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AGROPEDOLOŠKE ZNAČILNOSTI POREČJA SAVE V SLOVENIJI 

Splošno o značilnostih kmetijstva in pogojih zanj v savskem porečju 

Porečje Save v Sloveniji* ima glede na svojo oblikovanost, na 
svoje vodnogospodarske razmere, proizvodne činitelje im ina splošno 
kmetijsko dejavnost svojski, pri tem pa dokaj raznovrstni značaj. 
Glede vseh prirodnih pogojev, posebno ipa še v pedološkem pogledu, so 
v njegovom obsegu velike razlike med goratim, hribovitim, gričevnato-
doliinskim in ravninskim svetom. Ožje savsko porečje v obsegu, kakor 
ga obravnavamo, zavzema od povirja Save do izliva Bregane blizu 
474.700 ha. Od tega pripada goratemu svetu po oceni okrog 27 °/o, hribo-
vitemu 35 °/o, gričevnato dolinskemu 22 °/o ter nižinam od'nosno ravni-
nam le 16 «/o. 

Tudi v značaju kmetijskega gospodarstva se pojavl ja jo velike 
razlike zaradi različnih gospodarskih, zlasti pa ekoloških pogojev. 
Tako ,se je pod vplivom prirodnih činitelje v razvilo na goratem svetu 
planiinsko-živinorejsko in gozdno gospodarstvo, na hribovitem pašni-
ško ali koišeniška, 'govedoreja k o in gofcdno gospodarstvo, na grieevnato-
dolinskem sadjarsko-vinogradniško ter žitarsko-Jkrinsko — okopa v i n-
sko, govedorejsko in svinjerejsko gospodarstvo, na ravnici pa žitarsko 
okopavinsko-krniisko, govedorejsko in svinjerejsko^ gospodarstvo. Vse 
navedene izvrsti kmetijskega gospodarstva so torej navezane bol j ali 
main j tudi na izkoriščanje gozdov, ponekod bol j za sečnjo, drugod 
zopet bo l j za pašo in za steljarjenje. Ta navezanost j e posebno močna 
na goratem in hribovitem področju, oziroma povsod tam, k j e r j e kme-
tijske zemlje za redno preživljanje premalo ali pa «o proizvodni pogoji 
slabi. 

V goratem svetu in njemu pripadajočih gorskih dolinah, torej v 
Triglavskem pogorju, Karavankah in Kamniških Alpah, oiziroma na 
svetu, ki j e preko 700 m nad morjem, dosega delež kmetijske površine 
komaj 25 °/o celotne površine. Glavna kmetijska panoga j e tu živino-

* Avtor je v svoji študiji zajel isamo ožje porečje Save breiz istranslkih 
porečij Ljuibljanice, Savinje in Krike, ki se obdelujejo v posebnih vodno-
gospodarskih osnovah. Zato je mogoče ile z ustrezno omejitvijo istovetiti po-
dročje njegove obdelave s pojmom Posavske Slovenije, kakor je to storjeno 
na priloženi karti. — Uredništvo. 
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reja in sicer govedoreja in ovčje roj a; vendar je pomembnejša govedo-
reja z mlekarstvom in plarašarstvom. Poljedelstvo je pomembno le v 
toliko, kolikor gre za proizvodnjo živalske krme, krompirja in najnuj-
nejših vrtnin. Zorane zemlje je po gorovju le do 3 %, po gorskih doli-
nah pa 3 do 17 °/o. Kjer so bili prirodni pogoji za poljedelstvo ugodni 
in tla niso preveč plitka, peščena in strma, so zemljo obdelali, sicer pa 
je ostala pod travinjem in gozdom ali* gre celo za nerodoviten skalnat 
svet. Kmečko prebivalstvo se tu preživlja od živinoreje, gozdarstva in 
turizma. 

V hribovitem svetu je delež kmetijske površine manjši od gozdne, 
saj dosega le blizu 36 %> celotne površine, medtem ko je delež obdelo-
valne zemlje le l i—30%. Tu se j e razvilo pašniško ali košeniško go-
vedorejsko gospodarstvo. Obsežni pašniki in košenice dajejo ugodne 
pogoje zlasti za govedorejo. Tudi tu je poljedelstvo važno le za proiz-
vodnjo živalske krme in krompirja, ki j e pomemben zlasti v semenar-
stvu kot zdravo seme. Vsa ostala poljedelska proizvodnja ne zadošča 
iza redno prehrano tamkajšnjega prebivalstva, zlasti ne glede žita. Pre-
življanje j e navezano tudi tu bolj na živinorejo in gozdarstvo. Na pri-
sojnem svetu je pomembno tudi sadjarstvo, ki zadošča v glavnem le 
domači potrošnji, v ugodnih sadnih letinah pa ustreza tudi domačemu 
trgu in predelavi. 

Kmetijstvo goratega in hribovitega področja prištevamo k širšemu 
melioracijskemu področju, ki ga j e skupno blizu 62°/o celotnega po-
rečja ali 293.000 ha in ima sestavljeno zvrst kmetijske in gozdarske 
proizvodnje. 

Kmetijstvo ožjega gr ičevnato-dolinsk ega in ravninskega meliora-
cijskega področja zavzema okroglo 182.000 ha ali blizu 3 8 % celotnega 
porečja. Od tega zavzema gričevnato melioracijsko področje blizu 
2 2 % ali 106.600 ha, ravninsko melioracijsko področje pa blizu 16% 
ali 75.100 ha. To ožje melioracijsko področje je glede na njegove pri-
rodne pogoje za vodno gospodarstvo se bolj zanimivo in za kmetijstvo 
dokaj pomembno. Tu so obsežne .mokre in suhe površine, ki jih j e 
s primernimi vodnomelioracijskimi in agromelioracijskimi ukrepi mo-
goče že v doglednem času usposobiti za povečano in donosnejšo kmetij-
sko proizvodu j o. 

Gričevnato-dolinsko področje .zavzema manjši del obrobja Ljub-
ljanske kotline ( 3 % ali 14.200 ha) in Zasavja (2,3% ali 10.800ha), del 
Dolenjskega gričevja na območju doline Mirne (4,8% ali 22.700 ha) in 
naj večji del Brežišlko-satelskih goric (12,5 % ali 59.600 ha). Medtem ko 
na območju Dolenjskega gričevja prevladuje bol j žitarsko-krnisko-
okopavinsko, govedorejsko in svinjerejsko, pa tudi gozdno gospodar-
stvo, se področje Brežiško-sotelskih goric ponaša zlasti s sadjarstvom 
in vinogradništvom. Letna izoterma koleba tu med 9.5 do 10° C, kar 
daje še posebno ugodne pogoje za gojenje pšenice, koruze, raznih vrst 
sadnega drevja in plemenitih sort vinske trte, medtem ko so prirodni 
pogoji za krompir že manj ugodni. Kljub razmeroma ugodnim prirod-
nim pogojem, blaginja kmečkega prebivalstva ni zadostna zaradi raz-
meroma pičlih pridelkov, zaostalega kmetijstva, razmeroma velike .go-
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stote prebivalstva ter zaradi drobne in vfh tega še parcelno močno 
razdrobljene 'kmečke posesti. Za prod'ajo preosiajajo živinorejiski pro-
izvodi, sadje in vino. Poljedelstvo j e bo l j podrejeno živinoreji, kajti 
ozke doline, ki so večinoma v .zamočvirjenih in občasno poplavljenih 
travnikih, dajejo le manjvredno kislo močvirsko seno, katerega prido-
bivanje je mučno in drago. Kmetijska mehanizacija j e sicer mogoča 
po dolinah in gričevju, toda prav zaradi .zaostale miselnosti ter zaradi 
raztresenosti in razdrobljenosti parcel se prepočasno uveljavlja. Delež 
obdelovalne površine zavzema 30 d o 42°/», medtem ko dosega delež 
kmetijskih površin itu že blizu 47 % celotne površine. 

Ravninski svet savskega porečja v Sloveniji obsega Gorenjske 
ravnine (Radovijiško-blejslko ravnino, Gorenjske Dobrave, Kranjsko-
eorško ravnino, Ljubljansko polje, Bistriško ravnino) s pripadajočimi 
dolinami ter del Brežiško-krške ravnine (njena glavnina je v porečju 
Krke) s pripadajočo dolino dolenje Sotle. Vse ravnine so pretežno 
poljedelske in povečini sposobne za mehanično obdelavo. Gorenjske 
ravnine imajo ikrmsko-okopavinsko govedorejisko kmetijstvo. Od nj iv -
iskih sadežev j e glavni krompir. Brežiško-krška ravnina z dolino do-
lenje Sotle pa ima ži t no-ok opav in s k o-k r insk o govedorejsko in svinje-
rejsko kmetijstvo. Na polju se poleg krompirja uveljavlja še koruza, 
ki j e še posebno pomembna za svinjerejo. Največj i del dobre krme 
pridelujejo na njivah, ker je blizu 61 % površine občasno poplavljane 
in zamočvirjene, pod zablatetnim in kislim močvirskim travinjem. Njiv-
ska proizvodnja krme ne kri je viseh potreb, rtravniki pa dajejo ve-
činoma seno najslabše kakovosti. Ob takih proizvodnih pogojih se 
govedoreja ne more zadosti razviti in živinorejska proizvodnja ne 
more kriti vseli potreb mest in industrijskih središč, ki so se razvila 
•na tem področju. Obdelovalne zemlje j e tu nad 50%. 

