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UČINKI SUŠE V SLOVENIJI POLETI 1988 NA RAZLIČNIH REČNIH 
NANOSIH 

(Primerjava med Vzhodno Krško kotlino in Pokokrjem) 

Drago P e r k o * 

1. Uvod 

Poletje 1988 je prineslo v Slovenijo hudo sušo, ki pa ni v enaki meri prizadela 
vseh slovenskih pokrajin. Še več: celo med deli posameznih pokrajin so bile velike 
razlike. Tako so bile nekatere njive bolj, druge pa manj prizadete. Zanimalo nas je , 
kakšen pomen ima za te razlike kamninska osnova. To smo poskušali odkriti na rav-
ninskih delih Vzhodne Krške kotline in Pokokrja. V prvi pokrajini smo iskali razlike 
med prodom in ilovico, v drugi pa med prodom in konglomeratom. 

Kako malo padavin je bilo v primerjavi z dolgoletnim povprečjem (1951 do 
1985) v letošnjem juliju in avgustu, prikazujeta po desetdnevnih obdobjih risbi 1 in 2. 
Padavinska postaja Novo mesto predstavlja Krško kotlino, Brnik Pokokrje, vsaka pa 
je v neposredni bližini ene od obeh pokrajin. V juliju je v Novem mestu padlo manj 
kot 2/3 in na Brniku slaba polovica, v prvih dveh avgustovskih dekadah pa v Novem 
mestu manj kot tretjino, na Brniku pa celo manj kot petino dolgoletnega povprečja 
količine padavin. V drugi avgustovski dekadi je v Novem mestu padlo slabe 4 mm 
dežja, na Brniku pa sploh nič (HMZ SRS, 1988). 

2. Način dela 

Za ugotavljanje prizadetosti smo izbrali koruzo. Za to poljedeljsko kulturo smo 
se odločili, ker rase v obeh pokrajinah in na vseh omenjenih kamninskih osnovah. 
Stopnjo prizadetosti smo določevali na osnovi deleža posušenosti rastline. Opazovali 
smo ob koncu druge avgustovske dekade (od 18. do 20. avgusta 1988). Izbrali smo šti-
ri razrede. V prvi razred smo uvrstili njive, kjer je bila koruza še v celoti zelena, ali 
pa posušena do največ četrtine stebla, zgornji meji drugega in tretjega razreda sta bili 
pri polovici in treh četrtinah orumenelosti, v četrti razred pa smo uvrstili njive, kjer 
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Risba 1: Primerjava količine padavin med dolgoletnim povprečjem in letom 1988 po 
dekadah v juliju in avgustu za Novo mesto 

Risba 2: Primerjava količine padavin med dolgoletnim povprečjem in letom 1988 po 
dekadah v juliju in avgustu za Brnik 
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so bila stebla posušena v višini več kot treh četrtin, ali pa celo v celoti. Za kamninsko 
osnovo smo uporabljali termin nanos, za razrede pa razredi prizadetosti koruze. 

Opazovali smo sorazmerno enakomerno po vsej pokrajini, odločali pa smo se 
predvsem za tista mesta, kjer je bilo skupaj več njiv s koruzo, ali pa je koruza rasla 
sklenjeno na večji površini. Število opazovanj je bilo tako premosorazmerno s površi-
no posameznih nanosov (tabela 1). 

V Vzhodni Krški kotlini smo ločili štiri nanose (Š i f r e r, 1969 a in b), ki pa se 
ne razlikujejo le v litoloških, ampak tudi v drugih pokrajinskih prvinah, tako da prav-
zaprav predstavljajo pokrajine v malem. 

Pleistocenski prod je po večini karbonaten in slabo sortiran, talna voda je 10 do 
20 m pod površjem ( S t r i t a r , 1977), relief je raven, prst je rjava, izrazito prevladu-
joča raba tal pa so njive. 

