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 Povzetek 1

Grbinasti travniki so geomorfološka posebnost, ki se pojavlja v alpskem in predalpskem svetu in so 

zelo razširjeni tudi na območju Triglavskega narodnega parka (TNP). Tla in mikroklimatske razmere, 

ter s tem rastni pogoji za vegetacijo, so na grbinastih travnikih precej raznoliki na majhni površinah, 

kar omogoča visoko botanično pestrost teh travnikov in posledično tudi visoko pestrost nekaterih 

živalskih skupin (metulji, kobilice). Ekstenzivna kmetijska raba (ročna košnja) je pogoj za obstoj 

grbinastih travnikov.  

Mikromorfologija grbinastih travnikov (valovit mikrorelief) močno otežuje strojno kmetijsko obdelavo 

(strojno košnjo) in zahteva ročno košnjo. Zato so v preteklosti v okviru ukrepov agromelioracij 

grbinaste travnike pogosto zravnali ali pa so kmetje košnjo opustili in so se grbinasti travniki zarasli z 

gozdom. V  prvem primeru gre za trajno, v drugem pa za vsaj dolgoletno uničenje naravne 

posebnosti. V obeh primerih pa gre za  zmanjšanje biotske pestrosti. Biotsko pestrost grbinastih 

travnikov je možno ohranjati samo s ročno košnjo (t.j. ekstenzivno kmetijsko pridelavo) s primarnim 

namenom ohranjanja biotske pestrosti in sekundarnim namenom pridelave krme. 

Program razvoja podeželja (PRP) za Republiko Slovenijo 2004-2006, v katerem je bil znotraj 

kmetijsko-okoljskih ukrepov razpisan ukrep »košnja grbinastih travnikov«, je leta 2004 pristopil k 

iskanju kompromisa med ohranjanjem grbinastih travnikov in kmetijsko rabo na teh območjih. Ta 

ukrep kmetovalcem namenja finančna sredstva za najmanj enkratno letno ročno košnjo in spravilo 

pokošene trave in se nepretrgoma izvaja že od leta 2004. Cilji obsega vključenih kmetijskih zemljišč v 

grbinaste travnike so bili precej ambiciozno zastavljeni in so se v PRP programskih obdobjih 

spreminjali. Vendar analiza stanja kaže, da je dejanska vključenost površin grbinastih travnikov v 

ukrep precej manjša in še vedno upada. Iz 22-odstotnega doseganja cilja v PRP 2007-2014 je trenutno 

doseganje cilja zgolj 9-odstotno.  

Za nadaljnje izvajanje kmetijsko-okoljskega ukrepa »košnja grbinastih travnikov« bo potrebno v 

prostoru identificirati vse grbinaste travnike na območju TNP in posodobiti prostorsko bazo 

podatkov. Razgiban relief in težka dostopnost območja ter časovna zahtevnost klasičnega terenskega 

kartiranja grbinastih travnikov je narekovala preverjanje uporabnosti metod daljinskega zaznavanja. 

Cilj te naloge je razviti in preizkusiti metodologijo za detekcijo grbinastih travnikov z uporabo 

prostorskega modeliranja geokodiranih podatkov, predvsem digitalni model višin visoke ločljivosti – 

LIDAR posnetke. Na testnem območju Zgornje Radovne in Krme smo preizkusili in primerjali 

uporabnost treh različnih kazalnikov za daljinsko zaznavanje grbinastih travnikov: reliefni koeficient, 

kazalnik Multi-Scale Topographic Position (MSTP) in kazalnik izdelan s postopki kombinacij reliefnih 

vizualizacij (RVT). Nato smo reliefni kazalnik klasificirali in generalizirali na 12 različnih načinov, MSTP 

in RVT kazalnika pa vsakega na tri načine. Skupno smo preizkusili 18 različnih metodoloških 

postopkov (modelov) za opredelitev območij grbinastih travnikov. Med 18-imi smo na ta način izbrali 

štiri postopke (vsi so del kazalca reliefni koeficient), ki dajejo najboljše rezultate na našem testnem 

območju. Hkrati imajo omenjeni štirje postopki tudi najmanjšo napako napovedi, ki se giblje med 23 

in 28 %.  

S primerjavo podatkov terensko kartiranih grbinastih travnikov (80,9 ha) na testnem območju in 

območjih v uradnih evidencah grbinastih travnikov Programa razvoja podeželja, smo ocenili 

prisotnost (obseg in lokacije) grbinastih travnikov na testnem območju. S terenskimi ogledi smo 
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ugotovili, da je od 41.301 m2 grbinastih površin v uradnih evidencah 4.610 m2  (11,16 %) izravnanih, 

torej že degradiranih, ki ne opravičujejo več uvrstitve v zaščitena območja biotske pestrosti. Dodatno 

pa smo na testnem območju identificirali lokacije 1.465 m2 grbinastih površin (3,5%), ki v uradnih 

evidencah niso zabeležene kot grbinasti travniki, pa bi lahko oz. bi morale biti.  
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 Grbinasti travniki 2

Grbinasti travniki so geomorfološka posebnost z značilnim mikroreliefom izmenjevanja izboklin in 

vdolbin različnih oblik in velikosti, ki se pojavljajo v alpskem in predalpskem svetu (Cvetek 1971, 

Embleton-Hamann 2004). V tujih jezikih se za grbinaste travnike uporabljajo izrazi: hummocky 

meadows (angleščina), humpy meadows (angleščina), buckelwiesen (nemščina). 

Na območju Triglavskega narodnega parka (TNP) so grbinasti travniki zelo razširjeni in jih najdemo v 

Bohinju, Ukancu, na Uskovnici, na planini Vogar, na Koprivniku in Gorjušah, v dolinah Krma, Kot in 

Vrata, v Radovni, na Mežakli, v Planici, v dolini Soče in v Trenti (Ambrožič, 2006). 

Pri opisu tipičnih grbinastih travnikov na območju Bohinja je Cvetek (1971) ugotovil, da so se 

izoblikovali na ravnini kot tudi na strmih pobočjih, so vezani na prisotnost peščenega zdrobljenega 

morenskega gradiva in da se grbinasti travniki ne pojavljajo na območjih poplav in visoke podtalnice. 

Na območju Gornje Radovne se grbinasti travniki pojavljajo tako na morenskem kot tudi na 

fluvioglacialnem gradivu (Koblar, 2013). Cvetek (1971) je ločil tudi kategorijo netipičnih grbinastih 

travnikov, ki se lahko pojavljajo kjerkoli, ne glede na podlago in so posledica krčenja gozda, 

vetrolomov, zaraščanja grobelj, kamnov, kupov zemlje ter opuščenih mravljišč. Na območju Zgornje 

Radovne je Koblar (2013) grbinaste travnike zabeležil na pobočjih z naklonom do 20 °, na večjih 

naklonih pa prevladujejo pobočni procesi, ki sproti premeščajo material v nižje lege. 

Vzroki za nastanek grbinastih travnikov še niso povsem jasni in mnenja znanstvenikov se razlikujejo. V 

svoji raziskavi dveh območij v Avstriji je Embleton-Hamann (2004) podala hipotezo, da so grbinasti 

travniki nastali na območjih vetrolomov, kjer je kasneje zaradi odtekanja površinske vode iz grbin v 

vdolbine prišlo do hitrejšega raztapljanja apnenca v vdolbinah in s tem do vedno bolj izrazitega videza 

grbin. 

Okoljski dejavniki, ki določajo rastne pogoje za vegetacijo, so na grbinastih travnikih zaradi 

razgibanosti površja precej raznoliki. Meritve globine tal in vlage v tleh na različnih delih grbin tri dni 

po deževju so pokazale, da sta globina in vlažnost tal na dnu vdolbin višji kot na vrhu grbin, vlažnost 

tal velikih grbin pa je nižja od vlažnosti tal majhnih grbin (Prezelj, 2012). Popis vegetacije na 36 

grbinah in vdolbinah v Radovni in Krmi je pokazal tudi različno vrstno pestrost na različnih delih grbin 

– in sicer je bila vrstna pestrost najvišja na sredini grbin, na vrhu grbin in na dnu vdolbin pa je bila 

nižja (Prezelj, 2012). Prav tako je bila vrstna pestrost rastlin višja na severni oz. osojni strani grbin 

(povprečno 20,55 vrst) in nižja na južni oz. prisojni strani (povprečno 18,91 vrst, Prezelj, 2012). 