Pričakovali bi, da j e delež kmetijske površine na ravninah Po-
savske Slovenije podoben kot na ostalih ravninah v Sloveniji (Dravsko 
po l je 75%, Pomurje 69%) . Dejansko pa j e mnogo nižji (blizu 55%) . 
Okrog 2 7 % ali 20.500 ha ravninskega sveta zavzemajo slabe relativne 
gozdne površine. Bohotijo se zlasti na Kranjsko-isoriškem polju, na 
Skaručemskem pol ju in na Sotelskem (Dobrava) kot preostanek ne-
dokončane srednjeveške kolonizacije, pa tudi kot posledica današnjih 
•neurejenih lastninskih odnosov in (zaostalosti kmečkega gospodarjenja. 
Ponekod, zlasti na Kranjsko-sorškem polju so gozdovi iše v 19. in v za-
četku 20. stoletja znova prerasli precej dotlej obdelanega sveta. 

Melioracijska področja v savskem porečju in njihove talne zvrsti 

Kakor se vidi iz zgornjega uvodnega poglavja, lahko ožje savsko 
poreč je v Sloveniji delimo na posamezna proizvodna področja, ki se 
razlikujejo med seboj predvsem p o svojih prirodnih pogojih. Razlike 
so v reliefu, v geološko-petrografski osnovi, v hidrogeografskih pogo-
jih ter v podnebju; vsi ti činitelji skupaj pa so stvorili razlike v talnih 
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razmerah, ki v tesni povezavi s podnebjem vplivajo na smer in inten-
zivnost kmetijske proizvodnje. 

Od obravnavanega porečja Save z blizu 474.700ha površine je 
skupno blizu 140.200 ha t. im. melioracijskega prostora. Od tega je 
blizu 55.400 ha t. im. širšega melioracijskega 'prostora (v goratem in 
hribovitem svetu) in 85.400 ha t. im. ožjega melioracijskega prostora 
(v griče vnato-döl i nekem in ravninskem svetu). Ožje melioracijsko 
ozemlje je z vidika kmetijstva in vodnega gospodarstva še posebno po-
membno; njegovo rodovitnost je, glede na obstoječe talne pogoje, mo-
goče povečati in zboljšati z vodnoinelioracijskiimi in agromelioracij-
skimi ukrepi. 

V skladu z označenimi razlikami v ekoloških činiteljih lahko sav-
sko porečje razdelimo na šest melioracijskih enot, te pa dalje na širša 
in na ožja melioracijska področja, ki iinajo po svoji razsežnosti in po 
svojih podnebnih pogojih boil j in manj razvite talne zvrsti. Opisane 
so po terenskih in laboratorijskih izsledkih, po geološko-petrografski 
razprostranjenosti tlotvornih kamenin in spopolnjene z obhodnimi pe-
dološkimi proučevanji ozemlja, ki so pokazala, da se na določenih pe-
trografskih slojih često razvijajo določene talne zvrsti, česar pa ne 
smemo posploševati. Razvijajo se pod vplivom podnebja, pridviga, 
osončenja, površinske podtalne vode, rastlinstva ter ostalih tlotvornih 
činitelj ev v verižni obliki širom po vsem porečju. Pretežni del v pedo-
loškem pogledu mozaično pestrega ozemlja podrobno še ni pedološko 
proučen. To zadeva zlasti hribovita in gorata, oziroma širša meliora-
cijska območja, deloma pa tudi nekatera ožja. Potrebno jih je še do-
končno proučiti in izpopolniti naše znanje o njih, zlasti za 'podrobnejša 
'načrtovanij a v kmetijstvu in melioracijah. 

Važnejše talne zvrsti, ki se pojavljajo najpogosteje in so najob-
sežnejše na širšem melioracijskem prostoru so: 

1. nanosi s hribov (proizvod erozije); 
2. šibko do zmerno izprani (opodizoljeni) nanosi; 
3. rjava tla na laporju, 
4. rjava opodzoljena (degradirana) tla na laporju; 
5. šibko do zmerno izprana (opodzoljena) rjava gozdna tla (ilov-

nata ipreperina karbonsko-permskih skrilavcev in peščenjakov); 
6. humoizino-apnenčasta degradirana rjavica, na višjih položajih 

humozno-apnenasta tla (rendzina); 
7. izmerilo degradirana rjavica ali rjava kraška ilovica. 
Na ožjem melioracijskem prostoru porečja pa prevladujejo: 
1. mlade apnenčaste rečne naplavine; 

a) lažje (peščene) in sušne s peščeno-prodnatim podtaljem; 
b) težje (glinaste) in mokre z glinastim podtaljem; 

2. šibko do zmerno izprane (opodzoljene) ilovnate naplavine; 
3. rjava tla v izpiranju na glinasto-prodnatem podtalju; 
4. hidrogena tla; 

a) zaglejena (zamočvirjena) glinasta tla; 
b) mokrosušna (marmorirana) tla. 
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Talne zvrsti na širšem melioracijskem prostoru 

Te talne zvrsti se nahajajo na gričevnatem, hribovitem iin goratem 
svetu, pod vplivom pedogenetskih činiteljev pa so se razvile iz prepe-
relih apnencev, dolomitov, laporjev, skrilavcev, peščenjakov in iz 
ostalih kamenin. Te preperine so v pedogenetskem pogledu še neraz-
vite ali bol j in manj razvite s svojstvenimi kemičnimi, fizikalnimi in 
mikrobiološkimi lastnostmi. Med tistimi, ki se najbolj pogosto pojav-
l jajo, naj opišemo v naslednjih odstavkih tele. 

Kamenita tla z melišči, gola in nerodovitna, zavzemajo glavnino 
Triglavskega pogorja, Karavank in Kamniških Alp. Pod vplivom pod-
nebja in rastlinstva so se ina njihovih tanjših preperinah razvila plitka 
humozna tla, na debelejših pa rjava peščeno glinasta tla. Le mestoma, 
k jer niso gola in zato nerodovitna, so pod planinskim ira vin j ein (pla-
ninski pašniki in košenice), nizkim grmič j em in gozdom. Na nižjem, ne 
preveč strmem svetu, kjer so tla dovolj debela iza preoranje, se j e na 
njih razvilo neznatno poljedelstvo. Zlasti v alpskih dolinah so se na 
nanešenem apnenastem produ in grušču razvila bo l j plitka humozno-
apnenasta tla, ki so humoznejša od ostalih. Značilna so za dolini Save 
•Dolinke in Bohinjke. Na večjih gorskih planotah j e na vododržnih 
usedlinah bivših ledeniških jezer nastala debeljša in često zamočvir-
jena črnica, na kateri, so se razvile senožeti in pašniki. Zaradi hladnega 
in vlažnega podnebja j e zarudninjevanje odmrle organske gmote v 
goratem področju mnogo počasnejše kot v toplejšem podnebju, kjer 
sprstenina naglo gineva. Tu j e sloj sprstenine najdebelejši in so tla 
razmeroma rodovitna, medtem ko so po pobočjih, terasah, prevalih, 
kočnah in krnicah dokaj plitka in zaradi zakraselosti za vodo lahko 
propustna. Tla v dolinah Save Dolinke in Bohinjke, pa tudi v njihovih 
stranskih dolinah, so sicer rodovitna, vendar j e poljedelstvo zaradi 
hladnega in vlažnega podnebja močno okrnelo, zlasti okoli Kranjske 
gore in Bohinja. Glavni posevki so krompir, jari ječmen in koruza, 
višje so le košenice in pašniki že v področju gozda do I6OO111 visoko. 

V hribovitem svetu savskega porečja se nahajajo že debelejša in 
rodovitnejša tla, na katerih se j e razvilo zlasti gozdarstvo in pašništvo, 
medtem ko j e poljedelstvo neznatno. Y odvisnosti od petrografske 
osnove so se na silikatnih preperinah razvila že nekoliko izprana rjava 
(gozdna) tla, na karbonatnih preperinah pa hunnozna apnenasta tla ali 
rendzina ter rjava kraška ilovica. 

Že nekoliko izprana rjava tla zavzemajo večji del Karavank, 
Škofjeloškega hribovja z delom Jelovice in Posavskega hribovja, po-
j av l j a j o pa se v različnih podzvrsteh. Večinoma so ilovnata, zakisana 
in vlažna ter zato pretežno pod iglastim gozdom, pašniki in senožetmi. 
Kjer je zemlja debelejša, položnejša in zmerno vlažna, se pojavlja tudi 
ornica, večinoma okoli samotnih kmetij in zaselkov. Gospodarska vred-
nost tal j e za kmetijstvo še zmerna, za gozdarstvo pa je odlična, zlasti 
za iglavce. 

Humozno-apnenasta tla ter rjava kraška ilovica zavzemajo večino 
rodovitnih površin na območju Triglavskega pogorja, Pokljuke in 
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Mežaklje, z delom Kamniških Alp, Posavskega hribovja in porečja Mir-
ne, manjše površine pa ,se nahajajo tudi na karbonatnem svetu škof je -
loškega hribovja in na hribovitem svetu Sevniško-bizeljskega in Po-
sotelskega področja. Zemljišča so večinoma pod pašniki, koišenicami in 
pretežno listnatimi gozdovi. Obe talne zvrsti sta sušni, strukturni in 
•zato zračni, za zrak in vodo' močno do zmerno propustni, po mehanični 
sestavi pa so humozno-apnenčasta tla bol j peščenoilovnata, medtem ko 
j e zgornji sloj rjave kraške ilovice humoznoilovnat, nižji sloji pa so 
•bolj glinasti in izato za vodo zmerno do .slabo propustni. Kmetijske 
površine so šibko kisle do nevtralne (pH = 6.5 do 7.4), gozdne površine 
pa so nekoliko bol j zalkisane (pH = 5.5 do 6.5). 