Pleistocenska ilovica je v glavnem nekarbonatna, talna voda je ponekod tik pod 
površjem, padavinska voda zaradi slabe prepustnosti zastaja, ponekod je poplavni 
svet, prevladujeta glej in psevdoglej, največji delež pa zavzamejo gozdovi hrasta do-
ba in belega gabra (Krakovski gozd, Dobrava). 

Holocenski prod in pesek imata talno vodo 1 m do nekaj metrov globoko, po-
goste so poplave, prst je obrečna, precej je vrb in topolov, pa tudi njiv in travnikov. 

Holocenska ilovica je prav tako poplavno območje, prst je glej, prevladujoča ra-
ba tal pa so travniki. 

Tabela 1 : Število opazovanj na ravnini Vzhodne Krške kotline glede na površino na-
nosov 

nanos površina opazovanja 
km2 % štev. % 

pleistocenski prod 59 20 6 20 
pleistocenska ilovica 85 29 9 30 
holocenski prod in pesek 49 16 5 17 
holocenska ilovica 105 35 10 33 

skupaj 298 100 30 100 

Na ravnini spodnjega Pokokrja (tabela 2) smo določili le tri različne nanose 
(Š i f r e r, 1969 c). 

Pleistocenski prod ima skoraj raven relief, prst je rjava rendzina, gozd je gabrov, 
vendar skoraj v celoti izkrčen za njive in naselja. 

Konglomerat ima debelo, izprano in kislo prst, ugodno mikroklimo zaradi dvig-
njenosti nad ostalo pokrajino, ponekod je značilna močna zakraselost, dobri dve tret-
jini površine pa pokriva gozd. 

Holocenski prod in pesek sta rahlo valovita z nakloni pod 10%, na obrečnih 
prsteh, psevdogleju in tanki rendzini pa je največ travnikov in gozda vrbe, jelše in to-
pola. 
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Tabela 2: Število opazovanj na ravnini spodnjega Pokokrja glede na površino nano-
sov 

nanos površina 
km2 % 

opazovanja 
štev. % 

pleistocenski konglomerat 
pleistocenski prod 
holocenski prod in pesek 

24 
17 
8 

49 
35 
16 

12 
8 
4 

50 
33 
17 

skupaj 49 100 24 100 

V obeh pokrajinah so prsti na holocenskih nanosih debele do 30 cm, pH zgornje-
ga horizonta je nad 7, na mlajših prodnih nanosih okoli 50 cm, pH je 7 ali rahlo pod 
7, na starejših prodnih zasipih pa ponekod debelina prsti doseže tudi 100 cm, pH pa 
je slabih 6. Na konglomeratnih nasipih v Pokokrju je prst ponekod debela celo več 
kot 10 m, pH je med 4 in 5, na ilovnatih nasipih Vzhodne Krške kotline pa debelina 
prsti skoraj v vseh primerih preseže 75 cm, pH pa je okoli 6 ali manj. 

Kakšna je povezanost med različno litološko podlago in stopnjo prizadetosti ko-
ruze, smo ugotavljali s korelacijskimi koeficienti. Prvo spremenljivko je predstavljala 
litološka osnova (nanos), drugo pa stopnja prizadetosti (koruza). Ker sta obe spre-
menljivki neštevilčni (opisni), smo morali koeficiente računati s pomočjo hi2 (hi kva-
drata) na osnovi kontingenčnih tabel (B 1 e j e c, 1976, P e r k o , 1987). Iz statistič-
nih tabel smo za vse izračunane hi2 ugotovili, da z verjetnostjo 99 .99% lahko rečemo, 
da povezanost obstaja. Medtem ko hi2 pokaže le verjetnost povezave, pa korelacijski 
koeficient pove stopnjo povezanosti. 

