek

89.6 i 2.6 %
raven

rahlo valovit

rjava sprana tla

87.2 i 2.5 %
rahlo valovit

sprana tla
sprana, psevdooglejena
t l a , kisla rjava t l a , i t d .
I . , I . A. ,I.B. : srednji
in starej.pleistocen
apneni konglomerat
94 - 1.1 %
močno valovit,kraški

Pozicija :

Vegetacija:

Salicetum purpureo Incanae,
Alnetum incanae,SaliciPopuletum.Meso- in Xerobrometum, i t d .
Način rabe t a l : .
20.6% gozdov in logov,pretežno travniki, malo njiv
Globina t a l .
v cm
Kemične lastnosti
A., horizonta:
pH v nKCl
Zasičenost z bazami"V":
CaCO, %
Humus 56

26 Z 8

7.13
93.24
31 62
5.22

Î
t
-

Querco-Carpinetum

Çuerco-Carpinetum

Myrtillo-Pinetum
austroalpinum,
Calluno-Genistetum

Komaj 4 % gozdov,
pretežno njive

13.96 gozdov,
ostalo njive,
travnikov malo

Ne zasipu I . 35.2%
gozdov, na zasipu
I . A . . I . B , 76.556
gozdov.

47 - 12

0.26
4.18
12.1
1.89

6.86
86.41
15.43
5.82

i
±
Z

I . z a s i p : 277 - 85
Ostali: 579 - 326

67 i 30

0.14
2.32
5-54
0.96

5.77
70.46
0.33
4.34

±
-

0.26
5.8
0.27
0.1

4.39 - 0.66
31.03 - 17.7
0
7.73 - 3.36
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Tabela 2.
Delci 2 mm °/o in CaC03 °/o d zasipih
Zasip
holocen
11 (ml. wiirm)
II A (starejši würm)
I, I A, I B (sr. in st.
pleistocen)

n

% 0 < 2 m m

9
16
14
5

19.6
15.8
16.7
16.2

±
±
±
±

8.4
2.1&
1.7&
5.7&

% CaC03
83.0
89.6
87.2
94.0

±
±
±
±

3.2
2.6
2.5
1.1

Opomba: Med vrednostmi označenimi z & ni signifikantnih razlik.
Statistična analiza dobljenih rezultatov je pokazala, da se zasipi v
pogledu petrografskih značilnostih ( % delavcev <C 2 mm, % C a C O s ) bistveno ne razlikujejo. Iz tega sledi, da matična osnova sama po sebi ni
bila tisti odločujoči faktor, ki je povzročil diferenciacijo talne odeje na
posameznih zasipih. Razlike v tleh so povzročili drugi tlotvorni činitelji,
predvsem čas, oziroma dolžina obdobja nastajanja in razvoja tal. Y našem primeru imamo opraviti s tipično kronosekvenco tal, kjer si sledijo
razvojni stadiji od najmanj razvitega sirozema (prodišča ob rekah) do
najstarejše stopnje, tj. spranih tal na konglomeratnih zasipih — ne glede
na njihovo starost. Čeprav kvartarologi ločijo konglomeratne terase
(I, IA, IB) glede na starost, so pedološke raziskave pokazale, da se
na vseh treh konglomeratnih terasah pojavljajo sprana tla, ki pa se med
seboj razlikujejo le po globini in debelini posameznih horizontov.
Relief
Za ta ravninski svet se že A. M e l i k (1954) sprašuje, zakaj je v
njem tako velik delež gozdov, saj relief pa tudi drugi ekološki pogoji
dovoljujejo kmetijsko rabo zemljišč. Vpliv reliefa pri odbiri tal za kmetijsko rabo ima pomembnejšo vlogo le v primeru spranih tal (na konglomeratnih zasipih), kjer so že opazni kraški pojavi. Dolgo časovno
obdobje je omogočilo silam, ki oblikujejo zunanjo morfologijo pokrajine,
(tektonika, kraški pojavi, erozija) da so prvotni ravni svet konglomeratnih teras razčlenile in nagubale. Zaradi tega je delno zmanjšana prikladnost spranih tal za kmetijsko rabo, posebno tal na starejših dveh
konglomeratnih terasah, kjer srečamo v tem ravninskem predelu tudi velik odstotek gozdov (76,5%).
Tudi holocenska terasa kaže valovit relief. Tod razpoznamo ostanke
mrtvih stmg in zasutih meandrov, številne polterase pa izpričujejo, da
so še pred regulacijskimi deli, ki so se pričela nekako pred sto leti, reke
precej samovoljno ubirale pot in vplivale na razčlenjenost holocenske
terase.
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Skoraj idealno raven svet kaže mlajša würmska terasa (področje
rjave rendzine, oziroma rjavih tal), na starejši wiirmski terasi pa že opazimo rahlo valovit relief (M. Š i f r e r , 1961, A. S t r i t a r , 1969). Ta
razloček v reliefu je med drugim opozoril M. Šifrerja, da je prodnati
zasip razdelil v dva časovno različna dela (zasip II A in II).
V obeh primerih pa je svet idealen za kmetijsko izrabo in omogoča
uporabo težjih kmetijskih strojev. Na tem svetu je najmanj gozdov, v
glavnem se tla izkoriščajo za pridelovanje poljščin.
Naj dodamo še to, da višinske razlike med posameznimi terasami
govorijo v prid različni starosti teras, kot je razvidno iz tabele 3.
Tabela 3.
Višinske razlike med posameznimi
Zasip