Primerjava razporeditve funkcionalnih skupin vegetacije je pokazala, da je delež mahov najvišji na 

vrhu grbine, delež trav pa je najvišji na dnu vdolbine (Prezelj, 2012). Visoko botanično pestrost 

oligotrofnih grbinastih travnikov so opisali tudi v predgorju Alp na Bavarskem (Gutser in Kuhn, 1998), 

kjer so na grbinastih travnikih potrdili tudi visoko vrstno pestrost metuljev (Krämer, Poniatowski, & 

Fartmann, 2012) ter kobilic (Löffler & Fartmann, 2017). 

Kmetijska obdelava grbinastih travnikov je težka saj onemogoča strojno in zahteva ročno košnjo. Zato 

je veliko grbinastih travnikov izginilo, saj so jih kmetje izravnali ali pa prenehali kositi in so se 

posledično zarasli z gozdom. V predgorju Alp na Bavarskem je od 20tih let preteklega stoletja do 

danes izginilo več kot 95 % grbinastih travnikov (Krämer et al., 2012). Kartiranje 1.939,8 ha velikega 

območja v Bohinju v zgodnjih 90tih letih je pokazalo, da je bilo le še 19 % grbinastih travnikov. Od 

ostalih površin je bilo 39 % površin izravnanih, 30 % grbinastih travnikov je bilo zaraščenih in 12 % so 
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predstavljale druge ne-grbinaste površine (rečne struge, ceste, stavbna zemljišča) (Odar, 1993). Z 

razvojem kmetijske mehanizacije v prejšnjem stoletju se je povečalo tudi izravnavanje grbinastih 

travnikov (Cvetek, 1971; Lukan Klavžer, 1999; Odar, 1993; Ambrožič, 2006). Iz intervjujev z osmimi 

kmeti v Zgornji Radovni je Ambrožič (2006) opisala dva prevladujoča načina izravnavanja grbinastih 

travnikov: z narivanjem grbin v vdolbine in bolj sistematičnega, pri katerem so odstranili zarast, 

odmaknili travno rušo, premešali material grbine, ga enakomerno razgrnili po površini, poravnali, 

razgrnili travno rušo, pognojili in posejali travo. Izravnavanje so kmetje izvedli v 70tih in 80tih letih 

prejšnjega stoletja in večina lastnikov je opazila postopno formiranje novih grbin po izravnavanju. 

Vzroki za ponovno formiranje grbin še niso znanstveno raziskani. Agromelioracijska dela v dolini 

Zgornje Radovne so kmetje financirali delno iz lastnih sredstev, večinoma pa je sredstva prispevala 

občina Jesenice (Ambrožič, 2006). 

Nekateri grbinasti travniki so v Sloveniji zavarovani z Zakonom ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 

96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg in 31/18) 

kot geomorfološke naravne vrednote državnega pomena: Spodnja Radovna – id. štev. 5439; Srednja 

Radovna - id. štev. 5411, 5338, 5359; Ukanc – id. štev. 5459; Uskovnica - id. štev. 5457; Vogar - id. 

štev. 5446; Voje - id. štev. 5458; Zadnjica - id. štev. 4792; Zasipska planina - id. štev. 4798. V pregledu 

stanja naravnih vrednot v Načrtu upravljanja Triglavskega narodnega parka 2016 – 2025 je od desetih 

zgoraj naštetih naravnih vrednot ohranjenih samo polovica, preostale pa so spremenjene (grbinasti 

travniki so bili izravnani ali pa so v zaraščanju z gozdom). 

V Načrtu upravljanja TNP 2016 -2025 je ohranjanje grbinastih travnikov vključeno v operativni cilj / 

nalogo B3 - Ohranjanje kulturne krajine. V Zakonu o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 

52/10, 46/14 – ZON-C in 60/17), enajsta alineja 13. člena o splošnem varstvenem režimu v TNP 

prepoveduje izravnavanje grbinastih travnikov. Le to je opisano kot hujši prekršek, zaradi katerega se 

pravna oseba kaznuje z globo od 25.000 do 200.000 evrov.  
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 Merila in kriteriji za prepoznavanje grbinastih travnikov 3

V tuji literaturi različni avtorji navajajo višine grbin med 30 in 150 cm (Preglednica 1). Premeri grbin 

se gibajo med vrednostmi 80 do 400 cm. Engelschalk (1971) navaja vrednost maksimalnega premera 

grbin 700 cm. Gostota grbin znaša 500 grbin/ha po Wölfelu (1975) in 570 grbin/ha po Engelschalku 

(1971). Slednji kot dodatek navaja tudi največjo (900 grbin/ha) in najmanjšo (150 grbin/ha) gostoto 

grbin. 

Preglednica 1: Morfometrične značilnosti grbin povzete po tujih avtorjih. 

 Višina [cm] 
(najmanjša/največja) 

Premer grbin [cm] 
(najmanjši/največji) 

Gostota grbin 
[število grbin na ha] 
(najmanjša/največja) 

Engelschalk (1971) 40 – 50 (25/150) 200 – 400 (100/700) 570 (170/900) 
Gracanin (1970) 50 – 100 (n.p./150) 80 – 300 n.p. 
Wölfel (1975) (100/n.p.) 100 – 300  500 
Müler (1959) 30 – 150  n.p. n.p. 
Penck (1940/41) 30 – 50  200 – 300  n.p. 
Knauer (1943) (n.p./150) 200 – 300 n.p. 
Lutz (1947) 50 (n.p./150) 300 – 400 (200/500) n.p. 
Embelton-Hamann (2004) n.p. 200 – 400 600 

Povzeto po Hamann (1985), Ambrožič (2006) in Koblar (2013) 

Od slovenskih raziskovalcev so se z morfometrijo grbin ukvarjali Cvetek (1971), Ambrožič (2006) in 

Koblar (2013) (Preglednica 2). Cvetek (1971) je zapisal, da grbine v višino merijo do 150 cm, v prerezu 

pa običajno merijo 200 – 300 cm. Isti avtor zaznava tudi bistveno večjo gostoto grbin od ostalih 

nemško govorečih avtorjev in sicer 2.000 grbin / ha. Ambrožič Tanja (2006) je na izbranem območju 

grbinastega travnika v krmi (20 x 20 m) izvedla geodetske meritve in ugotovila, da povprečna razlika 

med grbino in kotanjo znaša 32 cm (Preglednica 2). Podatkov o povprečni gostoti grbin in premerov 

grbin ni navedla. Je pa meritve gostote grbin na dveh popisnih ploskvah dimenzij 400 m2 izvedel 

Simon Koblar (2013). Na prvi popisni ploskvi je avtor izmeril gostoto 1.750 grbin/ha, na drugi pa 

1.775 grbin/ha. Za svoje proučevano območje navaja višine grbin od 30 – 150 cm in premere grbin od 

100 – 500 cm (Preglednica 2). Vrednosti močno variirajo med posameznimi travniki. 

Preglednica 2: Morfometrične značilnosti grbin povzete po slovenskih avtorjih. 

 Višina [cm] 
(najmanjša/največja) 

Premer grbin [cm] Gostota grbin 
[število grbin na ha] 
(najmanjša/največja) 

Cvetek (1971) (n.p./150) 200 – 300 2000 
Ambrožič (2006) 32 n.p. n.p. 
Koblar (2013) 30 – 150 100 – 500 (1750/1775) 
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 Opis kmetijsko okoljskega ukrepa GRBINASTI TRAVNIKI v 4

okviru Programa razvoja podeželja 

4.1 Opis grbinastih travnikov in intervencije politike razvoja podeželja pri 

ohranjanju grbinastih travnikov v Sloveniji 

 

Grbinasti travniki so redek fenomen naravne in kulturne dediščine, vendar zaradi težke obdelave 

izginjajo, s čimer se izgublja tudi naravna dediščina. Izginjanje grbinastih travnikov je mogoče pripisati 

dvema vzrokoma. Prvi je opuščanje kmetovanja, in sicer košnje in/ali paše živali, kar vodi v zaraščanje 

teh travnikov. Zaradi grbin je namreč kmetovanje otežkočeno, saj izbokline otežujejo strojno 

obdelavo - košnjo in spravilo krme s travnikov. Drugi vzrok izginjanja grbinastih travnikov, kjer se 

kmetijska dejavnost sicer ohranja, pa je izravnavanje in ravnanje grbin, z namenom olajšanja 

kmetijske obdelave teh travnikov.  