3. Izidi 

Najprej smo izračunali koeficiente tako, da smo ločili le prod in ilovico (konglo-
merat) ne glede na starost nanosov. Za Vzhodno Krško kotlino je znašal korelacijski 
koeficient 0.7605, za spodnje Pokokrje pa 0.4249. Glede na to, da sta največja in naj-
manjša možna vrednost 0 in 1, lahko stopnji povezanosti ocenimo za visoki. Iz obeh 
vrednosti izračunana determinacijska koeficienta, to sta kvadratni vrednosti korela-
cijskih koeficientov, pa znašata 0.5783 in 0.1806. To pomeni, da lahko v prvi pokraji-
ni več kot polovico razlik v stopnji prizadetosti koruze navežemo na razlike med pro-
dom in ilovico, v drugi pa slabo petino na razlike med prodom in konglomeratom. 

Vendar moramo upoštevati dejstvi, da je holocenski prod pogosto močno po-
mešan s peskom, ponekod pa je pesek celo v prevladi, in da so holocenski nanosi po-
plavna, ali pa vsaj precej mokrotna območja, kjer je talna voda blizu površja. To pa 
pomeni, da se holocenski prod s peskom v nekaterih naravnih razmerah precej razli-
kuje od pleistocenskega proda. 

Zato smo koeficiente izračunali tudi posebej za holocenske in posebej za pleisto-
censke nanose. Za prve znaša v Vzhodni Krški kotlini korelacijski koeficient 0.7106, 
determinacijski pa 0.5050, za druge pa 0.8898 in 0.7917. To pomeni, da so razlike 
med pleistocensko ilovico in prodom večje od razlik med holocensko ilovico in pro-
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dom s peskom, vendar v obeh primerih dokaj visoke, saj se na holocenu polovica raz-
lik v stopnji prizadetosti koruze veže na razlike med ilovico in prodom s peskom, na 
pleistocenu pa celo več kot tričetrt. Za spodnje Pokokrje smo izračunali koeficienta 
(korelacijski znaša 0.6392, determinacijski pa 0.4086) le za pleistocen, ker tam ni 
večjih holocenskih ilovnatih nanosov. Visoke številke nam povedo, kako pomembne 
so za sušo kamninska osnova in tiste naravne prvine, ki se na to osnovo navezujejo 
(npr. prst). 

Tabeli 3 in 4 prikazujeta med drugim tudi deleže njivskega sveta v obeh pokraji-
nah po posameznih nanosih. Razlike so očitne. To in pa dejstvo, da se površine s ko-
ruzo znatno bolj vežejo na površine njiv kot na površine nanosov, nas je vzpodbudi-
lo, da smo opravili še nekaj dodatnih opazovanj, tako da število opazovanj ni bilo več 
premosorazmerno s površino nanosov, ampak s površino njiv na nanosih (tabeli 5 in 6 
in risbe 3, 4 in 5). Sedaj smo ponovno na isti način izračunali korelacijske in determi-
nacijske koeficiente. Ob upoštevanju holocena in pleistocena skupaj znaša za Vzhod-
no Krško kotlino korelacijski koeficient 0.7770 in determinacijski koeficient 0.6038, 
za spodnje Pokokrje pa 0.5401 in 0.2917. Ker pa smo že prej ugotovili smiselnost lo-
čitve pleistocenskih in holocenskih nanosov, smo to naredili tudi v tem primeru. Na 
holocenu znaša korelacijski koeficient 0.5893, determinacijski pa 0.3472. To pomeni, 
da si v tem primeru le tretjino razlik v prizadetosti koruze lahko razlagamo z razlika-
mi v nanosih, to pa je manj kot izračunana polovica v prvem primeru. Prav nasprotno 
pa je na pleistocenu. V prvem primeru smo na razlike v nanosih navezali dobre tri 
četrtine razlik v prizadetosti, v drugem primeru pa skoraj 9 0 % , saj znaša korelacijski 