Vznožja gričevja in hribovja zapolnjujejo ilovnati nanosi, pome-
šani s kamenjem in z gruščem. Nastajajo z odplakovanjem in sesipa-
njem nerazvitih in tudi že razvitih preperin s strmin, deloma pa tudi 
kot usadi. Razširjeni .so v glavnih in stranskih dolinah zlasti ob Po-
•ljanščici in Selščici, ob Savi Dolinki in Bohinjki, ob Tržiški Bistrici, v 
Zasavju, pa tudi ob Mirni in njenih pritokih, v gričevnatem svetu pa 
•zlasti ob Sotli in njenih pritokih. Ponekod so še v gibanju (npr. v do-
lini Tržiške Bistrice itd.). Ob dolgotrajnih padavinah ter pri topljenju 
snega drse navzdol, zlasti kjer so pobočja strma in njihova matična 
osnova zavlaževana nagnjena glina. Po mehanični sestavi je zemlja 
bol j peščenoilovnata do peščenoglinasta, pomešana z gruščem in de-
belejšim kamenjem. 

Usadi in plazine se zlasti pogosto tvorijo na z drevjem slabo po-
raslih obdelovanih zemljiščih, medtem ko so na gozdnatem svetu bol j 
redki. Zaradi nepravilnega izkoriščanja zemljišča se močno uveljavlja 
tudi površinsko odplakovanje (erozija), zlasti tam, kjer so tla preo-
ravana, ali pa kjer je v vinogradih rigolanje nepravilno. Ti pojavi so 
razširjeni bolj po sadjarsko-vinogradniških področjih, zlasti v gri-
čevju ob Mirni, na Senovsko-bizeljskem in na Posotelskem področju. 
Kjeir j e osnova lapornata, se je lapornata preperina razvila v rjava 
tla, kjer pa je osnova kremenov pesek, pa so nastala izprana rjava tla. 

Rjava tla na laporju so se razvila mestoma iz trdega skrilastega, 
mestoma iz mehkega glinastega pa tudi iz peščenega laporja. V odvis-
nosti od matične osnove, iz kateré je preperina .nastala, so tla po meha-
nični sestavi peščena, ilovnata ali pa glinasta. Ilovnata in glinasta vse-
bujejo nekoliko več apnenca, zato jih ločimo v rjava karbonatna tla 
na laporju, pečena tla, ki so z apnom bol j revna ali pa je apno iz njih 
že izprano, pa so se razvila v bol j peščena rjava opodzoljena tla na 
laporju. Gospodarska vrednost rjavih tal na laporju je med najboljši-
mi; prikladna so zlasti za vinogradništvo in sadjarstvo. Za poljedel-
stvo niso tako ugodna, ker so nastala navadno na strmem svetu, kjer 
j e strojna obdelava otežkočena in kjer se uveljavlja premočno odpla-
kovanje rodovitne zemlje. Osojni in nižji svet, ki za kmetijstvo ni 
tako prikladen, je bol j pod listnatim gozdom, ponekod pa je obdelan 
in posejan tudi s samorodnicami, ker plemenite vrste vinske trte tu ne 
uspevajo. Ker je mikroklima na takem svetu precej hladna in vlažna, 
se je na laporju razvila glinasta lapornata rendzina, v kateri j e humus 
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mestoma dobro, mestoma slabo razkrojen iz večjo količino glinastih 
primesi. V vodnem gospodarstvu so lapornate rendzine precej po-
membne, ker zadržujejo talno vlago in zmanjšujejo pogostnost in 
jakost poplav v dolini. 

Peščena izprana rjava tla na kremenovem pesku so med najrev-
nejšimi in SO' zato večinoma pod gozdom (kostanjeva tla). Nahajajo 
se pogosto po Sevniško-bizeljsikem gričevju pa tudi na Posotelskem. 
Za kmetijstvo niso prikladna, ker so strma, zakisana in zelo revna 
z rastlinskimi hranili. Na osojnih mestih so še slabše, zaradi odsotnosti 
karbonatov, hladne in vlažne milk roki im e uspevajo tu bo l j štorovci 
pravega kostanja. Tla so drobno peščena in slabo zaščitena, močno 
podvržena odplakovanju. 

Vse obravnavane talne zvrsti, ki se nahajajo po gorovju, hribovju 
in gričevju, j e mogoče le bol j kompleksno zboljšati s širšimi meliora-
cijski ukrepi. Gre predvsem za zadrževanje voda, ki pridrve pre-
močno narastle in nenadoma v nižino, kjer povzročajo občutno škodo 
v vseh panogah gospodarstva, najbolj pa v kmetijstvu, ki j e v nižini 
razmeroma najbolj razvito. 

Talne zvrsti na ožjem melioracijskem prostoru 

V nižinah, ki predstavljajo ožji melioracijski prostor, so rodovitna 
tla nastala mestoma pod vplivom talnih razmer s širšega melioracij-
skega prostora in se dalje razvijajo samostojno, mestoma pa so se pod 
vplivom pedogenetskih činiteljev razvila samostojno in se razvijajo 
še naprej. Od že navedenih talnih zvrsti so na ožjem melioracijskem 
prostoru iza kmetijstvo in za v o d n o gospodarstvo pomembnejša : 

1. Mlade apnenčaste (karbonatne) rečne naplavine, ki so ali bol j 
peščene in zato za kmetijsko obdelavo lažje, čeprav sušne, ali bo l j 
glinaste, mokrotne Jer za kmetijsko obdelavo težje. 

a) Peščene in sušne so naplavine neposredno vzdolž SaVe, Kamniške 
Bistrice, Tržiške Bistrice ter celo Kokre. Širijo se v širših in ožjih paso-
vih itako na široko kot so vode še nedavno, preplavljale ali preplavljajo 
še danes. Ker prihajajo vode s področij, ki so v celoti ali pa delno 
apnenčasta, prinašajo s seboj obilo .zmletega apnenca, ki daje tem 
naplavinam svojstven karbonaten značaj. Po mehanični sestavi so le 
naplavine ilovnato-peščene in drobnopeščenoilovnate, za obdelavo lah-
ke, deloma plitke, deloma tudi zmerno debele ali celo preko 100 cm 
debele, večinoma na peščenem in prodnatem podtalju. Le-to sestoji 
pretežno iz belih in svetlosivili apniških in dolomitnih prodnikov, po-
mešanih tudi s spljakami iz peščenjakov, redkeje skrilavcev, ter 
ite rdečih in zelenih porfirskih prodnikov. Površinski obdelovalni sloj 
(Ai) j e 20 do 30cm debel, drobno peščenoilovinat, rjavkastosiv, humo-
zen C> 3 «/»), tla so v celoti nevtralna do šibko lužnata (СаСОз, pH v 
НгО]>7 ) . Zelo dobra propustnost za zrak in vodo omogoča hitro od-
cednost padavinske vode, ki se v deževnih obdobjih ne zadržuje na 
površini. Koreninska mreža rastlinja je gosta in sega tudi do 90 cm 

41 



Ing. Rudi Tancik 

globoko. Zlog zemlje je grudičast, reakcija z razredčeno solno kislino 
(CHI 1 : 3) je v celem preseku močna; tla so torej bogata z apnom, toda 
laboratorijski izsledki izkazujejo v njih bolj malo fosforja in kalija. 
Gladina podtalnice je v odvisnosti od gladine v rečni strugi. Na poplav-
nih območjih so zemljišča pod travinjem in logi, sicer pa pod ornico. 
Tla so med gospodarsko najvrednejšimi v Sloveniji, v porečju Save 
pa je zvrst sploh najrodovitnejša, kjer j e obdelovalen sloj dovolj 
debel. Spada v I. in II. bonitetni raizred, kjer so tla dovolj debela, kjer 
pa so bolj tanka ali celo občasno poplavljena, pa v III., IV. in V. boni-
tetni razred. Veliko vrednost ji daje zlasti blaga, hutmozna in prevla-
dujoča drobno peščen oi 1 o v na t a do ilovinatopeščena sestava, zelo ugoden 
mrvičast in drobno grudičast zlog ter do 50 cm debeli sloj živice. Dobra 
drenažnost preprečuje zamočvirjanje, ugodni vodni režim v tleh pa 
se uspešno upira tudi kratkotrajnim sušam. V travni ruši je zastopano 
večinoma dobro sladko travinje. Travniki dajejo dve do tri košnje, 
škodljive pa so poplave, kadar se pojavljajo ob košnji. Tudi njivska 
obdelava je zaradi poplav tvegana, če pa poplav ni, vsi posevki dobro 
uspevajo in dajejo nadpovprečne pridelke. Tla so primerna za vse 
kmetijske posevke. Za gojenje topole so zlasti pomembne spodnje 
savske terase s svežo drobno peščenoilovnato apnenčasto naplavino, ki 
j e v pasu do dveh kilometrov razprostrta ob obeh straneh savskega 
korita in sega z manjšimi presledki od Kranja do Save pri Litiji in 
od Radeč do hrvatske meje. Naplavine so ponekod debele ( > 100cm), 
drugod zopet plitke (<C 50cm) ali pa zmerno debele ali manj plitke 
(50 do 100 om) na prodnatem podtalju. Ker so na mnogih mestih poplav-
ljane, so večji del pod travinjem, v splošnem pa so na njih logi z 
mehkolistnatim drevjem, med katerim je pogosta črna topola. 