Najučinkovitejši način ohranjanja grbinastih travnikov je ročna košnja, ki med drugim pozitivno vpliva 

tudi na dobre pogoje za biotsko raznovrstnost rastlinstva. Tovrsten način kmetovanja pa je za 

pridelovalce manj sprejemljiv, saj predstavlja težko zahtevo in časovno zamudno delo, kjer stroški za 

dodatno delo niso poplačani. Pri iskanju kompromisa med ohranjanjem posebnega naravnega pojava 

grbinastih travnikov in ohranjanjem kmetijstva na teh območjih je leta 2004 pristopil Program razvoja 

podeželja za Republiko Slovenijo 2004-2006 (PRP, 2004), kjer se je znotraj kmetijsko-okoljskih 

ukrepov (SKOP) začel izvajati ukrep košnja grbinastih travnikov
1. Ta ukrep zasleduje načela ohranjanja 

naravnih danosti, biotske raznovrstnosti, tradicionalne kulturne krajine in ohranjanja mozaične 

kulturne krajine. Ukrep košnje grbinastih travnikov se izvaja na območju grbinastih travnikov, in sicer 

nepretrgoma od leta 2004, pod okriljem programov razvoja podeželja. V posameznih programih 

obdobjih programov razvoja podeželja pa so se spremenili nekateri pogoji/kriteriji vključevanja v 

ukrep (Preglednica 3 in Preglednica 4). 

  

                                                           
 

1
 ukrep košnja grbinastih travnikov je bil sicer prvič zasnovan že v Slovenskem kmetijsko-okoljskem programu 
2001-2006 (SKOP), vendar se je izvajanje tega ukrepa začelo šele leta 2004 s programom PRP 2004-2006. 
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Preglednica 3: Pregled glavnih pogojev upravičenosti in višina plačila za vstop v ukrep. 

PRP 2004-2006 PRP 2007-2013 PRP 2014-2020 

Upravičenci 

Kmetijska gospodarstva  Kmetijska gospodarstva Kmetijska gospodarstva 
Upravljavci zemljišč, ki imajo 
velik obseg površin 
grbinastih travnikov (z letom 
2016) 

Pogoji 

Najmanj enkratna ročna košnja 
in spravilo letno 

Najmanj enkratna ročna košnja 
in spravilo letno 

Najmanj enkratna ročna košnja 
in spravilo letno 

Min. površina grbinastega 
travnika mora biti 0,5 ha 

Min. površina grbinastega 
travnika mora biti 0,1 ha, na 
kmetij. gospodarstvu pa 
mora biti skupno vsaj 0,3 ha 
kmetij. zemljišč za grbinaste 
travnike  

Kmetijsko gospodarstvo mora 
imeti vsaj 1 ha kmetijskih 
površin 

Vpis v register kmetijskih 
gospodarstev 

Vpis v register kmetijskih 
gospodarstev 

Vpis v register kmetijskih 
gospodarstev 

 Opraviti izobraževalni program v 
obsegu najmanj 4 ure letno 

Opraviti 6-urni program 
usposabljanja iz kmetijsko-
okoljskih-podnebnih vsebin 

Na travniku je prepovedana 
uporaba mineralnih gnojil in 
fitofarmacevtskih sredstev 

Na travniku je prepovedana 
uporaba mineralnih gnojil in 
fitofarmacevtskih sredstev 

Obtežba z živino na kmetiji ne 
sme preseči 1,9 GVŽ/ha 
kmetijskega. zemljišča v 
uporabi 

Kmetija ne sme proizvajati 
presežkov živinskih gnojil 

Paša živali je prepovedana 

 Izdelan program aktivnosti 
kmetije, ki je elektronski 
dokument, pripravljen kot 
rezultat svetovalne storitve 

Višina plačila 

253 EUR/ha 132,84 EUR/ha 144,20 EUR/ha 

Vir: PRP, 2004; PRP, 2010; PRP, 2011; PRP 2015; PRP, 2017 

Ukrep košnje grbinastih travnikov predvideva najmanj enkratno ročno košnjo in spravilo letno. Za 

ročno košnjo grbinastih travnikov, ki je precej težavna in zamudna, ravno tako tudi spravilo pokošene 

trave, so kmetovalcem namenjena finančna sredstva (Preglednica 4), ki nadomeščajo izgubo 

dohodka, ki pri ročni košnji pomeni dodatne stroške. Plačila se izplačajo kot podpore za tekoče leto. 
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Do podpore so upravičena kmetijska gospodarstva2, kjer se posamezne površine kmetijskega 

gospodarstva nahajajo na območjih grbinastih travnikov iz uradne evidence (PRP, 2004; PRP, 2015; 

PRP, 2017).  

4.2 Opis izvajanja ukrepa grbinastih travnikov v drugih članicah EU 

Pri izvajanju ukrepa košnje grbinastih travnikov, v okviru kmetijsko-okoljskih ukrepov programa 

razvoja podeželja, je Slovenija edinstvena. Pri pregledu tuje literature ugotavljamo, da so grbinasti 

travniki prepoznani kot pomembna naravna in kulturna dediščina, vendar posebnih ukrepov, ki se 

navezujejo samo na te travnike drugod nismo zasledili. Grbinaste travnike se sicer v programu razvoja 

podeželja na bavarskem omenja kot del varovanega in zaščitenega območja. Kmetovalci lahko 

pridobijo določena finančna sredstva v okviru ukrepa varovanja in ohranjanja posebne kulturne 

krajine. 

 

                                                           
 

2
 od leta 2016 tudi upravljavci zemljišč, ki niso kmeti, posedujejo pa znaten obseg površin, na katerih je treba 
ohranjati obstoječe kmetijske prakse z namenom ohranjanja tipične krajine, naravnih posebnosti in habitatov 
za mnoge prosto živeče živalske ter rastlinske vrste. 
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 Analiza stanja izvajanja ukrepa košnje grbinastih travnikov 5

Cilji glede obsega vključenih kmetijskih zemljišč v grbinaste travnike so se skozi programska obdobja 

PRP spreminjali in so bili precej ambiciozno postavljeni. V zadnjih dveh programskih obdobjih naj bi 

bilo vključenih 100 ha grbinastih travnikov (Preglednica 4) vendar analiza stanja kaže, da je dejanska 

vključenost površin grbinastih travnikov v ukrep precej manjša. Poleg tega je skrb zbujajoče tudi to, 

da se v zadnjih dveh programskih obdobjih, izrazito v zadnjem, število vključenih površin opazno 

zmanjšuje. Iz 22-odstotnega doseganja cilja v PRP 2007-2014 je trenutno doseganje cilja zgolj 9-

odstotno.  

Preglednica 4: Cilji PRP o izvajanju ukrepa grbinastih travnikov in doseganje teh ciljev. 

PRP 2004-2006 PRP 2007-2013 PRP 2014-2020 

Cilji PRP – število vključenih površin 

500 ha 100 ha 100 ha 

Povprečna vključenost površin* 

24 ha 22 ha 9 ha 

Doseganje ciljev (v %) 

5 % 22 % 9 % 

Finančna sredstva, namenjena za ukrep** 

22.000 EUR 20.000 EUR 5.000 EUR 
* povprečje posameznih let v posameznem programu. Program PRP 2014-2020 se še vedno izvaja; povprečje 

vključuje leta od 2015-2018. 

** To so zaokroženi skupni zneski za posamezen program, ki ne vključujejo kompenzacij in vračil. Dejanska 

izplačila upravičencem so od 2-3 % nižja od navedenih zneskov. Pri PRP 2014-2020 izvajanje ukrepa še 

traja, sredstva so za obdobje let 2015-2018. 

Vir: ARSKTRP, 2004-2018; PRP, 2004; PRP, 2010; PRP 2015 

Pričujoča analiza daje vpogled v participacijo izvajanja ukrepa grbinastih travnikov (vključenost 

površin in kmetij ter poraba sredstev), navaja morebitne razloge nizke vključenosti v ukrep, ne podaja 

pa podrobnejše analize vzrokov nizke participacije. 
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Slika 1:Vključenost površin v ukrep grbinastih travnikov po posameznih programih PRP. 

Vir: ARSKTRP, 2004-2018 

Slika 1 prikazuje obseg vključenih grbinastih travnikov (ha) v ukrep po posameznih programskih 

obdobjih PRP. Z letom 2004 so kmetijska gospodarstva prvič pričela izvajati ukrep grbinastih 

travnikov. Tega leta je v ukrep prostovoljno vstopilo 12 kmetij (Slika 2), s skupno površino 23 ha 

grbinastih travnikov. Z naslednjim letom je bilo število vključenih površin v ukrepu še več, 35 ha, kar 

je največ v celotnem obdobju izvajanja ukrepa, a se je leta 2006 veliko kmetij odločilo za prekinitev 

izvajanja ukrepa grbinastih travnikov in prešlo v nove sheme, kar je omogočal nov program PRP 2007-

2013 (PRP, 2007)3. 