zasipi*

(nadmorska višina) višinska razlika
Absolutna
Relativna

Kraj

holocen

360 m

prodnati zasip
II
I ml. kong. zasip
I A kong. zasip
I B kong. zasip

388 m

28 m

Korito Save pri
Struževem
Struževo (Kranj)

404 m
414 m
429 m

16 m
10 m
15 m

Cesta na Golnik
Cesta na Golnik
pri Mlaki (Kranj)

* Višinske razlike med posameznimi zasipi
na smer zasipavanja v pleistocenskem obdobju!

so primerjane

pravokotno

Klima
Klimatske razmere so za razvoj vegetacije, še posebej za uspevanje
in rast kmetijskih rastlin v tem predelu ugodne. Obilica padavin v poletnem času (dva padavinska maksimuma) omogoča, da imajo rastline
v običajnih klimatskih razmerah dovolj vlage. Analiza po Thornthwaitu,
ki jo je opravil A. H o č e v a r (1967, podatki postaje Ljubljana), govori,
da se v poprečju ne pojavlja primanjkljaj vode in zato je dejanska evapotranspiracija enaka potencialni, ki znaša 650 mm letno. Rezerve vode
v tleh se le neznatno načnejo v avgustu mesecu. Letno odteče skozi podtalje kar 968 mm padavin.
Take klimatske razmere omogočajo, da se lahko s pridom uporabijo
v kmetijske namene plitva in zelo propustna tla, kot so rendzina, rjava
rendzina pa tudi rjava lesivirana tla. V takem klimatskem okolju j e
globina tal kot pomembni činitelj zadrževanja vlage v tleh skoraj povsem izgubila pomen, nasprotno, pri tej količini padavin je izredno pomembno, da je podtalje zelo propustno in da obilica vode pravočasno
odteče in se odcedi. Zato je globina kot kriterij prikladnosti tal za kmetijsko rabo v tem primeru brez pravega pomena in je s tega vidika ne
smemo precenjevati, kar se v praksi često dogaja.
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Vegetacija
Prirodna vegetacija, ki se pojavlja na posameznih členih kronosekvence tal, oziroma terasah, je zelo pisana in posredno kaže na razlike
v talni odeji.
Na osnovi raziskav in študij M. W r a b e r j a (1961, 1968) je odnos
med tlemi in prirodnimi združbami takle:
Za gozdno gospodarstvo najbolj pomembne združbe rastja se pojavljajo na apnenčasto-prodnatem serozemu ob rekah: Savi, Kamniški
Bistrici, Tržiški Bistrici, Sori itd. To pionirsko vegetacijo, ki je še najmanj pod vplivi človeka in ki ščiti prodišča pred deročo vodo, predstavlja vrba (Salicetum purpureo-incanae) kot začetni stadij na grobem
produ, ki prehaja preko jelše do razvitejših stadijev (Alnetum incanae).
V primeru stabilizacije površja, odnosno obrežja, se prične tvoriti na površju tanka prevleka prsti vzporedno s progresivnim razvojem vegetacije. Na bližnji rendzini in drugih spremljajočih talnih tipih se pojavlja
precej širok spekter progresivnih stadijev, ki prehajajo po sledečem redu
drug v drugega: 1. vrbišča (Salicetum purpureo-incanae) — 2. jelša (Alnetum incanae) — 3. jelša s smreko (Alnetum incanae picetosum) — 4.
jelša s plemenitimi listavci (Alnetum incanae aceretosum).
Poleg omenjenega razvoja vegetacije lahko opažamo na obalah omenjenih rek združbo vrbe in topola (Salici-Populetum)- prav ta združba
kaže, da je tam mogoče uspešno gojiti plantaže topolov.
Na holocenski ravnici (področje rendzine, mladih aluvialnih tal,
itd.) se v večji meri kot njive pojavljajo travniki in pašniki, v katerih
lahko razpoznamo asociacijo Meso- in Xerobrometum, pač odvisno od
tega, ali je rastišče bolj mokro ali suho. V tem, danes še poplavnem svetu
človek ni tvegal gojitve poljščin na njivah; zato je prirodna slika tega
področja še dokaj dobro ohranjena.
Osnovno klimazonalno združbo na področju rjave rendzine in rjavih lesiviranih tal (na würmskih terasah) tvori
Querco-Carpinetum,
združba hrasta in gabra, ki je pod antropogenim vplivom doživljala tüdi