b) Glinaste in mokrotne (rjave karbonatne) naplavine z glina-
stim podtaljem so v stranskih vlažnih in mestoma zamočvirjenih doli-
nah občasno poplavljane in zato pretežno pod travinjem. Le na neko-
liko dvignjenem svetu, kamor poplave ne sežejo tako pogosto, so tla 
tudi v njivah. Taka tla so ob Sotli in njenih pritokih, ob nekaterih 
manjših pritokih spodnje Save (ob Galbernici, Sromeljci, ob Cundrov-
cu itd.), mestoma ob Mirni ter ob nekaterih njenih pritokih (Bistrica, 
Pristavski, Zabrdski, Mokronoški potok itd.). Po mehanični sestavi so 
te naplavine bolj glinaste, več ali manj karbonatne, če niso poplavljane 
in zamočvirjene, so dokaj rodovitne; uspešno se upirajo tudi dolgo-
trajnim sušam, vendar je njihova gospodarska vrednost manjša od 
prvih (a), ker so težje za obdelavo, vlažne in večkrat poplavljane. 
Zato jih uvrščamo v III., IV. in V. bonitetni razred. V kotanjah so tla 
celo močno zaglejena, ker so slabo odcedna in zato pod močvirskim 
travinjem (loček). Z melioracijami jih je mogoče popraviti in jim pove-
čati rodovitnost tudi za 100 °/o. Šibko; do zmerno izprane rjave napla-
vine so bolj ilovnate, sestavljene so v glavnem iz preperine karbonskih 
skrilavcev in peščenjakov. Tudi ta tla so bol j vlažna in često poplav-
ljena, širijo pa se ob Poljanski in Selški Sori ter na poplavnem svetu 
ob spodnji Raci, Radomlji in Pšati. Ker tla niso apnenčasta, je v njih 
izpiranje hitrejše, sicer pa so zmernih fizikalnih in kemičnih lastnosti. 
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Kjer poplave niso tako pogoste, je na njih tudi orna zemlja, sicer pa 
so pod polsladkim travinjem. Zaradi pomanjkanja karbonatov so ta 
zemljišča manj rodovitna od apnenčastih, kar se izraža v talni (gru-
dasti) strukturi pa tudi v slabši sestavi travne ruše. Humoznost zemlje 
je zmerna, toda njena reakcija j e bol j kisla. S kalijem je zmerno 
oskrbljena, revna pa je s fosforjem in apnom. Zaradi pogostih poplav 
in zaradi pomanjkljivosti v karbonatih so te naplavine gospodarsko 
manj vredne kot apnenaste in spadajo v III., IV., V. in VI. bonitetni 
razred. 

2. Podzolasta rjava tla na glinasto-prodnatem podtalju so ma 
ožjem melioracijskem področju najobsežnejša in zavzemajo glavnino 
rodovitnih zemljišč, ki so za strojno obdelavo najbolj prikladna. Zna-
čilna so za Radovljiško in Sorško polje, Kranjsko ravan, Kamniško 
in Ljulbljansko> ter Brežiško polje. Na površju bolj in manj debela 
.sprhn i na je po mehanični sestavi mestoma humozna, iza obdelavo lažja, 
do okrastorjava, peščenoglimasta, na bolj plitkih mestih še lažja 
peščenoilovnata, bolj in manj pomešana s prodom (Kamniško polje), 
na severnem robju Ljubljanske kotline pa se pojavlja debelejša ilov-
nata plast na glinastoprodnem podtalju. Prod je prav tako kot pod 
mladimi apnenastimi rečnimi naplavinami (peščenimi in sušnimi) iz 
belih in svetlosivih apniških in dolomitniih prodnikov, pomešan s _ 
spljakami peščenjakov, redkeje skrilavcev ter rdečih in zelenih por-
firnih prodnikov. Ponekod so vmes tudi večje in manjše leče mivka-
stega peska. Te prodnate in peščene plasti so dokaj debele, v globljih 
slojih pa so med seboj scementirane z izpranim apnom in zato vodo-
držne. Zemlja na površju je sicer dobrih fizikalnih, kemičnih in mikro-
bioloških lastnosti, toda zaradi plitkosti, prodnatega podtalja in glo-
boke podtalnice j e sušna, zlasti tam, kjer je obdelovalni sloj plitek in 
bolj prodnat; vendar je za poljedelstvo primerna zaradi zadostnih 
padavin, zlasti za krompir in krmne rastline. Ponekod je obdelovalni 
sloj izredno plitek (5 .do 15 cm) in marsikje že dokaj pomešan s pro-
dom (del Radovljiškega, Sorškega, Kranjskega, Kamniškega in Ljub-
ljanskega polja), drugod pa so ilovnati sloji debeli in je zemlja izredno 
rodovitna (Smlednik—Zapoge—Vodice—Mengeš). 

Po analizi vsebujejo ta tla 2,8 do 5°/» šibko kislega, mestoma bla-
gega humusa z 0,t5 do 0,25% skupnega dušika, pH — vrednos-t v nor-
malnem kalijevem kloridu (pil v nKCl) je 6.6 do 7.2, hidrolitična 
kislost (Yl) je 1.8 do 9, vrednost adsorbcijskega kompleksa (V) je 80 
do 95 % . Vsebuje 0.20 do 0.80 % apna (CaO), 0.10 do 0.20 % kalija (K 20) 
in 0.05 do 0.15% fosforja (P2O5), kar pomeni, da je zemlja z apnom 
in kalijem še izmerim oskrbljena, zelo revna pa je s fosforjem. Za so-
dobne pomembne pridelke zaloge rastlinskih hranil ne zadoščajo. 
Količina zadrževane (retenzijske) vlage je blizu poroznosti (48% vol.). 
Posevki na tleh s plitkim obdelovalnim slojem so za sušo občutij i vi 
že v krajših sušnih, drugod- pa le v zmerno sušnih obdobjih. 

3. Hidrogena tla so glinasta, vlažna in zamočvirjena od podvirne 
in podtalne vode, deloma pa tudi od površinske in čedne vode. Večje 
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površine zavzemajo v ravninah ob Sotli, Mirni, Raci, Radomlji in 
Pšati, manjše površine pa še ob Dolbrunjščici, Gameljščici, Zabnici, 
Kokrici ter na Poljških blatih. 

V globelih in uvalah, kjer se podtalnica zadržuje preko celega 
leta ina površju ali blizu njega, se pojavlja že v zgornjem (A), zlasti 
pa v spodnjem (B) sloju za hidrogena tla značilen bled osivi, modro-
sivi ali zelenkastosivi reducirani »G« sloj. Zaradi trajne podtalnice 
so tu mogoča le anaerobna dogajanja. Tla so različno zablatena ali 
zaglejena. Sloji, ki so stalno v vodi, se razvijajo v pravi glej (blato), 
ki je za zamočvirjena tla značilen. Zaglejena tla nastajajo najraje 
v ilovnatih in glinastih tleh po vplivu podtalne vode. V odvisnosti od 
jakosti in višine njenega nihanja in od mehanične sestave talnih 
slojev razlikujemo šibko, zmerno in močno zaglejena tla. 

Šibko zaglejena tla so tam, kjer j e podtalje peščeno ali prodnato, 
podtalnica pa je 70 do 150 cm pod površjem, Znaki zaglejevanja so 
opazni že v B sloju, v katerem prihaja do izraza nihanje podtalne 
vode, ki je navadno v zvezi z vodotoki, torej neposredno ob potokih. 

Zmerno zaglejena tla zavzemajo Območje podtalnice, ki niha 40 do 
70 cm pod površino. Po mehanični sestavi so tla tudi v spodnjih 
slojih hladna, slabo zračna in slabo propustna za zrak in vodo, zato 

_ so zaradi odsotnosti drobnoživk slabo aktivna. Zamaka jih podvirna 
voda z obrobnega gričevja ali hribovja, s katero so popolnoma pre-
pojena. 

Močno zaglejena tla so zlasti tam, kjer je podtalnica blizu površja 
ali pa celo nad njim dalj časa. Podtalnica niha le v ozkih mejah 0 — 
20 — 40 cm. Kjer so sloji zelo slabo propustni, se podtalna voda ob 
taljenju snega ali ob večjih nalivih dviga celo preko površine in so 
zemljišča pod vodo že, ko vodotoki še niso prestopili svojih bregov. 
Taka tla so zlasti na Obrežkem polju, v porečju Mirne (ob Vejer-
ščici, clb Zabrdskem in Mokronoškem potoku itd.), öb Rači in Radomlji, 
na spodnjem melioracijskem področju Pšate, ob Dobrunjlščici, ob 
Gameljščici, ob Kokrici (Udin boršt) in na zahodnem robju Sorskega 
polja ob Zaibnici. 