 
Slika 2: Vključenost kmetij v ukrep grbinastih travnikov po posameznih programih PRP. 
Vir: ARSKTRP, 2004-2018 

V programu PRP 2007-2014 je bilo zaznati upadanje vključenosti površin in kmetij, v povprečju za 

približno 30 %, saj je bilo na začetku programa je vključenih 31 kmetij s skupno površino 28 ha, na 

                                                           
 

3 površine v ukrepu grbinastih travnikov 2004-2006 so lahko prešle v naslednje ukrepe: grbinasti travniki, ekološko 
kmetovanje, reja domačih živali, ohranjanje ekstenzivnega travinja, reja domačih živali na območju pojavljanja velikih 
zveri, ohranjanje posebnih traviščih habitatov, ohranjanje traviščih habitatov metuljev, ohranjanje steljnikov, ohranjanje 
habitatov ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov na območjih Natura 2000 in pokritost tal na vodovarstvenem območju. 
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koncu programa pa le še 20 kmetij s skupno površino 19 ha. Iz shematskega prikaza (Slika 1 in Slika 2) 

je razvidno, da zanimanje za vključevanje v ukrep izrazito upade v programu PRP 2014-2020; v 

primerjavi s prejšnjim obdobjem za 80 % pri kmetijah ter za 60 % pri površinah, kar v povprečju 

pomeni iz 25 na 5 kmetij, pri površini travnikov pa iz 22 na 9 ha.  

Zanimivo ugotavljamo, da interes za ukrep grbinastih travnikov ostaja pri kmetijah oziroma 

upravičencih4, ki obdelujejo večje površine grbinastih travnikov in se zmanjšuje pri kmetijah z 

manjšimi površinami. Analiza tako kaže na spremenjeno povprečno velikost grbinastega travnika na 

upravičenca v ukrepu, kjer se v PRP 2014-2020 kmetije z manjšimi površinami grbinastih travnikov ne 

vključujejo več v ukrep. To pojasnjujemo s tem, da je bilo v programu PRP 2007-2014 v ukrep v 

povprečju vključenih 25 kmetijskih gospodarstev z 22 ha grbinastih travnikov, kar pomeni, da je 

povprečno kmetijsko gospodarstvo v skladu s pogoji ukrepa obdelovalo 0,9 ha grbinastih travnikov. V 

trenutnem programu PRP 2014-2020 pa en upravičenec obdeluje 1,7 ha grbinastih travnikov (5 

upravičencev z 9 ha), kar je 2-krat več od predhodnega obdobja (Slika 3). 

 
Slika 3: Povprečna velikost grbinastih travnikov na upravičenca po posameznih PRP. 
Vir: ARSKTRP, 2004-2018 

Ta analiza kaže na precej majhen interes po vključevanju v ukrep košnje grbinastih travnikov, skrb 

zbujajoče pa je tudi to, da zanimanje za ta ukrep v zadnjem obdobju izrazito pada. Zanimive so 

strukturne značilnosti upravičencev – v ukrepu ostajajo predvsem upravičenci z večjimi površinami 

grbinastih travnikov. Tukaj vidimo možnosti za dodatne analize, in sicer preveriti, zakaj ukrep 

grbinastih travnikov ni več zanimiv za kmetovalce, predvsem tiste, ki obdelujejo manjše površine 

grbinastih travnikov. Za podrobnejšo analizo o dejavnikih participacije (odločevanja) glede vstopa v 

ukrep bi bilo smiselno posebej preveriti tiste kmetovalce, ki so izstopili iz ukrepa in tiste, ki so v 

ukrepu ostali.  

Do takrat pa lahko o vzrokih majhnega interesa po vključevanju v ukrep zgolj ugibamo. Eden od zelo 

verjetnih razlogov za zmanjšano zanimanje so spremenjeni pogoji za vključitev v ukrep (Preglednica 

3). Aktualni PRP 2014-2020 je uvedel pogoj, ki prepoveduje pašo živali na grbinastih travnikih. 

                                                           
 

4
 od leta 2016 tudi upravljalci zemljišč, ki niso kmeti, imajo pa velik obseg grbinastih travnikov. 
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Pogosta praksa kmetovalcev je, da grbinaste travnike najprej pokosijo, nato pa nanje spustijo živino 

na pašo (Ambrožič, 2006). Izhajajoč iz tega lahko sklepamo, da se interes po obdelavi grbinastih 

travnikov precej zmanjša, če na njih uvedemo prepoved paše. Naslednji pomemben razlog bi lahko bil 

dokaj nizko plačilo, v trenutnem programu, ki znaša 144,20 EUR/ha in se je v primerjavi s PRP 2004-

2006 skoraj prepolovilo. Na osnovi tega lahko sklepamo, da so povračila za težko in časovno zamudno 

ročno košnjo prenizka, kar ne zbudi zanimanja kmetovalcev po zahtevani obdelavi travnikov. Druge 

razloge glede manjšega vključevanja kmetovalcev v ukrep bi lahko iskali v vsesplošnem opuščanju 

kmetijstva, precejšnji administraciji in strožjih pogojih vključevanja v ukrep.  

Za reševanje opisane problematike in v želji ohranjanja fenomena grbinastih travnikov vidimo 

precejšnje možnosti za nadaljnje raziskovalno delo. Na tem mestu bi veljalo tudi opozorilo glede 

razmisleka o izvajanju tega ukrepa. V kolikor obstaja želja po ohranitvi kulturne in naravne dediščine 

grbinastih travnikov menimo, da bi bilo potrebno prevetriti ukrep, na način, da se preverijo razlogi za 

nizko vključevanje v ukrep. Na osnovi tega, bi bilo smiselno oblikovati ukrep, ki bi upošteval zahteve 

in specifike kmetovalcev na teh območjih in bil posledično bolj sprejemljiv za kmetovalce. 
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 Uporaba podatkov laserskega aero-snemanja in drugih 6

dostopnih prostorskih podatkov za opredelitev potencialnih 

območij grbinastih travnikov 

6.1 Izbira testnega območja (dolina Zgornje Radovne in Krme) 

Za testno oz. proučevano območje, na katerem smo izdelovali in preverjali metode dela, smo izbrali 

dolino Zgornje Radovne in dolino Krme (Slika 4). Na tem območju je grbinaste travnike v okviru svoje 

diplomske naloge Grbinasti travniki v Zgornji Radovni leta 2006 kartirala tudi Ambrožič Tanja 

(Ambrožič, 2006). Dolina Zgornje Radovne je bila proučevana že v letu 2012 ko je nastala diplomska 

naloga Vegetacija in vlažnostne razmere na grbinastih travnikih v Zgornji Radovni (Prezelj, 2012) ter v 

letu 2013 v okviru zaključne seminarske naloge Morfogeneza grbinastih travnikov (Koblar, 2013). 

 
Slika 4: Proučevano območje Zgornje Radovne in listi vhodnih podatkov LIDAR. 

  



Analiza in priprava strokovnih izhodišč s predlogi varstvenih ukrepov za ohranjanje grbinastih travnikov v Triglavskem 

narodnem parku; Kmetijski inštitut Slovenije, Oddelek za kmetijsko ekologijo, januar 2020 

stran 24 / 73 

6.2 Terenska identifikacija grbinastih travnikov na izbranem testnem območju 

Identifikacijo grbinastih travnikov na izbranem testnem območju smo izvedli na terenu 5. 9. 2019 in 

21.11.2019. Na pripravljene kartografske podlage smo kartirali grbinaste in ravne travnike v skupni 

površini 80,9 ha (Slika 5), jih digitalizirali in izdelali prostorski podatkovni set za učenje (učna 

območja) in validacijo (validacijska območja). Učna območja so obsegala 16 poligonov v skupni 

površini 11,3 ha med katerimi so 4 grbinasti (5,8 ha) in 12 ravnih travnikov (5,4 ha). Validacijska 

območja so obsegala 69,6 ha od katerih je 11,0 ha opredeljenih kot grbinasti in 58,6 ha kot ravni 

travniki. 

 

 

 
Slika 5: Terenska identifikacija morfološkega tipa travnikov na testnem območju (levo) z ločenim prikazom učnih 

(desno zgoraj) in validacijskih območij (desno spodaj). 