Tabela 3: Raba tal na ravnini Vzhodne Krške kotline 

nanos d e l e ž i v o/ 
/o 

vinogr. njive sadov, travniki zarašč. gozdovi ostalo 

pleistocenski prod 0 64 2 21 0 7 6 

pleistocenska ilovica 0 29 1 25 2 39 4 

holocenski prod in 
pesek 0 38 7 35 0 13 7 

holocenska ilovica 0 27 1 47 0 22 3 

skupaj 0 37 2 34 1 22 4 

Tabela 4: Raba tal na ravnini spodnjega Pokokrja 

nanos d e l e ž i v % 
vinogr. njive sadov, travniki zarašč. gozdovi ostalo 

pleistocenski 
konglomerat 0 8 0 18 0 67 7 

pleistocenski prod 0 41 0 13 0 18 28 

holocenski prod in 
pesek 0 21 0 32 0 32 15 

skupaj 0 21 0 19 0 44 16 
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koeficient kar 0.9280 in determinacijski 0.8611. V spodnjem Pokokrju sta koeficienta 
0.7616 in 0.5800, torej tudi višja kot v prvem primeru, vendar nekaj nižja kot v 
Vzhodni Krški kotlini. Primerjavo med vsemi koeficienti omogoča tabela 7. 

Tabela 5: Število opazovanj na ravnini Vzhodne Krške kotline glede na delež njiv 

nanos njive opazovanja 
ha % % štev. % 

pleistocenski prod 3764 64 35 12 34 
pleistocenska ilovica 2431 29 22 8 23 
holocenski prod in pesek 1857 38 17 6 17 
holocenska ilovica 2783 27 26 9 26 

skupaj 10835 37 100 35 100 

Tabela 6: Število opazovanj na ravnini spodnjega Pokokrja glede na delež njiv 

nanos njive opazovanja 
ha % % štev. % 

pleistocenski konglomerat 188 8 18 5 20 
pleistocenski prod 685 41 66 16 64 
holocenski prod in pesek 170 21 16 4 16 

skupaj 1043 21 100 25 100 

Tabela 7: Pregled korelacijskih koeficientov 

pokrajina skupaj holocen pleistocen 

ravnina Vzhodne Krške kotline 
glede na površino nanosov 0.7605 0.7106 0.8898 
glede na površino njiv 0.7770 0.5893 0.9280 

ravnina spodnjega Pokokrja 
glede na površino nanosov 0.4249 0.6392 
glede na površino njiv 0.5401 0.7616 

Ne glede na to, ali smo računanje opravili na osnovi celotne površine nanosov, 
ali pa samo na osnovi njivskih površin, rezultati jasno pokažejo na zelo pomembno 
povezanost med stopnjo prizadetosti njivskih kultur (v našem primeru koruze) in raz-
ličnimi nanosi, pri katerih gre predvsem za razlike v velikosti zrn, na katere se veže 
sposobnost prepuščanja in zadrževanja vode. Vse razlike prav gotovo niso le posledi-
ca razlik v nanosih, ampak tudi v drugih pokrajinskih prvinah, ki pa so spet bolj ali 
manj navezane na litološko osnovo. 

Povezanost med stopnjo prizadetosti in nanosi je v Krški kotlini večja, kot je v 
spodnjem Pokokrju. Razloge lahko iščemo v dejstvu, da je bilo v Pokokrju v prvi po-
lovici leta vendarle nekaj več padavin kot v Vzhodni Krški kotlini, po drugi strani pa 
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V~7~À PROD IN PESEK 

RfìZREDl PRIZfìDETOSTI KORUZE 

Risba 3: Relativna frekvenca števila opazovanj po razredih prizadetosti koruze na ho-
locenskih nanosih (Vzhodna Krška kotlina) 

2 3 * 

RfìZREDl PRIZfìDETOSTI KORUZE 
Risba 4: Relativna frekvenca števila opazovanj po razredih prizadetosti koruze na 
pleistocenskih nanosih (Vzhodna Krška kotlina) 
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Z 3 
RfìZREDl PRIZfìDETOSTI KORUZE 

Risba 5: Relativna frekvenca števila opazovanj po razredih prizadetosti koruze na 
pleistocenskih nanosih (Pokokrje) 

ne gre popolnoma enačiti konglomeratnih nanosov (kjer ima ilovnati značaj le prepe-
relina, ki pa je na različno starih, večinoma karbonatnih konglomeratih tudi različno 
debela) in pa pravih ilovnatih, večinoma nekarbonatnih nanosov v Vzhodni Krški 
kotlini. 