največje spremembe. Ravno v tem področju se je najbolj razbohotil kmetijski prostor (kljub majhni globini tal!); v kolikor se pojavljajo tudi
gozdovi, so le-ti precej degradirani zaradi pretiranega izkoriščanja. V
tem področju lahko večje areale zavzema umetno zasajeni gozd. posebno
smreka skupaj z drugimi listavci. Vsi ti umetni sestoji so nastali v glavnem po razpadu fevdalnega agrarnega sistema v 19. stoletju, danes pa
nudijo videz pogozdene ravnice (Z. S e i f r i e d , 1961).
Največji odstotek gozdov se pojavlja na področju spranih (lesiviranih) tal na konglomeratnih zasipih I, I A, I B (Dobrave v okolici Kranja,
Godešiča, Skaručne, nadalje Željski hrib, Plana gmajna, itd. Slabe kemične in biološke lastnosti teh tal, ki jih ni mogla obvladati in izboljšati
primitivna agrotehnika v preteklosti, so vidne v skromni vegetaciji južnoalpskega gozda (Myrtillo-Pinetum austroalpinum). V primeru pretiranega steljarjenja je preprečena možnost, da se v omenjeni sestavi pojavijo skoraj vsi listavci in smreka. V zelo razvitem prizemnem sloju se
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pojavlja gosta vegetacija, ki ljubi kisla in s hranilnimi snovmi siromašna
tla: pojavijo se praprot (Pteridium aquilinum), vresje (Calluna vulgaris) itd., kar se končno izraža v resavi (Calluno-Genistetum),
vegetaciji,
ki je značilna za kisla in s hranilnimi snovmi siromašna steljniška tla.
Odločitev človeka
Ostanki človeka iz antične dobe govore o tem, da je bilo dno Ljubljanske kotline že kmalu naseljeno, toda močnejša naselitev ga je zajela
šele v srednjem veku (10. stol.). Od tedaj se je ravninski svet vse bolj
in bolj podrejal človeku. Ekstenzivno srednjeveško kmetijstvo (sistem
preloga) je zahtevalo mnogo več prostora kot današnje, čeprav je bilo
prebivalcev znatno manj. Primitivna agrotehnika in agrikultura sta potrebovali znatno večje površine, da so se izčrpana tla po prirodni obnovitvi spočila, opomogla in pripravila za ponovno setev (V. S a d a r ,
1961).
Ohranili so se znaki, ki kažejo, da so se v tem zgodovinskem razvoju
kmetijstva krčila in pritegnila v obdelavo tako zemljišča, ki ne prenašajo suše (rjava rendzina, rjava sprana tla) kot tudi tista, ki bolj zadržujejo vlago (sprana tla). Pri taki izbiri tal je bilo tveganje tako glede
na sušo kakor glede na močo manjše. Tako je skoraj vse gozdove zajelo
krčenje za pridobitev zemljišča v kmetijske namene. Prvotnih gozdov
je na tem področju malo (Z. S e i f r i e d , 1961). pojavljajo pa se skoraj
v çeloti na spranih tleh. predvsem na višjih »Dobravah« (Zejski hrib,
Plana gmajna, Vojvodin boršt itd.). Gozdovi kot sestavni deli fevdalnih
srenj so se v srednjem veku in tudi kasneje bolj držali na goratem obrobju, ki obdaja ravnino (A. P i r e , 1961).
Z intenzifikacijo kmetijstva (prehod na zahtevnejši kolobar) se prične kmetijski prostor manjšati, posebno začne gozd znova poraščati
slabša ter od naselij bolj oddaljena zemljišča. Ta proces lahko opazujemo
z večjimi ali manjšimi prekinitvami od 19. stoletja vse do današnjih dni.
Vzroki pogozdovanja so sicer številni, predvsem pa ekološki in agrarno ekonomski. Prehod na sodobnejši kolobar, ki je zahteval manjše, toda
rodovitnejše in ugodnejše površine, je eden od njih; drugi so izumiranje
ovčarstva in s tem opuščanje pašnikov, konjunktura za prodajo lesa itd.
(A. P i r e , 1961 ; Z. S e i f r i e d , 1961). Vse to je podpiralo tak razvoj,
čeprav je bil v osnovi pogojen s propadom fevdalnega sistema in z njim
združene vaške skupnosti in z razvojem zasebnolastninskih odnosov na
vasi.
Nas pa bolj zanima, koliko so pri teli odločitvah oziroma spremembah sodelovali ekološki parametri, koliko se je človek na osnovi izkustva