Za vsa zaglejena tla v porečju Save so zlasti značilni znaki zagle-
jevanja, vidno izraženi že na presekih jarkov, brežin, pedoloških jam 
in vrtin. V močno zaglejenih (zamočvirjenih) tleh so bledosive lise 
in rjasti presledki ter madeži vidni že v zgornjem A sloju, torej na 
območju nihanja podtalnice. Y vse globljih, po podtalnici zaglejenih 
(zablatenih) slojih so lise in madeži vse bol j pogosti, obsežnejše in 
ostrejše izražene tvorbe v območju stoječe vode pa prehajajo v ena-
komerno bledosive, zelenkastosive ter svetlomodre sloje z značilnim 
rogljastim, os tro rob ni ni in orehastim, kockastim, prizmatičnim, slo-
jastim ali pa tudi z nedoločnim zlogom. 

Značilni rastlinski pokrov na zaglejenih tleh so razni ločki iz 
vrste Сагех, bički iz vrste Juncus, trstičje iz vrste Scirpus in ostale 
močvirske zeli, kot n. pr. močvirska zlatica, suhopernik, močvirska 
preslica, močvirski zvonček, jesenski podlesek itd. 
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Nekatera melioracijska področja niso zaglejena samo od podtalne 
vode, ampak so vlažna in zamočvirjena od površinske ali čedne vode, 
medtem ko je podtalnica globoko pod površjem. Tu so mokrotni le 
zgornji sloji, ki so zaglejeni (g), čedna voda prihaja v stik z zrakom. 
V površinski oziroma čedni vodi raztopljeni železni ioni se tu izločajo 
in oksidirajo v rjavkast železov hidroksid Fe (ОНз). Y težjih ilovnatih 
in glinastih tleh se železo izloča v porah in kanalih odmrle korenin-
ske mreže, zastaja belkast silicijev oksid (SÌO2), oboje pa daje videz 
marmoriranosti. Ta tla se pojavl jajo na nekoliko dvignjenih polo-
žajih, katere zamaka površinska ali čedna voda, prihajajoča s pobočij 
gričevja s silikatnimi tli. Tu se vzporedno z navedenimi dogajanji 
razvija še izpiranje in izbeljevanje zgornjih slojev pod vplivom 
ogljikovega dvokisa (CO2) in huminskih kislin. Pojavlja se podzol i-
zacija skupno z izaglejevanjem. Tako se razvije najbolj deficitna 
talna zvrst, imenovana psevdoglej ali parapodzol. Za taka tla je zna-
čilna marmoriranost zgornjih slojev (A in B), ki postanejo za zrak 
in vodo nepropustni, zato jih imenujemo tudi marmorirana tla. Naj-
bolj pogosto se pojavljajo na pliocenskih ilovnatih in glinastih used-
linah, ki so na dvignjenih položajih izven poplavnega območja, kjer 
j e podtalnica globoko pod površjem. Zavzemajo glavnino bolj polož-
nega sveta na Sevniško-bizeljskem ožjem melioracijskem področju, 
mestoma na robju melioracijskega področja Mirne, melioracijskega 
področja Rače in Radomlje, Pšate, na zahodnem robju Sorskega polja 
in na robu Udnega boršta. Med glavnimi činitelji za tvorbo te talne 
zvrsti sta površinska ali čedna voda ter ilovnata in glinasta sestava 
zemlje. 

Gospodarska vrednost hidrogenih tal je v prirodnom stanju slaba. 
Glede na jakost zaglejenosti spadajo zemljišča večinoma v V., VI. in 
VII. bonitetni raizred. Značilno za zaglejena tla je, da so prevlažna 
in zato predolgo hladna, so slabo zračna in se prepočasno ogrevajo. 
Kjer so poplavljena, so pogoji za poljedelstvo izredno slabi, zato so 
večinoma pod kislim, močvirskim travmjem. Pod takimi proizvodnimi 
pogoji se kmetijstvo, zlasti živinoreja ne more zaželeno razviti, dokler 
ne bodo odpravljene občasne poplave, zemljišča pa osušena, prezra-
čena, boljše obdelovana in oskrbovana. Še slabša od zaglejenih so po 
gospodarski vrednosti marmorirana tla, katerih zemljišča spadajo 
v prirodnem stanju v VI., VII. in VIII. bonitetni razred. Značilno zanje 
je, da so dolgo časa pretirano vlažna, zelo težka za obdelavo, lepljiva, 
prepočasno se ogrevajo, v sušnih obdobjih pa so izsušena, zapečena, 
močno razpokajo, če so preorana, pa napravljajo na površju trdo 
skorjo. Osušene grude se težko drobijo, pravočasnost obdelave in setve 
je zelo kočljiva. Pridelki so pičli in slabe kakovosti. Tla so preveč 
kisla in revna z rastlinskimi hranili. 

Vse opisane talne zvrsti in njihove podzvrsti so na melioracijskem 
prostoru vseh ožjih melioracijskih področij in jih j e za povečanje 
in zboljšanje rastlinske in živalske proizvodnje mogoče popraviti 
in zboljšati z vodno-Hielioracijskimi in agromelioracijskimi ukrepi. 
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Ožja melioracijska področja 

Na S o t e I s k e in zavzemajo glavnino ožjega melioracijskega pro-
stora sveže apnenčaste, vlažne in zamočvirjene, ilovnate in glinaste 
naplavine. Značilne só za dolino Sotle in stranske doline njenih prito-
kov. Ker so zemljišča mokrotna in pogosto poplavljena, so večinoma 
pod travinjem. Pod ornico so le nekoliko višja zemljišča, ki jih po-
plave ne dosegajo, so pa vseeno mokrotna. Podtalna in cedua voda, 
ki prihaja s pobočij obrobnega gričevja, se zadržuje blizu površja, 
njena višina pa je odvisna od letne količine padavin in od reliefa. 
Ker so tla težje mehanične sestave, pretežno glinasta, so tudi za sušo 
dokaj občutljiva. Talni presek j e v globini 0 do 15 cm humozno pešče-
noglinast (Ai), sivlkastorjav, grudičastega zloga z zelo dobro razvito 
koreninsko mrežo sladkih in kislih trav, ki sega do 50 cm globoko. 
V globini 15 cm sloj Ai polagoma prehaja v šibko zaglejeni glinasti 
in slabo humozni sivorjavi (AaG) sloj oreškastega zloga. Le-ta v glo-
bini 25 cm polagoma prehaja v glinasti svetlosivorjavi (BiG) sloj, 
oreškastega zloga s slabo izraženimi rdečkastorjaviini madeži in lisa-
mi seskvioksidov (ГегОз + AI2O3 + MmOs) in z močno izraženimi 
lisami in madeži silicijevega oksida (SiOa), ki z globino postopoma 
naraščajo. V globini 50 cm se pojavlja močno zaglejeni glinasti sloj 
nedoločenega izloga; zaglejenost iz globino naglo narašča. Sloj je moker, 
gnetljiv, v osušenem stanju pa se drobi v oreškaste grudice. Podtalna 
voda se ob izkopu že v kratkem času dvigne do 50 oni izpod površja. 
Ta naplavina j e karbonatna, preko 2111 debela, za obdelavo težka, 
toda dokaj rodovitna, k jer ni poplavljana in zamočvirjena. 

Terenski in laboratorijski izsledki kažejo, da bo po melioraciji 
obdelovalni sloj mogoče poglobiti do zaželene globine 45 cm; hu mož-
nost v sloju Ai j e dobra, v sloju A slabša, reakcija tail nevtralna, 
z apnom so tla dobro, s kalijem zmerno oskrbljena, oskrba s fosfor-
jem pa j e pomanjkljiva. Njihova gospodarska vrednost je slaba, z me-
lioracijo pa se bo povečala na 100 °/o in bodo tla v celoti sposobna, da 
se na njih urede njive. Zamočvirjeni travniki daje jo t do 2 košnji kis-
lega močvirskega sena, ki je zaradi zablatenosti slabše kakovosti, 
vlažni in nepoplavljeni travniki pa dajejo 2 do 3 košnje sladkega 
sena boljše kakovosti. 

Na s e v n i š k o - b i z e l j s k e m ožjem melioracijskem prostoru 
j e več talnih zvrsti in podzvrsti. Najpomembnejše med njimi označimo 
v naslednjem. 

Sveže in vlažne, glinaste karbonatne naplavine podobnih lastnosti 
kot one na območju zgornje Sotle nastopajo na poplavnem območju 
spodnje Sotle, Negota, Gabernice in Sroinljice, Cundrovca, ob Moč-
niku in ob ostalih potokih. Po .globeliih in kotanjah, zlasti na nižjem 
obrobnem svetu, so mestoma zamočvirjene. Po svoji gospodarski vred-
nosti so podobne enim na poplavnem območju zgornje Sotle. 

Sveže peščene in zato lažje in sušne karbonatne naplavine na 
peščeno-prodnatem podtalju so največ v širšem in ožjem pasu vzdolž 
Save. Neposredno ob Savi, na najnižji terasi, so bol j mivkaste in 
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prodnate s tankim humoznim slojem. So močno propustne za zrak in 
vodo, porozne in za sušo dokaj občutljive. Zaradi občasnega poplav-
ljanja so večinoma pod travinjem in logi rnebkih listavcev (vrba, 
jelša, topola), zlasti na Vrbini. kjer je talni presek v globini 0 do 17 om 
slabo humozen, ilovnatopeščen, zamolklo rjavosiv (A), prašnatomrvi-
častega zloga, sipek in zelo odceden. V globini 17cm sloj Ai postopno 
prehaja v svetlejši rjavosivi, slabo h u možni in ilovnato-
peščeni sloj A„ praišnato-mrvičastega izloga; ta sloj je dobro odceden 
in sipek ter sega do globine 30 cm. Od tod do globine 76 cm je peščeni 
A„ sloj, rjavosiv, zrnatega zloga, na redko pomešan z apnenastim 
prodom; j e dobro odceden in sipek, nadaljuje pa se v mivkasto-prod-
nati sloj. Vsi sloji so bogati z apnom, reakcija na solno kislino (HCl) 
je močna; hitro vpijajo padavinsko vlago, ki se naglo odceja v globlje 
prodnate sloje. Tla so primerna za travnike, pašnike in topolova 
rastišča. 