6.3 Izdelava digitalnega modela višin (DMV) iz podatkov laserskega aero-

snemanja površja za testno območje 

 Vhodni podatki za izdelavo digitalnega modela višin (DMV) 6.3.1

Za prostorsko opredelitev območja grbinastih travnikov smo potrebovali DMV natančne resolucije 

(manj kot 2 m), ki bi dopuščal prepoznavanje morfoloških variabilnosti značilnih za grbinaste travnike. 

Uporabili smo javno dostopne podatke laserskega aero-snemanja površja LIDAR (angl. Light 

Detection And Ranging). S tehnologijo LIDAR je bilo med 14.3.2014 in 2.4.2015 po naročilu 

Ministrstva za kmetijstvo in okolje RS posneto celotno območje Slovenije(Izvedba laserskega 

skeniranja Slovenije, 2015).  

Pri LIDAR podatkih so točke, ki so bile klasificirane kot tla, shranjene v obliki »oblakov točk reliefa« 

(OTR). Za potrebe te naloge smo od Agencije RS za okolje (ARSO) prejeli OTR podatke v D48/GK 

koordinatnem sistemu (koda CRS-ja EPSG: 3912) v .laz formatu. Za območje TNP smo prejeli OTR v 
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obliki 993 listov velikosti 1 x 1 km (skupno 14,1 GB) za razvoj kazalnikov in metod pa smo obdelali 15 

listov, ki pokrivajo izbrano testno območje. 

 Izdelava DMV 6.3.2

Na ARSO je sicer na voljo že izdelan digitalni model višin (DMV) v resoluciji 1 m razdeljen po listih 

prostorske mreže 1x1 km. Analize za opredelitev grbinastih travnikov so zahtevale natančnejšo 

resolucijo, zato smo izdelali lastni digitalni model reliefa (DMR) v resoluciji 0,5 m iz podatkov OTR. 

Podatke smo v prvem koraku pretvorili iz .laz formata v .las format, ki je zahtevan format pri večini 

programske opreme za delo z LIDAR podatki. Za pretvorbo smo uporabljali odprtokodni programski 

paket LAStools (https://rapidlasso.com/lastools/). Z uporabo orodij, ki so na voljo v programski 

platformi WhiteboxTools (https://jblindsay.github.io/ghrg/WhiteboxTools/index.html) smo z izvedbo 

interpolacije iz podatkov OTR izdelali DMR. Na testnem setu podatkov smo izdelali DMR-je po treh 

metodah interpolacije: metoda inverzne obtežene razdalje (IDW), triangulacijska interpolacija (TIN) in 

metodo najbližjih sosedov (nearest-neighbor), z radijem 1,5 m in nato še 2,5 m. Na spodnji slikah so 

prikazani analitično senčeni reliefi (PAS) oziroma derivati DMR-jev izdelanih po različnih metodah 

interpolacije točk OTR (Slika 6). 
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Slika 6: Analitično senčeni reliefi (PAS) oziroma derivati DMR-jev izdelanih po različnih metodah interpolacije 

točk OTR na testnem območju TNP. 

Na podlagi vizualizacije slojev PAS smo ocenili kakovost DMR-jev. Kot kriterij smo upoštevali število 

oz. površino šumov na območju ravnih travnikov, ki so posledica linij laserskega skeniranja. Za 

izvedbo analiz smo uporabili sloj DMR izdelan z metodo triangulacijske interpolacije (TIN) v resoluciji 

0,5 m. Izbrani sloj je služil kot osnovna podlaga oz. vhodni podatek za vse naše nadaljnje analize. 
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 Izdelava kazalnikov in metodoloških postopkov za opredelitev 7

potencialnih območij grbinastih travnikov 

Za opredelitev grbinastih travnikov iz obstoječih LIDAR podatkov smo uporabili tri kazalnike, ki nam 

razkrivajo različne morfološke lastnosti reliefa. Za končno opredelitev morfoloških enot smo 

kazalnike klasificirali, pri čemer smo uporabili ročno klasifikacijo in postopke nadzorovane 

klasifikacije. S kombinacijo kazalnikov in različnih parametrov klasifikacije smo na koncu preizkusili 18 

različnih postopkov opredeljevanja grbinastih travnikov. Vsak kazalnik vključno z njegovimi 

metodološkimi podrobnostmi in rezultati, bomo zaradi preglednosti predstavili v ločenem poglavju. 

Na koncu poročila bomo v obliki skupne tabele predstavili površine opredeljenih grbinastih travnikov 

in nekatere druge opisne informacije v zvezi z rezultati vseh preizkušenih postopkov. 

7.1 Kazalniki 

 Kazalnik reliefni koeficient 7.1.1

Grbinaste travnike smo najprej opredelili skozi splošne morfološke značilnosti reliefa in izdelali 

kazalnik reliefni koeficient (Perko, 2001). Ta je kombinacija višinskega in naklonskega kazalnika oz. 

t.i. višinskega in naklonskega koeficienta (Perko, 2001). Prvi prikazuje višinsko, slednji pa naklonsko 

razčlenjenost prostora. Oba metodološko temeljita na koeficientu variacije, ki je s 100 pomnoženo 

razmerje med standardnim odklonom in povprečjem (Perko, 2001). 

Vk � 	
� ∗ 	100

	

	 

kjer Vk predstavlja višinski koeficient oz. naklonski koeficient znotraj procesnega okna, � standardni 

odklon nadmorske višine oz. naklona znotraj procesnega okna, AS pa aritmetična sredina nadmorskih 

višin oz. naklonov znotraj procesnega okna. V prostorskem smislu takšna analiza sodi v skupino 

analize konteksta. Višinski koeficient kaže relativno spreminjanje nadmorskih višin, naklonski 

koeficient pa relativno spreminjanje naklonov v izbrani soseščini celic, pri čemer se rezultati zapišejo 

v osrednjo celico procesnega okna. Procesno okno se nato pomika po celotnem rastrskem sloju in 

ponavlja postopek izračuna. Po kriterijih za opredeljevanje grbinastih travnikov navedenih v literaturi 

smo pri naši prostorski analizi za procesno okno izbrali obliko kvadrata 3 x 3 celice (soseščina 8 celic 

oz. območje 1,5 x 1,5 m). Nato smo postopek ponovili še na procesnem oknu 5 x 5 celic (soseščina 24 

celic območje 2,5 x 2,5 m) in 9 x 9 celic (soseščina 80 celic oz. območje 4,5 x 4,5 m). Iz višinskega in 

naklonskega koeficienta smo izračunali geometrično sredino in tako izdelali sloj reliefnega 

koeficienta v treh nivojih (vsi resolucije 0,5 m). 
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 Kazalnik Multi-Scale Topographic Position (MSTP) 7.1.2

MSTP (več nivojska topografska pozicija) izhaja iz implementacije integralne slike v analizo 

standardnih odklonov nadmorske višine, s čimer se znatno skrajšata čas računanja ter količina 

podatkov, ki bi bila sicer porabljena pri klasičnem rastrskem procesiranju. Integralna slika (angl. 

“Summed-area table”) nadmorskih višin je derivat digitalnega modela reliefa (DMR), kjer se 

nadmorske višine seštevajo v vodoravni in navpični smeri. Celici (x,y) v integralni sliki pripišemo 

seštevek vseh celic soležnega DMR-ja, ki se nahajajo nad in levo od koordinat izhodiščne celice (Slika 

7) (Bradley & Roth, 2007). 

 
Slika 7: Prikaz pretvorbe rastra v integralno sliko (Bradley & Roth, 2007). 

Takšna organizacija podatkov v rastru nam omogoča hitro izračunavanje vsot znotraj poljubnega 

pravokotnika (Slika 8). 

 
Slika 8: Izračunavanje vsot celic znotraj poljubnega pravokotnika na integralni sliki (Lindsay, Cockburn, & 

Russell, 2015). 

S pomočjo orodja “WhiteboxTools” smo izračunali največja odstopanja od povprečne nadmorske 

višine izbranega območja (DEVmax) po formuli 

��	��� �
�� �	�̅�

��
 

 kjer D predstavlja velikost procesnega okna, Z0 nadmorsko višino centralne celice, �̅� povprečno 

nadmorsko višino okna in �� standardni odklon nadmorskih višin. Kot rezultat postopka torej dobimo 

3 rastrske sloje, v katere se celicam zapiše največja deviacija (DEVmax) na mikro (3 - 9 celic stranice 

okna), mezo (11 -17 celic stranice okna) in makro nivoju (19 - 25 celic stranice okna; Guyot, Hubert-

Moy, & Lorho, 2018). Vrednosti DEVmax se gibljejo med -3 in 3 in so v nadaljnjem koraku 

normalizirane v absolutne vrednosti RGB (0 – 255), kjer R predstavlja makro, G mezo in B mikro nivo. 