približeval optimalnim prirodnim pogojeni z vidika kmetijske izrabe
tal. Močno so vplivali edafski pogoji, saj je talna odeja tod precej pisana.
Prikladnost posameznih talnih enot je močno vplivala v odločitvah glede
nadaljnje izrabe zemljišča: ali naj se tla pogozdijo ali pa se še vnaprej
izkoriščajo v kmetijske namene. To izhodiščno hipotezo so potrdile konkretne raziskave.
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Z njihovo pomočjo smo ugotovili, katera talna enota, odnosno člen
kronosekvenee tal je bila najbolj »prizadeta« pri pogozdovanju. Da bi
dobili boljši vpogled, v kakšni vzročni zvezi so povezani geološka starost
matične hribine, razvojni stadij tal in način rabe tal ter kako se kaže
odločitev človeka v tej povezanosti, smo uporabili kot osnovo L. Žlebnikovo geološko karto merila 1 : 25 000, ki opredeljuje tudi posamezne člene kronosekvenee tal; v njo smo vrisali gozdove s topografskih kart istega
merila. Rezultati tega merjenja so prikazani v tabeli 4.
Takoj moramo omeniti, da je preverjanje dobljenih rezultatov s pomočjo katastrskih podatkov pokazalo, da se rezultati našega dela razlikujejo od dejanskega (katastrskega) stanja za okoli 8 % . Primer: odstotek gozdov na Kranjsko-sorškem polju znaša 34,7 % (podatek iz 1. 1953),
po naši metodi dobljeni rezultati pa kažejo, da znaša delež gozdov
37,7 % . Razlike so razumljive in izvirajo iz tega, da smo pri delu uporabljali material manjše točnosti (kakršen nam je bil na razpolago), kot
tudi iz naknadnih sprememb kultur, saj je bila topografska karta merila 1 : 25 000 izdelana leta 1937, katastrski podatki pa izvirajo iz 1. 1953.
S planimetriranjem gozdnih površin na posameznih geopedoloških
enotah, je bilo možno priti do podatka, v kakšnem obsegu se na njej
pojavlja gozd. Ker primerjamo površine pod gozdom na posameznih
geopedoloških enotah, imajo podatki sicer relativno vrednost, toda dovolj ilustrativno prikazujejo odločitev človeka, glede rabe zemljišč, oziroma talne enote.
Iz zgodovinskega razvoja kolonizacije in uporabe tal v spodnjem
delu Gorenjskih ravnin lahko zaključujemo, da je človek na osnovi dolgoletnih izkušenj spoznal uporabno vrednost talnih enot in pri ponovnem pogozdovanju izbral tista, ki so najmanj prikladna za pridelovanje
poljščin.
Iz naših rezultatov je razvidno, da je skoraj 20 % gozdov in logov
na holocenskem svetu, kjer srečujemo rendzino in druga obrečna tla.
Najmanjši odstotek gozdnih površin nahajamo na področju plitve
rjave rendzine in rjavih spranih tal. Obe talni enoti se pojavljata na
wür-mskih zasipih. Odstotek gozda na teh geopedoloških enotah znaša
komaj 13,9 % . Če pri tem upoštevamo le gozd, ki uspeva samo na področju rjave rendzine oziroma na mlajšem wiirmskem zasipu, potem znaša
ta odstotek komaj 4 % , kar nedvomno izpričuje o veliki vrednosti te.
sicer plitve talne enote za kmetijsko izrabo, predvsem za setev poljščin.
Na mlajšem konglomeratnem zasipu (I) znaša odstotek gozda 35,2 % .
Glede na to, da znaša delež gozdnih površin v Sloveniji okoli 48 % , potem je gozdnih površin na srednjem in starejšem konglomeratnem zasipu
(sprana tla) izredno velik in znaša 76,5 °/o.
Zaradi slabih kemičnih in bioloških lastnosti spranih tal (A. S t r i t a r , 1967), mestoma tudi zaradi neprimernega reliefa, jih človek v preteklosti ni mogel osvojiti za kmetijsko rabo.
Podatki v tabeli 4. kažejo, da je v obravnavanem prostoru edafski
faktor igral veliko vlogo pri odločitvi, ali naj se tla uporabljajo v kmetijske namene ali naj na njih raste gozd. Na osnovi dolgoletnih izkušenj
je človek prišel do prepričanja, da sta za kmetijsko rabo najbolj pri60