Na nekoliko vzpetem svetu, oziroma na višji terasi se je na apme-
nastem produ razvila plitka rjava preperina, ki ni poplavljana. Njen 
obdelovalni sloj (A), je zmerno humozen, drobno mrvičastega in gru-
dičastoroglastega zloga, rahel, zračen in vodopropusten. Globina tega 
sloja (A,) na njivah navadno sovpada z globino oranja. Je peščeno-
ilovnat, ilovnat ali pa peščenogiinast, pomešan z apnenastim prodom, 
katerega delež se z globino veča v AC sloj. Ta je čokolad no rjav ali 
pa okrast, slabo humozen, zrnatega zloga, vodopusten in polagoma 
prehaja v prodnato podtalje. Reakcija na solino kislino j e v vseh slojih 
močna, za sušo so tla dokaj občutljiva. Značilna so za tla Krškega 
polja, medtem ko so na brežiško-savsiki terasi bolj podzolasta rjava 
glinasta tla na glinasto-prcdnatem podtalju. Tla so debela, njihova 
mehanična sestava je v vseh slojih glinasto-ilovnata in pomešana z 
večjo ali manjšo primesjo aipnenastega proda ter raznimi spljakami 
silikatnega porekla. Za sušo so nekoliko manj občutljiva od pred-
hodno opisanih, ker so debelejša; so pa slabših fizikalnih, kemičnih 
in mikrobioloških lastnosti. Večinoma jih orjejo, toda p repi itko. 
Ustrezna globina oranja za zadržavanje vlage in zboljšavo rodovit-
nosti j e 40 do 45 cm; mogoče jo j e še povečati z zboljšano agrotehniko. 
Od vodmomelioracijskih ukrepov prihaja v pošte v le dodatno škrop-
ljenje pri dolgotrajnejšem primanjkovanju padavin. 

Na Obrežkem polju, v Dobravskem gozdu in na položnejših vzpe-
tinah gričevja, ki obkrožajo B r e ž i š k o p o l j e , oziroma vsa ob-
močja, na katerih imata na talno tvorbo odločujoč vpliv podtalna in 
površinska voda, zavzemajo velike površine hidrogena, oziroma raz-
lično zaglejena in marmorirana tla. 

Zaglejena ali zablatena tla zavzemajo glavnino Obrežkega polja, 
Dobravskega gozda ter zemljišč med železnico Brežice—Dobo va , in 
naselji Dečna sela — Globoko — Zupelevec. Na obronkih gričevja 
prehajajo v marmorirana tla (psevdoglej ali parapodzol). Vse te talne 
zvrsti smo že zgoraj opisali. Za zboljšanje njihove rodovitnosti priha-
ja jo v poštev poleg agromelioracij zlasti odprava poplav, osuševanje 
in dopolnilno namakanje, ki ga more še bolje nadomeščati globoko 
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Na ožjem melioracijskem prostoru M i r e n s k e d o l i n e zavze-
majo glavnino hidrogena tla, od katerih so za samo dolino reke Mirne 
in za doline njenih stranskih pritokov značilna občasno poplavljana 
in zamočvirjena, šibko, zmerno in močno zaglejena, za obdelavo težja 
glinasta tla, ki so v ozkem pasu neposredno ob koritu Mirne in Bistri-
ce karbonatna. Na lahno, vzpetem svetu, kjer ni poplav in j e podtalnica 
globoko pod površino ter na obronkih gričevja se po javl ja jo marmo-
rirana, močno opodzoljena tla (parapodzol). Zaglejena tla, ki so tudi 
občasno poplavljena, so večinoma pod kislim močvirskim travinjem, 
deloma pod relativnim gozdom. Njive zavzemajo le manjše površine 
na zemljiščih, ki j ih poplave tako pogosto ne dosegajo, medtem ko j e 
glavnina njiv na marmoriranih zemljiščih. Najbol j deficitna zemljišča 
so ob Vejerju pod Račjim selom, db Mirni med Volčjimi njivami in 
Dclboni, deloma pod Logom ter ob spodnjem toku Mokronoškega po-
toka, kjer se poleg zaglejenih tal pojavl ja jo tudi šotnata tla. Zgornji 
sloj črmice, nasičen z glinastimi delci, prehaja v do 200 cm debelo, že 
nekoliko preperelo šotnato plast (ob Vejerju pod Račjim selom), med-
tem ko je drugod ta plast nekoliko tanjša. Podtalnica j e dokaj blizu 
površja. Sondiranje teh zemljišč (v juni ju 1954) je pokazalo, da j e 
podtalnica 15 do 30 cm pod površjem. Že oib nekoliko večjih nalivih se 
naglo dvigne na površje in ga preplavi. Zaradi vpliva čedne vode, ki 
pritiska z dbrobnega gričevja, j e celotna ravnica zamočvirjena. 

Po ugotovljenih hidropedoloških lastnostih ravnice in iz prera-
čunavanja zaloge vode v preiskanih zemljiščih j e razvidno, da so 
bila tla v času terenskih preiskav skrajno nasičena z vlago (Vo), torej 
v primerjavi z na jveč jo dopustno vlažnostjo (Vmax) za 39 do 84°/o 
premokra. Opazovana so bila tla na Vejerju v k. o. Mala Sevnica in 
k. o. Brezovščica, na ozemlju Pristavskega in Zabrdskega potoka v k. o. 
Zabrdje, na melioracijskem področju Mirne v območju k. o. Prapreče 
in Puščava-Hrastovica ter .na ozemlju Bistrice v k. o. Šentrupert. 

Povsod j e zgornji obdelovalni sloj srednjetežek ilovnat, globlje 
plasti pa so glinaste. Vodno bilanco v sloju 0 do 70 cm nam kaže tabela: 

Vodna bilanca o zaglejenih tleh Mirenske doline — m3/ha: 

k. o. V (min) V (max) V(opt) W(max) V (o) 
M. Sevnica 1590 2550 2070 5000 4700 
Brezovšca 1440 2300 1870 5200 3480 
Zabrdje 1400 2240 1820 4190 3730 
Prapreče 1650 2630 2140 4000 3820 
Puščava—Hrasto vica 1720 2750 2230 4280 3820 
Šentrupert 1440 2300 1870 4400 4070 
Povprečje 1540 2460 2000 4510 3940 
V(.min) = najmanjša še dopustna vlaga ali točka venjenja rastlin; 
V(imax) = -največja dopustna vlaga; 
V(opt) = zažđlena vlaga; 
W(max) = največja dosegljiva vlaga; 
V (o) = stanje vlažnosti v čaisu preiskave ( jmni j 1954). 
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Jascnica 

Talno zvrsti v Posavski Sloveniji 
Typas of soils in Posavska Slovenia 

Ljubljana 

Oznake : 
razvodnica 

"water-shad 

maja Sbvanija 
bordar of Slovania 

•i'llii ifìi Üiii 11 • i • 1111 • i 

mlada apncncasta racna naplavina-.a)lažja in susna s pcsceno-prodnatim 
podlaljam; bitazja in vlažna z qlinastim podtatjam 
younq imastqnc river alluvion- a) fiqhtar and dry ona with sandy-
-qravallad subterrain, b)haaviar ana moist ona wi h clayay subterrain 
šibko do zmarno podzolirane naplavina 
waak to modarata podzolatad alluvium 

podzolasia rjava ila na qlinasto-prodnatam podialju 
podzolafad tarra rossa on i be claya"y-qravelled subterrain 

hidroqana Ila Czaqlajena in marmorirana) 
water containing soil Cfillad up with mud and marblad ) 

nanos z qricavja in hribovja 
alluvion from hills and mountains 

šibko do zmarno podzolirani nanos z qricavja in hribovja 
waak to modarata podzolatad alluvion from hills and mountains 

apnanćasto-lapornata tla (jorepcrina apnenéasteqa laporja) 
limastone-marly soil Cmouldcr mass of the calcareous marl ) 

daqradirana bpornata tla 
daqradatad marl soil 

jana rjava qozdna tla (preparino karh-permskih skrìlj. in pese. 
podzolafed terra rossa of the wood Cmoyldar mass oì the 
carboniferous-permic slates and sandstones) 

O s \ \ \ ] humozno apn.deqrad/rana rjavica,na višjih položajih hum. apn tla Crondzina) 
v \ \ \ \ humus coniaininq calcareous deqradated terra rossa, on the hiqher 

K 4 N ' N sites humus calcareous soil (rendrina) 1 

У/У^//^ zmerno daqradirana rjavica ali rjava kraška tla 
' 'ЛУ-Vd moderately daqradatad terra rossa 



" / 

• -

• 





Agropedološke značilnosti porečja Save v Sloveniji 

Iiz vodne bilance j e razvidno, da so tla ožjega melioracijskega 
področja o(b Mirni prevlažna in potrelbna osuševanja in zračenja. 
Trenutna vlažnost zemlje (povprečje 41 °/o) se močno približuje naj-
večji sposobnosti za sprejemanje in zadrževanje vode (retenzijska 
vlaga — skupno povprečje j e 44°/o), kar je značilno za mokrot na tla. 
Tudi poroznost je enaka največji sposobnosti za sprejemanje in zadr-
ževanje vode, kar pomeni, da v glinastih tleh prevladujejo bol j z vodo 
nasičene kapilarne pore, iz katerih je zrak iztisnjen. 