Normalizirane DEVmax iz makro, mezo in mikro nivoja smo združili v končno kompozitno sliko MSTP. 

Rdeča, zelena in modra barva kompozitne slike MSTP predstavljajo razgibanost na posameznem 

nivoju analize. Modra barva tako predstavlja topografsko pozicijo mikro nivoja (velikost okna: 1,5m - 

4,5m), zelena mezo nivoja (velikost okna: 5,5m - 8,5m) in rdeča makro nivoja (velikost okna: 9,5m - 

12,5m). Temnost posameznih slikovnih točk nam govori o majhni razgibanosti na vseh treh nivojih 

skupaj, svetlost posameznih slikovnih točk pa ravno nasprotno. Bolj kot je slikovna točka svetla, večja 



Analiza in priprava strokovnih izhodišč s predlogi varstvenih ukrepov za ohranjanje grbinastih travnikov v Triglavskem 

narodnem parku; Kmetijski inštitut Slovenije, Oddelek za kmetijsko ekologijo, januar 2020 

stran 30 / 73 

je torej razgibanost na vseh treh nivojih. Slika 9 prikazuje shemo postopka izdelave MSTP kompozitne 

slike.  

 

Slika 9: Shema izdelave MSTP kompozitne slike (Guyot idr., 2018). 
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 Kazalnik izdelan s postopki kombinacij reliefnih vizualizacij (RVT) 7.1.3

Iz LIDAR DMR-ja smo ustvarili tri nove derivate in jih uporabili za vizualizacijo prostora in opredelitev 

grbinastih travnikov in sicer: 

a) Faktor vidnega neba (SVF) 

Faktor vidnega neba (ang. Sky view faktor - SVF) meri delež neba, vidnega iz dane točke (Slika 10). 

Konveksne geomorfološke oblike, ki dobijo več osvetlitve, so poudarjene in se na SVF karti pojavijo v 

svetlo-beli barvi. Vdolbine so na karti prikazane v temnih barvah, saj so deležne slabše osvetlitve 

(Zakšek idr. 2011). Vrednosti SVF se gibajo med 0 in 1. Vrednosti blizu 1 so pripisane slikovnim 

točkam iz katerih je vidna skoraj celotna hemisfera (grebeni, vrhovi, ravnine). Vrednosti blizu 0 pa 

predstavljajo slikovne točke v kotanjah ter na dneh dolin, kjer skoraj ni vidnega neba (Kokalj in Hesse, 

2017). 

  

Slika 10: Faktor vidnega neba (SVF) (Park in sod., 2017) 

b) Pozitivna odprtost 

Odprtost je prav tako kot SVF kazalnik razpršene osvetlitve in temelji na oceni povprečnega obzorja, 

izraženi kot višinski kot v določenem območju iskanja (Slika 11). Srednja vrednost vseh zenitnih kotov 

daje pozitivno vrednost odprtosti (ang. Openess – Positive) (Yokoyama in sod. 2002).  

 

Slika 11: Pozitivna in negativna odprtost (Yokoyama in sod. 2002). 

c) Naklon 

Nagib oz. naklon predstavlja največjo spremembo med nadmorsko višino posamezne celice in 

njenimi sosedi. Izražen je lahko v stopinjah ali v odstotkih. Če je predstavljen v obrnjeni lestvici sivin 

(strma pobočja so temnejša), gradient naklonov ohranja zelo plastičen prikaz morfologije. Potrebne 
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so dodatne informacije za razlikovanje med pozitivnimi/konveksnimi in negativnimi/konkavnimi 

oblikami. Metoda ne zahteva vnosa nobenih dodatnih parametrov (Kokalj in Hesse, 2017). 

Sloje smo združili z uporabo orodja Relief Vizualization Toolbox ver 2.0. Nastavitve parametrov 

združevanja prikazuje spodnja preglednica (Preglednica 5). 

Preglednica 5: Parametri združevanja slojev za izdelavo sloja kombinacij reliefnih vizualizacij (RVT). 

Posamezni sloj reliefne 
vizualizacije: 

Normalizacija5: Metoda združevanja 
slojev: 

Prosojnost 
sloja: 

Naklon 0 - 0,5 Normalno6 100% 

Pozitivna odprtost 68,0 - 93,0 Prekrivanje7 50% 

Faktor vidnega neba 0,7 - 1 Množenje8 25% 

 

7.2 Postopki klasifikacije za določanje morfoloških enot 

Da bi lahko opredelili morfološki enoti "grbinast travnik" in "raven travnik" smo morali zvezne 

vrednosti, ki so končni rezultat vsakega od zgoraj opisanih kazalnikov, še nadaljnje obdelati. Pri 

reliefnem kazalniku, izračunanem na območju 5 x 5 celic (2,5 x 2,5 m), smo po zgledu metode Perko, 

2001 uporabili metodo ročne klasifikacije v morfološke razrede in filtriranja oz. generalizacije v 

morfološke enote, kar smo izvedli v treh ponovitvah. Naknadno smo se odločili tudi za uporabo 

nadzorovane klasifikacije s pomočjo učnih območij, ki smo jo izvedli na vseh treh izdelanih kazalnikih 

(15 različnih postopkov). Obe metodi smo podrobneje opisali v podpoglavjih 7.2.1 (ročna klasifikacija 

in filtriranje) ter 7.2.2 (nadzorovana klasifikacija). 

Iz rastrskih slojev, ki so rezultat vseh preizkušenih kazalnikov, smo na koncu vključili le območja 

travniških in podobnih zemljišč. Sem smo uvrstili naslednje vrste rabe iz sloja rabe tal (Raba tal 

31.8.2018, MKGP); trajni travnik (1300), barjanskih travnikov (1321), kmetijskih zemljišč z gozdnim 

drevjem (1800), kmetijskih zemljišč v zaraščanju (1410), drevesa in grmičevje (1500) in neobdelanih 

kmetijskih zemljišč (1600). Tako smo opredelili končne morfološke enote na travnikih v resoluciji 1 x 1 

m z vrednostmi; 1 – raven travnik, 2 – grbinast travnik, 3 - morfološko močneje razčlenjen travnik
9. 

 Opredelitev morfoloških enot z ročno klasifikacijo 7.2.1

Po preučitvi vrednosti reliefnih koeficientov na najbolj značilnih učnih območjih grbinastih travnikov v 

Zgornji Radovni (učna območja) smo sloj reliefnih koeficientov razdelili v 3 morfološke razrede: 

• Nerazgibano, ravnina < 0,5 

• Grbinasto (rahlo razgibano površje) med 0,5 in 1,2 

                                                           
 

5
 linearna pretvorba vrednosti izbranega obsega v vrednosti med 0 in 1. 

6
 osnovni sloj. 

7
 vrednostim osnovnega sloja nad 0,5 prišteva nove vrednosti, vrednostim osnovnega sloja pod 0,5 pa jih 

odšteva. 
8
 množi normalizirane vrednosti s soležnimi vrednostmi, ki so rezultat prekritih prejšnjih dveh slojev. 

9
 velikost sloja na resoluciji 0,5 x 0,5 m je namreč dajala nerazumno veliko datoteko (70 GB), kar za nadaljnje 

delo ni bilo smiselno. 
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• Bolj razgibano površje nad 1,2 

Na območjih učnih poligonov smo vizualno ocenili, da območje grbin najbolje zajame sloj morfoloških 

razredov, ki smo ga dobili iz reliefnega koeficienta izračunanega iz velikosti procesnega okna 5 x 5 

celic (2,5 x 2,5 m), zato smo pri nadaljnji obdelavi uporabili le-tega. Reliefni koeficient izračunan na 

procesnem oknu 3 x 3 celice je namreč dajal preveč nehomogene prostorske ploskve (velika 

prostorska razčlenjenost vrednosti), reliefni koeficient izračunan na procesnem oknu 9 x 9 celic pa je 

morfološke razrede že preveč poenotil in zgladil, zaradi česar grbinasta območja niso prišla do izraza 

v smislu kvantitativne vrednosti na prostorskem sloju. 