Tabela št. 4
Površine pod gozdom na posameznih zasipih oziroma členih konsekoence

Mlajši konglomeratni zasip
povrO d tega
šina
gozd
ha
ha
%

7,8

—

—

—

651

131

20,1

1457

1194

81,9

1841

33,2

—

—

—

191

67

35,1

2351

1690

71,9

3061

468

15,3

731

208 28,2

1058

551

52

78

73

93,6

416

5

1,2

170

O

1892

585

30,9

373

303

81,2

25

2835

19

0,7

2833

19

0,7

584

18,1

5482

140

2,5

5482

140

2,5

1004
ha

20,6
%

18364
ha

2553
ha

13,9
%

367

3,98

Področje:

površina
ha

Naklo

408

106

26

1025

80

polje
Sorško
polje
Skaručensko
polje
Kamniško
polje
Ljubljansko
polje

203

64

31,5

5545

425

102

24

103

23

502

125

3223
4864
ha

Skupno

Srednji in
starejši
konglom. zasip
povrO d tega
šina
gozd
ha
ha
%

Samo mlajši
würmski zasip
povr- O d tega
šina
gozd
ha
ha
%

Holocenska
terasa
povrO d tega
šina
gozd
ha
ha
%

Kranjsko

tal

Talna enota: obrečna tla, rendzina

22,3

W ü r m s k i zasipi
O d tega
gozd
ha
%

rjava rendzina,
rjava tla,
rjava sprana tla

9224

ha

O

ha

%

rjava rendzina,
rjava tla,
(koluvijalna)