Obrobno gričevje Mirenske doline je bol j gozdnato, tla so pešče-
glinasta ter z živo in mrtvo krovnino razmeroma dobro zaščitena pred 
odplak o van j em (erozijo). Njive in vinogradi po slemenih gričevja 
so slabše zaščiteni, ker niso obdelovani po plastnicah. Ob rečni strugi 
Mirne je pod vasjo Cirnik lep primer, kjer j e zaradi nepravilne 
obdelave in nepravilnega rigolanja velik del rigolne gmote zdrsnil 
v dolino (v decembru 1952) in zajezil strugo. 

Gospodarska vrednost zemljišč j e v prirodnem stanju na splošno 
slaba zaradi zamočvirjenosti in občasnega preplavijanja. Spadajo v 
IV., V. in VI. bonitetni razred, kar velja za zaglejena in marmorirana 
tla, medtem ko spadajo šotnata tla v VI., VII. in VIII. bonitetni razred, 
ker so izredno zamočvirjena. Njive so le na vzpetem svetu, kjer ni 
poplav in so zemljišča nekoliko bolj odcedna. Drugje so zemljišča pod 
kislim močvirskim travinjem. Z odpravo poplav in z osuševanjem bodo 
ta zemljišča občutno zboljšana, ker j ih bo mogoče orati in racional-
neje izkoriščati. Vendar bodo razmere ugodnejše za živinorejo. 

Na ožjem melioracijskem področju Z a s a v j a zavzema glavnino 
suha, drobno peščenoilovnata karbonatna naplavina Save s peščeno-
prodnatim podtaljem. Le v stranskih dolinah prevladujejo mokrot-
nejtša glinasta zaglejena in marmorirana tla. Suha drobno peščenoilov-
nata, karbonatna naplavina s peščeno-prodnatim podtaljem, ki je zna-
čilna za Savsko dolino, j e čisto podobna tisti na sevniško-bizeljskem 
melioracijskem področju. Razlika je le v tem, da je tu debelejša in 
zato za sušo' manj občutljiva. Zemljišča so v celoti preorana, le nepo-
sredno ob Savi, kjer so občasno poplavljana, so pod travinjem s posa-
meznimi gaji mehkih listavcev. Obdelovalni h um oz ni sloj j e do 20 cm 
debel z zamolklorjavkastosivo drobnopeščeno ilovico grudičastega 
zloga. Z globino prehaja v drobnoilovnati (mivkasti) pesek (AC), svetlo-
sivkastorjav, grudičastega zloga, ki sega na mnogih mestih preko 
200 em globoko. Reakcija na karbonate (sHCl) j e močna, tla so vlažna, 
za zrak in vodo dobro propustna, gladina podtalnice se ujema z gladino 
Save. Gospodarska vrednost te talne zvrsti je med najboljšimi na ce-
lotnem melioracijskem področju. Zemljišča, kjer ni poplav, spadajo 
v I. in II. bonitetni razred, poplavljana in bol j plitka zemljišča pa v 
III., IV. in V. bonitetni razred. Matična osnova je peščenoprodnata z 
apneniškimi in dolomitskimi prodniki, ki so na redko pomešani s splja-
kami karbonskih skrilavcev in peščenjakov. 

Hidrogena tla so v stranskih zamočvirjenih dolinah večinoma na 
karbonu. Glavne zvrsti so zaglejene ilovnatoglinaste preperine karbon-
skih skrilavcev in peščenjakov, ki so nastale pod vplivom podtalnice 
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in občasnih poplav savskih pritokov. Marmorirana tla pa so na neko-
liko vzpetem svetu, ki j e pod vplivom površinske vlage. Zaglejena tla 
so izključno pod močvirskim travinjem, medtem ko so marmorirana 
tla pod kislini močvirskim travinjem in le deloma pod ornico, podobnih 
pedoloških lastnosti in gospodarske vrednosti kot na ostalih meliora-
cijskih področjih. Zaglejena tla so večinoma v zamočvirjenih dolinah 
Črnega, Jablaniškega potoka in ob Kostrivnici, marmorirana pa bol j 
v dolinah Medije, Trboveljščice in Bobna, ki pa spadajo že bolj v širše 
hribovito melioracijsko področje Zasavja. 

Na ožjem melioracijskem področju na o s r e d n j i h r a v n i n a h 
L j u b l j a n s k e k o t l i n e so najpomembnejše: 

1. Mlàde karbonatne drobnopeščenoilovnate naplavine na peščeno-
prodnatem in glinastem podtalju; 

2. Opodzoljena ilovnata tla; 
3. Podzolasta rjava p ešče n o il o vinata in peščenoglinasta tla ter 

ilovnata tla na glinasto-prodnatem podtalju in 
4. Hidrogena glinasta (izaglejena in marmorirana) tla. 

1. Mlade karbonatne drobnopeščenoilovnate naplavine na peščeno-
prodnatem podtalju so vzdolž Save in zavzemajo njene spodnje terase. 
Po vseh pedoloških lastnostih in po gospodarski vrednosti so podobne 
onim na sevniško-bizeljskem in zasavskem melioracijskem področju. 
Podobne naplavine so tudi ob Kamniški Bistrici, ob srednjem toku 
Kokre in ob Tržaški Bistrici, le da so tam bolj plitke in mestoma bol j 
in manj pomešane z apnenastim prodom. Zato so za dolgotrajnejšo 
sušo manj odporne in j e njihova gospodarska vrednost manjša. 

Apnenaste (karbonatne) ilovnate naplavine z glinastoprodnatim 
podtaljem so ob zgornji Pšati, ob Beli pri Preddvoru ter ob Kokrick 
Zaradi mestoma debelejšega glinastega, bolj vododržnega podtalja 
so zemljišča ponekod zamočvirjena (zaglejena), pod kislim močvirskim 
travinjem in so potrebna melioracije. 

2. Šibko do zmerno podzolirane ilovnate naplavine so ob spodnji 
Pšati, ob spodnji Rači in Radomlji ter ob Selški in Poljanski Sori. Te 
naplavine so bolj silikatnega porekla na debelejšem pesku in spljakah 
karbonsko-permskih skrilavcev in peščenjakov. Dasi so tla ilovnata 
in občasno poplavljana, zlasti ob Selščici in Poljanščici, so sicer vlažna, 
vendar ne zamočvirjena zaradi dobre drenažnosti podtalja. Obdelo-
valni sloj j e zmerno in dobro humozen, zamolklorjavkastosiv, šibko do 
zmerno kisel, s kalijem zmerno oskrbljen, toda reven z apnom in 
fosforjem. Gospodarska vrednost teh naplavin je zmerna; spadajo 
v III., IV. in V. bonitetni razred. Nekoliko vzpeti svet, ki ga občasne 
poplave ne dosegajo tako pogosto, j e preoravan, drugod pa so vlažni 
travniki s polsladkim travinjem. 

3. Podzolasta rjava tla na glinasto-prodnatem podtalju z različno 
debelimi sloji ilovnate, peščenoilovnate, peščenoglinaste in ilovnato-
peščene preperine zavzemajo glavnino Ljubljanskega, Kamniškega, 
Kranjskega in Sorškega polja. Po debelini slojev jih moremo poraz-
deliti: a) na plitka podzolasta rjava tla s prodnatim podtaljem, kjer 
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je obdelovalni sloj že pomešan s prodom, b) srednje debela itn debela 
podzolasta rjava tla z glinasto-prodnatim podtaljem. 

a) Plitka podzolasta rjava tla s prodnatim podtaljem. Njihov ob-
delovalni humoznoilovnatopeščeni; (A) sloj je debel le 5 do 15 cm, 
poinekod pomešan še s prodom (AC). Za sušo so ta tla zelo občutljiva; 
lahko jih najdemo povsod kot večje in manjše otoke širom poljedel-
skih ravnin Ljubljanske kotline. Kjer so nekoliko debelejša, je pod 
slojem At že izprani sloj Аг, ki naglo prehaja v sloj BC oziroma v rjav-
kasto prodnato podtalje. Tla so sicer zmerno humozna in šibko kisla, 
toda rastlinske hranilne sestavine so dokaj izprane, zlasti kalij in 
fosfor. Taka tla imajo si ab o gospodarsko vrednost 'za poljedelstvo, zato 
so ostala marsikje pod slabim gozdičjem, na prikladnih in izredno plit-
kih mestih pa jih uporabljajo za gramoznice. 

b) Srednje debela in debela podzolasta rjava tla s prodnatim pod-
taljem. Humozini peščenoilovnati ali peščenoglinasti sloj (Ai) je debel 
15 do 20 cm, sivkastorjav, grudičastega zloga in naglo prehaja v svet-
lejše rjavi, peščenoilovnati ali peščenoglinasti (A2) sloj v globino 30 do 
40 cm. Od tu dalje polagoma prehaja v rjavkasti glinastopeščeni (B) 
sloj, ki j e že bol j ali manj pomešan z apnenastiin prodom, in dalje 
v apnenasti prod, pomešan s spljakami peščenjakov; ponekod se na-
mesto prodnikov pojavl jajo leče drobnega mivkastega peska, ki ugodno 
vpliva na vodni režim v gornjih slojih, če je sloj peska dovolj debel. 
Ta talna zvrst je za sušo nekoliko manj občutljiva od poprejšnje, 
vendar se dolgotrajnejšim sušam ne more upirati, ker je podtalnica 
pregloboko in njeno kapilarno vzpenjanje nemogoče zaradi debelega 
prodnatega podtalja. Zaradi ugodno- razporejenih padavin v rastni dobi 
j e rastlinska proizvodnja vendar le zadovoljiva, saj jih pade v rastni 
dobi povprečno blizu 770 mm. 

c) Debela podzolasta rjava ilovnata tla z glinastoprodnatim pod-
taljem. 