Enotna območja istega morfološkega razreda imenujemo morfološke enote. Dobimo jih s postopkom 

glajenja vi prostorski enoti. Vsako celico smo uvrstili v tisti morfološki razred v katerem je bilo največ 

izmed upoštevanih celic procesnega okna. Kot prostorsko enoto pa smo uporabili procesno okno 5 x 

5 celic (2,5 m x 2,5 m) ter postopek ponovili še na okolici 10 x 10 celic (5 x 5 m) in 15 x 15 celic (7,5 x 

7,5 m). Morfološke enote smo nato izdvojili na območja travniških in podobnih zemljišč. 

 Opredelitev morfoloških enot z uporabo metod nadzorovane klasifikacije 7.2.2

Pri postopkih nadzorovane klasifikacije smo skušali vsako vrednost celice uvrstiti v enega izmed 

znanih razredov, ki smo jih določili na učnih območjih. Na podlagi vrednosti celic znotraj učnega 

območja algoritem izdela podpise, ki vsebujejo osnovne statistične parametre. Podpise algoritem 

uporabi za avtomatsko razvrščanje preostalih celic izven učnega območja v ustrezne razrede (Repe, 

2006). 

Obstaja več postopkov nadzorovane klasifikacije kot so metoda najmanjše razdalje, paralepipedna 

metoda in metoda največje verjetnosti (Oštir, 2006). Mi smo uporabili metodo največje verjetnosti 

(ang. maximum likelihood classification), saj daje pogosto najboljše rezultate a je računsko najbolj 

zahtevna. Pri uvrščanju upošteva povprečja in kovariance ter pri tem predvideva, da so celice v 

prostoru porazdeljene normalno (Repe, 2006). Za vsak preučevan kazalnik smo izdelali svoj podpis na 

učnih območjih ter zanj izvedli postopek klasifikacije, v katerem se klasificirajo vse celice ne glede na 

stopnjo zaupanja. V postopku smo specificirali, da ima vsaka rastrska celica enake možnosti uvrščanja 

v katerikoli razred. Vsaka celica rastrskega sloja je bila na koncu uvrščena v razred, v katerem ima 

največjo verjetnost članstva. 

Vsakega od treh klasificiranih reliefnih koeficientov smo s postopkom glajenja na prostorski enoti 

opredelili kot morfološke enote (ravno, grbinasto). Glajenje smo opravili na okoliškem oknu 5 x 5 

celic (2,5 m x 2,5 m) ter postopek ponovili še na okolici 10 x 10 celic (5 x 5 m) in 15 x 15 celic (7,5 x 7,5 

m). Tako smo za vsakega od treh reliefnih koeficientov izdelali 3 končne rastrske sloje (skupaj 9 

rastrskih slojev). Nato smo sloje izdvojili na območja travniških in podobnih zemljišč. 
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7.3 Statistična analiza kazalnikov 

Na območju učnih in validacijskih poligonov smo izbrali 355.095 celic kot vzorec za nadaljnjo 

statistično obdelavo. Izbrana je bila vsaka četrta celica10 iz celotnega območja in za središčno točko 

vsake celice smo v GIS identificirali vrednosti treh reliefnih koeficientov (Reliefni koeficient na 

območju 3 x 3 celice (relkoef33), Reliefni koeficient na območju 5 x 5 celic (relkoef55), Reliefni 

koeficient na območju 9 x 9 celic(relkoef99)), vrednosti DEVmax, ki so del kazalnika MSTP ter končne 

rezultate kazalnika RVT. V izogib napačnemu razumevanju, na tem mestu poudarjamo, da gre tu za 

analizo slojev iz neklasificiranih vrednosti kazalcev, torej vrednosti še pred postopki izvedbe 

klasifikacije. 

Pridobljene vrednosti smo izvozili v tekstovno datoteko ter jo uvozili v R Studio Verzija 1.0.153. Cilj je 

bil primerjati vrednosti kazalnikov med štirimi kategorijami območij (grbinasti travniki na učnih in 

validacijskih območjih ter ravni travniki na učnih in validacijskih območjih). Izvedli smo opisno 

statistiko vrednosti kazalnikov po omenjenih območjih in izrisali grafe z ročaji. S Kruskal-Wallis 

testom smo preverili ali obstajajo statistično pomembne razlike med povprečnimi vrednostmi 

kazalnikov med omenjenimi štirimi območji. 

  

                                                           
 

10
 Za redukcijo podatkov smo se odločili ker je bila sicer količina vseh podatkov prevelika (2.399.001 celic) za 

kapacitete naše računalniške in programske opreme. 



Analiza in priprava strokovnih izhodišč s predlogi varstvenih ukrepov za ohranjanje grbinastih travnikov v Triglavskem 

narodnem parku; Kmetijski inštitut Slovenije, Oddelek za kmetijsko ekologijo, januar 2020 

stran 35 / 73 

 Rezultati modelov za opredelitev potencialnih območij 8

grbinastih travnikov 

8.1 Rezultati kazalnika reliefni koeficient 

Rezultat izračuna reliefnega kazalnika so trije rastrski sloji (Reliefni koeficient na območju 3 x 3 celice 

(relkoef33), Reliefni koeficient na območju 5 x 5 celic (relkoef55), Reliefni koeficient na območju 9 x 

9 celic (relkoef99)).  

Po preučitvi opisnih statistik za reliefni koeficient na vzorcu 355.099 celic (Preglednica 6), lahko 

izpostavimo tri ugotovitve. 

A.) Skladno s pričakovanji imajo v povprečju grbinasta območja višji reliefni koeficient in višjo 

variabilnost kot ravna območja. To velja tako na učnih kot na validacijskih travniških območjih 

testnega območja (Slika 12). 

B.) Večje procesno okno računanja reliefnega koeficienta kot vzamemo, višja bo povprečna vrednost 

reliefnega koeficienta. Hkrati pa se standardni odklon ob primerjanju istih kategorij ne spremeni 

bistveno. 

C. ) Razlike med povprečnimi vrednostmi reliefnih koeficientov med grbinastimi in ravnimi travniki na 

učnih območjih so praviloma večje kot povprečne vrednosti med grbinastimi in ravnimi travniki na 

validacijskih območjih. Zaradi manjših razlik v vrednosti povprečij reliefnih koeficientov med območji 

lahko pričakujemo, da bo kakovost klasifikacije v ustrezno morfološko enoto na validacijskih 

območjih slabša kot bi bila sodeč po kakovosti klasifikacije na učnih območjih. 

Preglednica 6: Opisna statistika ter število izbranih celic (n) treh reliefnih koeficientov na območju 3 x 3 celice 

(relkoef33), 5 x 5 celic (relkoef55) in 9 x 9 celic (relkoef99) grbinastih in ravnih travnikov na učnih in 

validacijskih območjih. 

 

 

Kazalec 

oz. 

rastrski 

sloj

Tip 

travnika
Ime območja n Min Max Mediana Povprečje

Standardni 

odklon

relkoef33 Grbinast Učna območja 25834 0,15     1,06     0,50     0,51      0,12        

relkoef33 Grbinast Validacijska območja 48449 0 1,25     0,42     0,43      0,13        

relkoef33 Raven Učna območja 23812 0,10     0,58     0,27     0,28      0,06        

relkoef33 Raven Validacijska območja 257004 0,00     1,84     0,28     0,29      0,08        

relkoef55 Grbinast Učna območja 25834 0,30     1,32     0,65     0,67      0,13        

relkoef55 Grbinast Validacijska območja 48449 0,04     2,39     0,58     0,60      0,16        

relkoef55 Raven Učna območja 23812 0,20     0,67     0,36     0,36      0,06        

relkoef55 Raven Validacijska območja 257004 0,01     2,93     0,38     0,40      0,09        

relkoef99 Grbinast Učna območja 25834 0,36     1,42     0,80     0,81      0,12        

relkoef99 Grbinast Validacijska območja 48449 0,28     3,45     0,76     0,79      0,21        

relkoef99 Raven Učna območja 23812 0,31     1,06     0,48     0,48      0,05        

relkoef99 Raven Validacijska območja 257004 0,18     3,21     0,52     0,54      0,12        
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Slika 12: Graf z ročaji Mediana in kvantili vrednosti reliefnega koeficienta na območju 3x3 celice (relkoef33), na 

območju 5x5 celic (relkoef55) in 9x9 celic (relkoef99), glede na območje (validacijsko; učno) in tip 

travnika (raven; grbinast). 