•

—

—

3792

ha

1234

ha

35,2
%

sprana tla,
kisla rjava tla,
sprana, psevdooglejena tla

4239
ha

3260

ha

76,5
%

sprana tla,
kisla rjava tla,
sprana psevdooglejena tla

Opomba: S planimetrijsko metodo sem izmeril površine iz sledečih kart: 1. geološka karta 1:25000 (L. Zlebnik, 1965),
ki obenem nakazuje omenjene talne enote in 2. topografska karta merila 1:25000 z vrisanimi gozdovi. Geološka karta istega merila kot topografska karta!
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kladna rjava rendzina in rjava sprana tla (wiirmski zasipi), medtem ko
so sicer globoka sprana tla na konglomeratnih zasipih (predvsem na
terasi I B in I A) zahtevala od primitivne agrotehnike preveč naporov,
c'a bi postala prikladna za kmetijsko izkoriščanje.
Pri proučevanju tal v tem predelu se je izkazalo, da je sicer tudi
izboljšanje spranih tal možno,- pred vsem se lahko z gnojenjem izboljšajo
njihove slabe kemične in biološke lastnosti (Zlato polje v Kranju, pod-,
ločje Skaručne in Smlednika itd.).
Nekaj misli o bodoči izrabi talnih enot v spodnjem delu
Gorenjskih ravnin
Na osnovi proučene kronosekvenee tal lahko navedemo nekaj misli
o bodoči smotrni uporabi tal v tem prostoru. Ker sta deagrarizacija in
urbanizacija v teh krajih zadnja leta izredno intenzivni in se razvijata
ponekod stihijsko, je potrebno, da s stališča agrokompleksa (kmetijstva
in gozdarstva), odnosno bodoče uporabe tega sveta v biotehniške svrhe,
prikažemo nekaj možnosti in variant, ne da bi hoteli pri tem postavljati
preveč v ospredje pomen teh panog v obravnavanem predelu. Zavedamo
se, da naj o usodi tega prostora odloči vsestranska analiza.
Ce vzamemo za izhodišče moderne koncepte kmetijskega pridelovanja, pa tudi težnje k zmanjševanju kmetijskih površin v tem ravninskem predelu zaradi nujnega razvoja urbanizacije in zahtev drugih zainteresiranih panog dejavnosti, imamo več možnosti, kako vskladiti z njimi biotehniške interese. Kot zastopnik biokompleksa bi zagovarjal takle
razvoj obravnavanega prostora, prikazan samo v grobih črtah.
Holocenska terasa (prodišča rendzina, obrečna tla itd.) je še vedno
področje, kjer so možne poplave. Y preteklosti se je zaradi njih človek
izogibal tega sveta in ni dosti posegal v strukturo prirodnega okolja.
Regulacijska dela pa so zmanjšala pogostnost poplav. Zato je človek
v zadnjem času intenzivneje posegel v naselitev in strukturo tega sveta.
Pri tem so mu pomagali nekateri ugodni momenti, predvsem to, da je
imel na mestu na voljo prod, pesek in vodo.
Več razlogov pa govori za to, da bi se ti predeli, kolikor je le mogoče, ohranili pred pritiski urbanizacije. Takšni razlogi so v domnevi,
da ta obrečni svet še ni dovolj zaščiten pred poplavami, da bližina vode
in dokaj ohranjeno prirodno okolje nudita možnosti za rekreacijo in šport
in da v primeru rušenja rečnih pregrad in jezov preti tem predelom katastrofalno uničenje. Kakor marsikje drugod, tudi tu reka s svojim obrežjem nudi v povezavi z okolnimi vzpetinami težko nadomestljivo pokrajino, ki bi jo naj varstvo narave zaščitilo pred urbanimi posegi. Premalo
premišljeni urbani razvoj, ki j e ponekod (Tacen, Brod) s celimi naselji
segel na holocenski obrežni svet, grozi povsem uničiti prirodni videz teh
predelov, medtem ko bodo poplave nova naselja še vedno ogrožale.
Prodišča čisto pri bregovih, ki so še vedno v fazah nastajanja, pa