Četrtino ravnine Vzhodne Krške kotline sestavlja pleistocenski prod. To pome-
ni, da je na tolikšni površini precejšnja nevarnost za poljedeljstvo ob suši. Če pa ve-
mo, da je na tej četrtini kar tretjina vseh njivskih površin ravnine, je problem še več-
ji-

Še hujše je v tem pogledu na ravnini spodnjega Pokokrja, kjer pleistocenski 
prod predstavlja tretjino ravnine, na njem pa je celo več kot dve tretjini vseh njiv. 

4. Sklep 

Korelacijski in determinacijski koeficienti kažejo in dokazujejo, da je (in v ko-
likšni meri je) razlika v grobosti nanosov pomembna za razlike v stopnji prizadetosti 
poljedeljskih kultur. Povezanost med učinki suše in različnimi nanosi je večja v 
Vzhodni Krški kotlini, kjer so razlike med ilovnatimi in prodnimi nanosi običajno so-
razmerno ostre, in manjša v spodnjem Pokokrju, kjer se razlike med najmlajšim pro-
dom in najstarejšim konglomeratom večajo bolj postopno. V obeh pokrajinah pa lah-
ko stopnjo povezanosti ovrednotimo kot zelo visoko. Sklepamo lahko, da so v sploš-
nem razlike večje, če je večja suša (seveda, če ni suša že tako močna in dolga, da se 
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izničijo prednosti tudi najbolj drobnih nanosov). To, kar nam povedo omenjeni koe-
ficienti, je bilo lepo vidno tudi v pokrajini. Precejšen del koruze je bil posušen na 
prodnem Brežiškem, Krškem, Šentjernejskem in Kranjskem polju, na sosednjih ilov-
natih ali konglomeratnih in poplavnih ali mokrotnih območjih, kjer bi v običajno na-
močenih letih koruza slabše uspevala, pa je bila tokrat le malo prizadeta, ponekod pa 
prav bujna: živozelena, visoka, z debelimi in dolgimi storži. To je dokaz, kako je lah-
ko nek nanos v določenih razmerah za poljedelstvo ugoden, v drugačnih pa izrazito 
neugoden. Vse te razlike smo si na terenu ogledali tudi drugod po Sloveniji, vendar 
smo povsod, kjer nastopajo različni nanosi, opazili podobne razlike, kot v obeh na-
tančneje proučenih pokrajinah. 
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DROUGHT EFFECTS TO DIFFERENT RIVER DEPOSITS IN THE SUMMER 
1988 (A Comparison between the East Krka river basin and the Kokra river basin) 

Drago P e r k o 

(Summary) 

In both regions some different drought effects to differently rude river deposits 
were noticed there. More than 50 observations were done on corn fields. The connec-
tions between river deposit and drought intensity have been measured with some co-
efficients based on contingency tables. The first variable was river deposit with 2 des-
criptive values in the East Krka river basin (gravel and loam) and 2 descriptive values 
in the Kokra river basin (gravel and conglomerate). The second variable was share of 
corn plant stalk and had 4 classes. The coefficients have been calculated separately 
for each region and separately for pleistocene and holocene deposits. The lowest cor-
relation coefficient has the value of 0.4249 and the highest one the value of 0.9280. 
All of them are statistically significant. These big differences between loam, gravel 
and conglomerate and draught effects to them were also noticed in many other slove-
ne regions. 
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