Značilen za to talno podzvrst je preko 100 cm debeli ilovnati sloj, 
ki se lahko upira tudi dolgotrajnejšim sušam, glinasto prodnato pod-
talje pa omogoča redno odcejanje odvisnih padavin. Taka tla zavzema-
jo obširne površine okoli Smlednika, Zapog, Vodic, Skaručne, Mengša, 
Komende, Vogel j in Vokla z vmesnimi nižinskimi gozdovi, ki iz ne-
razumljivih razlogov obstajajo še' danes kljub temu, da so tla za polje-
delstvo prikladna.* Podobne površine so tudi na Sorskem polju med 
Podrečo, Gorenj o vasjo in Godešičem, ki jih j e treba spremeniti v 
poljedelske, kajti njihova gospodarska vrednost je med največjimi v 
Ljubljanski kotlini zaradi poljedelstvu ugodne ilovnate sestave ter 
dobrih fizikalnih, kemičnih in mikrobioloških lastnosti. Tla so dobro 
humozna, šibko do zmerno kisla, s kalijem in apnom zmerno oskrbljena 
in zlasti primerna za krompir in krmne rastline. 

* Glede različnih pogledov na »nerazumljivost« teh razlogov prim, poleg 
•diskusij v našem dnevnem časopisju tudi študijo Zlate S e i f r i e d , Gozdovi 
иа Kramjisikio-'sorišiki ravnini v »Geografskem vestniku« XXXIII (1961). Uredn. 

4' 51 



Ing. Rudi Tancik 

4. Hidrogena tla. Od teli so razširjena zlasti vsestransko zaglejena 
ilovnata in glinasta tla ob srednjem in zgornjem toku Rače in Radom-
lje, Ob srednjem toku Pšate, ob zgornjem in srednjem toku Gauielj-
ščice, ob Zabnici (med Bitnjem in Sv. Duhom) in deloma tudi ob sred-
njem toku Kokrice. Zemljišča so vse leto močno zamočvirjena, občasno 
poplavljane in zato večinoma pod kislini močvirskim travinjem, ka-
terega glavne sestavine so loček, biček, košenieica, konjska smrt in 
trstika. V Ljubljanski kotlini, so to najbolj deficitna tla, ki glede na 
skupno površino občutno zmanjšujejo vrednost kmetijske proizvodnje 
in spadajo v VI., VII. in VIII. bonitetni razred. Na nekoliko dvignjenem 
svetu prehajajo zaglejena v marmorirana tla, ki so za kmetijsko pro-
izvodnjo v prirodnem stanju prav tako slaba, vendar so večinoma ob-
delana, ker niso poplavljana. Melioracija vseh hidrogenih zemljišč je 
v Ljubljanski kotlini še posebno nujna in bo izredno koristna iz raz-
loga, ker so vse navedene melioracijske površine v neposredni bližini 
industrijskih središč, ki iz dneva v dan potrebujejo vedno več mleka, 
masti in mesa. Zaradi sedanje proizvodnje sena izredno slabe kakovosti 
se živinoreja ne more zadosti razviti in kmetijstvo že danes ne more 
dovoljno kriti vseh omenjenih potreb. 

Na R a d o v 1 j i š k o - b 1 e j s k i ravnini so talne zvrsti podobne 
kot na osrednjih ravninah Ljubljanske kotline, vendar je na njenem 
obröbju in v njenih stranskih dolinah mogoče opažati velik vpliv od-
plakovanja zemlje ter kamenja in grušča z bližnjega, kotlino obdaja-
jočega hribovja. Na Radovljiškem polju so tla bol j tanka, peščenoilov-
nata do glinasta in nekoliko bolj izprana, šibko opodzoljena zaradi 
drobnih primesi apnenastega peska, spadajo pa v podzolasta rjava tla 
s prodnatim podtaljem. Obdelovalni sloj j e v globini 0 do 20 cm s 
peskom pomešana glina (AC). Kjer so tla nekoliko debelejša, se zgornji 
sloj nadaljuje v peščeno ilovico, ponekod do globine 40 ran. Ilovica 
prehaja v apnenasto-dolomitni prod. Tla so sicer dobrih fizikalnih 
lastnosti, toda revna z važnejšimi rastlinskimi hranili. Zaradi plitkosti 
globoka obdelava ni mogoča, za sušo so tla občutljiva, vendar so pa-
davine obilne in ugodno razporejene. V rastni dobi povprečnih let j e 
blizu 800mm padavin. 

Tla Blejskih in Poljskih blat so pretežno na ledeniških morenah, 
sestavljata pa jih drobni z glino pomešani pesek in prod. Vmes so 
nepravilno oblikovane vododržne leče pleistocenske gline. Kjer ti gli-
nasti sloji niso prekinjeni, nastaja pravo močvirje, mokro šotišče, 
oziroma visoko barje. Na ledeniških naplavinah so tudi mlajši nanosi 
drobnega zobatega grušča in peska, ki ga na Poljška blata nanaša potok 
Blatnica, na Blejska blata pa potok Rečica. Blatniea se izgublja v 
pravih kraških ponorih na robu močvirja, obe pa ob večjih in dolgo-
trajnih nalivih poplavljata velik del melioracijskega ozemlja. Na vodo-
držnem glinastem podtalju zastaja površinska in podtalna voda. Pone-
kod je gladina podtalnice do 1 m pod 'površjem, zadržuje pa se tudi na 
najvišjih mestih že na površju. To se dogaja tam, kjer j e sloj šote, le-
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žeče na vododržnem glinastem podtalju, blizu 100oni debel. Drugod pa 
so glinasta tla zamočvirjena zaradi vododržnega podtalja iin močno za-
glejena v vseh slojih. Po melioraciji so se ta zemljišča občutno zbolj -
šala in so že pod poljščinami. 

Sklepi 

Od vseh obravnavanih talnih zvrsti so glinasta hidrogena tla za 
kmetijsko proizvodnjo najslabša. So sltìbo rodovitna in večinoma pod 
močvirskim travinjem, deloma so preoravana, mestoma pa tudi pod 
ravninskimi gozdovi. Z vodnomelioracijskimi in agromelioracijskimi 
ukrepi j e njihovo rodovitnost mogoče znatno zboljšati, melioracijo pa 
opravičuje možnost strojne obdelave in gospodarnost proizvodnje. Vse 
ostale talne zvrsti ožjih melioracijskih področij so za sodobno kmetij-
stvo sposobne že v prirodnem stanju, vendar je njihovo rodovitnost 
mogoče popraviti in zboljšati zgolj s sodobnimi, suhimi agromelioracij-
skimi ukrepi. Za vlago so bo l j zahtevna plitka peščenoilovnata in pe-
ščenoglinasta tla na prodnatem podtalju, ki imajo v splošnem dovol j 
moče zaradi ugodno razporejenih padavin v rastni dobi. V občasnih 
sušah, ki pa niso tako pogoste, bi rastje za želeno proizvodnjo potre-
bovalo nekoliko več vlage in bi bilo namakanje takih zemljišč ko-
ristno, vendar v gospodarnostnem oziru dvomljivo. V splošnem so vse 
navedene talne zvrsti premalo humozne in revne z osnovnimi rastlin-
skimi hranili, zlasti s fosforjem, mestoma tudi s kalijem. Ker sta humus 
in apno glavna in odločujoča činitelja za rodovitnost zemlje, se po-
stavlja vprašanje, kako s te strani izboljšati zemljo. K humoznosti 
lahko prispevamo z več jo proizvodnjo dobro kompostiranega hlev-
skega gnoja, z zelenim gnojenjem in s smotrnim kolobarjenjem, manjšo 
zakisanost zemlje pa j e mogoče najbolj gospodarno doseči z gnojili, 
ki vsebujejo apno. Izredno plitka, peščena sušna tla, ki j im primanj-
kuje vlage za normalno rast tudi v povprečnih letih, naj bodo po 
možnosti gnojena le s kompostiranim gnojem in s kompostiranimi gno-
jili, preveliko izhlapevanje vlage iz zemlje pa je mogoče preprečevati 
tudi z mulčenjem (z zdrobljeno šoto, žagovino, s travinjem in pd.). 

AGROPEDOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE SAVA RIVER BASIN 
IN SLOVENIA (»POSAVSKA SLOVENIJA«) 

R u id i T a n c i k 

The article deals with the types of soils in the Sava river ibaisiin in Slo-
venia (excluding the tributary basins of the Ljubljanica and the Savinja) 
especially from the standpoint of its agricultural utility. The soils are consi-
dered sepairatly for the so-called melioration areas strictly speaiking (plains, 
valleys and hills) and separatly for the wider melioration areas (mo u n't a i no ms 
regions). The categories of soils are presented ait the adjoining maip (p. 48—49). 
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