tudi izginjanja, nudijo gradbeni dejavnosti prikladno gradivo za izkoriščanje. Z okrepljenim izkopom gramoza ob bregovih rek bi lahko povsem razbremenili in celo zaustavili pridobivanje tega gradiva na pod62
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ročju wiirmskih teras z njihovimi rjavimi rendzinami in rjavimi spranimi
tlemi, kjer gramozne jame samo kazijo videz pokrajine, razen tega pa
uničujejo koristna kmetijska zemljišča.
Z biotehniškega vidika je to področje zanimivo za nasade topolov
in drugih hitro rastočih listavcev kakor tudi za travništvo in vrtnarstvo
(možnost namakanja). Takšen razvoj ni v nasprotju z zahtevo, da se
ohrani prirodna slika okolja. Pri zasnovi topolovih plantaž obstaja možnost, da se na nekaterih mestih odvzameta oziroma izkoristita prod in
pesek, ki ponekod tvorita debel sloj med površjem in podtalno vodo.
S tem se omogoči koreninam topolov, da laže prodro do te vode. Sloj
proda in peska, ki bi ga odstranili pri urejanju plantaže, bi poplačal
investicije, oziroma stroške obnove. Seveda moramo pri teli opravilih
ohraniti zgornji, humozni Ai horizont, s katerim se kasneje ponovno
prekrije površje plantaže.
Tudi čredinski pašniki sodijo v ta predel. Škoda zaradi poplav je
znatno manjša, če je površje zaščiteno s trajnicami, v tem primeru s travami. Čredinski pašniki bi v sklopu topolovih nasadov oziroma logov
tvorili skladno, prirodno in neizmaličeno sliko tega predela.
Največji plen stihijske urbanizacije so površine na wiirmskih terasah, kjer so hkrati najprimernejša tla za kmetijsko izrabo. Skrajni
čas je, da ta zemljišča čim prej zavarujemo pred pohlepom nenačrtne
urbanizacije.
Na področju rjave rendzine in rjavih spranih tal obstajajo številne
možnosti glede specializacije in orientacije kmetijske panoge. Credenje
in vrtnarska proizvodnja kot ožje kmetijske specializacije bi v tem svetu
in tamkajšnjih družbenoekonomskih konstelacijah imele upravičeno
mesto.
Trenutni razvoj tega predela je takle. Zaradi okrepitve urbanizacije
in pritiska za zazidalnimi površinami raste vrednost zemljišča za gradbene namene. To vodi k nadaljnjemu drobljenju zemlje, kjer se bo še
stopnjevala polikultura z vse večjim deležem vrtnin in tistih kmetijskih
pridelkov, ki se lahko vnovčijo v bližnjih mestnih središčih. Omenjeni
razvoj bo težko zaustaviti in preprečiti. Še najbolj lahko zavre takšen
razvoj ukrep, s katerim določeni predel zasežemo kot rezervat za pitno
vodo. Tak ukrep je že doživelo Sorško polje. Kazalo pa bi ga uveljaviti
tudi na drugih fluvioglacialnih ravnicah, kjer v večji ali manjši globini naletimo na prirođen rezervoar pitne vode.
O b tem pa se postavlja vprašanje, katera zemljišča bi pa morda
vendar lahko žrtvovali razvoju urbanizacije, industrializacije in s tem
povezane zazidave. Čeprav bi se lahko sprana tla na konglomeratnih terasah izkoriščala tudi v kmetijske namene, bi bila škoda najmanjša,
če bi stanovanjsko gradnjo osredotočili na te, nekoliko nad ravnino
vzpete terase (npr. Zeljski hrib, Dobrave pri Kranju, področje okoli
\ojvodin boršta, itd.), ali pa na gričevnato obrobje kotline.
V komentarju k pedološki karti Italije omenja F. M a n c i n i (1966),
da so v predalpskem prostoru Italije starejše konglomeratne terase
(pleistocen — sprana tla), ki se dvigajo nad mlajšimi, najbolj naseljene
zaradi ugodnih mikroklimatskih razmer. Tudi pri nas opažamo, da
63

Albin Stritar

nižje terase (holocenska terasa, würmske terase) prekriva v jesenskili
in zimskih! dneh meglena tančica, medtem ko j e nad ravnico dvignjeni
svet v soncu (primer stare vasi Ljubno!). Tak vzpeti svet bi bil prikladnejši za stanovanjsko izgradnjo, oziroma za manjša naselja. Avtoceste
bodo morale nujno sekati plodne ravnice (področje würmskih teras), na
konglomeratnih terasah skrita naselja pa bi bila zaščitena pred cestnim
hrupom in škodljivimi plini. Nasprotno pa bi potniki s ceste kot doslej
občudovali prirodno okolje ravnic, spreminjala bi se jim malo izmaličena
priroda polja, travniki in gozdne zaplate.
Tektonika
Y dosedanjem tekstu te razprave smo se izognili podrobnejšemu
obravnavanju tektonike v funkciji tlotvornega činitelja, saj ima slednjič ugotovitev take funkcije predvsem teoretski pomen za pedološko
znanost. Do sedaj se namreč tektonika v strokovni literaturi ne omenja
v tako pomembni funkciji.
Vendar je nujno, da j o tu na koncu omenimo. Pedološke raziskave,
oprte na kvartarološka raziskovanja v tem prostoru (M. Š i f r e r ,
se reliktni talni obliki (rjava sprana tla, sprana tla) ohranili in razvijali
v dolgem časovnem obdobju zahvaljujoč tektonskemu dviganju starejših
teras. Kjer se to gibanje ni pojavljalo, so starejši zasipi prekriti z mlajšimi, vmes pa se pojavlja sloj prsti, kot so to pokazale vrtnine, oziroma
raziskovanja L. Ž l e b n i k a (1965). Y tem primeru je torej tektonika
kot tlotvorni činitelj ohranjala nemoten ter neprekinjen razvoj tal na
površini. Na splošno pa pride seveda tektonika v tej svoji funkciji do
izraza šele, če je časovno obdobje dovolj dolgo.
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Summary: LAND USE IN THE LOWER PART OF THE GORENJSKA BASIN
(Upper Carniola, Slovenia)
Albin

Stritar

From this study can be seen the different genetical soil types in the
lower plains of the Gorenjska basin. Some of them create a soil sequence
on the fluvioglacial parent material of different age, i. e. to the calcareous
gravel and sand and calcareous conglomerates respectively.
It has been established that sediments different in age, in view of petrographical characteristics are in all cases equal or v e r y similar regardless
of the genetic sail types they appear on: It is evident that there are no
noticable differences between these sediments of different age, and so we
can regard the parent material as the constant factor of the pedogenesis
for all soil members forming the genetical soil sequence.
The mebers of the soil sequence are: raw warp soil and rendzina on
holocen gravel and sand; brown rendzina on young Wiirmian gravel and
sand (terrace II); brown leached soil on old Wiirmian gravel and sand
(terrace II A) ; and lastly leached soil on calcereous conglomerates (terrace
I, I I A , I B ) .
The first part of study deals mainly with the factor of pedogenesis
existing in this region: i. e. geological developement of the basin (time);
parent material, relief, climate, vegetation, and finaly land use.
It is evident a significant relationship especially between time, soil
developement stage (soil type) and land use. Forest area occupies on warp
soil and rendzina (holocen gravel and sand) to 26,6 % of the total surface
on brown rendzina only 4 % , on brown leached soil 1 4 % and on lached soil
35,2 % (terrace I) and 76,5 % (terrace I A. I B ) respectively, the others belong
to the meadows and till land. Human's decision for land use was influenced
b y soil suitability depending of soil developing stage and maturity. The
suitability for agricultural purposes on the yungest and the oldest member
of pedosequences mentioned above is diminished because of danger of
overflow in first case and bad chemical properties of leached soil in the
second.
Regarding on the natural circumstances (soil suitability for land use,
others ecological conditions, population conditigns in the past) some suggestions for futur development of this region are given on the end'.
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