Kruskal-Wallis test, ki smo ga uporabili kot alternativo analize variance (zaradi neizpolnjevanja 

pogojev o enakosti varianc med skupinami in normalnosti porazdelitve) kaže (chi-squared = 106250, 

df = 3, p < 0,001), da se vrednosti Reliefnega koeficienta pri oknu računanja 3 x 3 (relkoef33) celice pri 

stopnji tveganja < 0,05 pomembno razlikujejo med območji (učna; validacijska) in tipi travnikov 

(raven;grbinast). Prav tako Kruskal-Wallis test pokaže statistično pomembne razlike pri Reliefnem 

koeficientu izračunanem iz okna 5 x 5 celic (relkoef55) (Kruskal-Wallis chi-squared = 129040, df = 3, p-

value < 0,001) in Reliefnem koeficientu izračunanem iz okna 9 x 9 celic (relkoef99) (Kruskal-Wallis chi-

squared = 13.405, df = 3, p-value = 0,003838). 

Sloje reliefnih koeficientov smo v nadaljnjih postopkih klasificirali z metodo ročne klasifikacije, nato 

pa še z metodo nadzorovane klasifikacije (metoda največje verjetnosti). Rezultate končne opredelitve 

bomo predstavili v naslednjih dveh podpoglavjih (8.1.1 in 8.1.2). 

 Ročna klasifikacija kazalnika reliefni koeficient 8.1.1

Spodnje karte (Slika 13) za območje Zgornje Radovne prikazujejo vrednosti reliefnega koeficienta 

izračunanega iz območja 5x5 (relkoef55) (stolpec a) nekatere vmesne (stolpec b) in končne rezultate 

(stolpec c) opredeljevanja potencialnih območij grbinastih travnikov s postopki ročne klasifikacije. Na 

kartah so prikazana tudi na terenu kartirana validacijska območja. 



Analiza in priprava strokovnih izhodišč s predlogi varstvenih ukrepov za ohranjanje grbinastih travnikov v Triglavskem 

narodnem parku; Kmetijski inštitut Slovenije, Oddelek za kmetijsko ekologijo, januar 2020 

stran 37 / 73 

 

  

   
 

  
Slika 13: Reliefni koeficient izračunan iz procesnega okna 5 x 5 celic (a) in njegova ročna klasifikacija v 

morfološke razrede na procesnih oknih 5 x 5 celic (b1), 10 x 10 celic (b2), 15 x 15 celic (b3). Opredelitev 

morfoloških enot na travnikih s procesnim oknom 5 x 5 celic (c1), 10 x 10 celic (c2), 15 x 15 celic (c3) kot 

končni rezultat. 

 Nadzorovana klasifikacija kazalnika reliefni koeficient 8.1.2

Spodnje karte (Slika 14, Slika 15, Slika 16) prikazujejo območje Zgornje Radovne z vmesnimi (modro-

zeleni odtenki) in končnimi rezultati (stolpec c) opredeljevanja potencialnih območij grbinastih 

travnikov z uporabo reliefnega koeficienta izračunanega iz okoliškega okna 3 x 3 celic (Slika 14), 5 x 5 

celic (Slika 15) in 9 x 9 celic (Slika 16) ter postopki nadzorovane klasifikacije (metoda največje 

verjetnosti). 

Na kartah vseh sklopov, ki prikazujejo morfološke razrede in morfološke enote so dodana tudi na 

terenu kartirana območja travnikov, ki smo jih uporabili kot validacijska območja. 
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Relkoef33: 

  

   
 

  
Slika 14: Reliefni koeficient izračunan iz procesnega okna 3 x 3 celice (a) in njegova klasifikacija z metodo 

največje verjetnosti v morfološke razrede na procesnih oknih 5 x 5 celic (b1), 10 x 10 celic (b2), 15 x 15 

celic (b3). Opredelitev morfoloških enot na travnikih s procesnim oknom 5 x 5 celic (c1), 10 x 10 celic (c2), 

15 x 15 celic (c3) kot končni rezultat. 
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Relkoef55: 

  

   
 

  
Slika 15: Reliefni koeficient izračunan iz procesnega okna 5 x 5 celic (a) in njegova klasifikacija v morfološke 

razrede na procesnih oknih 5 x 5 celic (b1), 10 x 10 celic (b2), 15 x 15 celic (b3). Opredelitev morfoloških 

enot na travnikih s procesnim oknom 5 x 5 celic (c1), 10 x 10 celic (c2), 15 x 15 celic (c3) kot končni 

rezultat. 
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Relkoef99: 

  

   
 

  
Slika 16: Reliefni koeficient izračunan iz procesnega okna 9 x 9 celic (a) in njegova klasifikacija v morfološke 

razrede na procesnih oknih 5 x 5 celic (b1), 10 x 10 celic (b2), 15 x 15 celic (b3). Opredelitev morfoloških 

enot na travnikih s procesnim oknom 5 x 5 celic (c1), 10 x 10 celic (c2), 15 x 15 celic (c3) kot končni 

rezultat. 
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8.2 Rezultati kazalnika MSTP 

Opisno statistiko MSTP kazalca na učnih in validacijskih območjih smo izvedli na rastrskem sloju, ki 

prikazuje največje razlike v nadmorskih višinah (DEVmax) na treh različnih nivojih: DEVmax za makro 

nivo (mstpr), DEVmax za mezo nivo (mstpg) ter DEVmax za mikro nivo (mstpb). Statistično smo 

obdelali vrednosti 355.009 celic iz vseh treh nivojev. 

Razpon vrednosti DEVmax se giblje med približno -3 in 3, povprečne vrednosti so blizu 0. Zelo visoki 

standardni odkloni, ki so za 25 do 900-krat višji od povprečnih vrednosti, kažejo na nenormalno 

razporeditev podatkov, zato nam realnejšo sliko prikaže primerjava median in kvartilov (Preglednica 

7, Slika 17). 

Preglednica 7: Opisna statistika vrednosti DEVmax MSTP kazalnika na makro (mstpr), mezo (mstpg) in mikro 

nivoju (mstpb) za grbinaste in ravne travnike na učnih in validacijskih območjih. 

 

Ugotovimo lahko: 

a.) Pri vseh skupinah lahko opazimo veliko variabilnost. Variabilnost podatkov se rahlo zmanjša 

med obdelavami: najvišja je variabilnost na mikro nivoju (mstpb), najnižja pa je variabilnost 

na makro nivoju (mstpr) (Slika 17). 

b.) Variabilnost vrednosti je na vseh nivojih obdelave nižja na območju ravnih travnikov kot na 

območju grbinastih travnikov (Slika 17). 

Kazalec oz. 

rastrski sloj

Tip 

travnika

Ime 

območja
n Min Max Mediana Povprečje

Standard

ni odklon

mstpr (makro nivo) Grbinast Učna območja25834 -2,93 2,93 -0,02 0,00 0,73

mstpr (makro nivo) Grbinast Validacijska območja48449 -3,00 2,96 -0,04 -0,01 0,62

mstpr (makro nivo) Raven Učna območja23812 -2,04 1,33 -0,03 -0,02 0,25

mstpr (makro nivo) Raven Validacijska območja257004 -2,55 2,99 -0,04 -0,02 0,37

mstpg (mezo nivo) Grbinast Učna območja25834 -2,91 2,95 0,03 0,00 0,85

mstpg (mezo nivo) Grbinast Validacijska območja48449 -2,97 2,95 -0,05 -0,01 0,71

mstpg (mezo nivo) Raven Učna območja23812 -2,31 2,08 -0,03 -0,01 0,36

mstpg (mezo nivo) Raven Validacijska območja257004 -2,78 2,94 -0,04 -0,01 0,44

mstpb (mikro nivo) Grbinast Učna območja25834 -2,88 2,96 0,09 0,01 0,93

mstpb (mikro nivo) Grbinast Validacijska območja48449 -2,99 3,00 -0,04 0,00 0,82

mstpb (mikro nivo) Raven Učna območja23812 -2,97 2,97 -0,07 0,00 0,77

mstpb (mikro nivo) Raven Validacijska območja257004 -3,00 3,00 -0,09 -0,01 0,75
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Slika 17: Distribucija vrednosti DEVmax MSTP kazalnika za mikro (mstpb) nivo izračuna, mezo (mstpg) in makro 

(mstpr) nivo, po območju (učno; validacijsko) in tipu travnika (raven; grbinast). 

Kruskal-Wallis test na podatkih DEVmax na makro nivoju (mstpr) pokaže, da obstajajo statistično 

pomembne razlike med grbinastimi travniki učnih območij in ravnimi travniki validacijskih območij (p 

= 0,0025). Med ostalimi kategorijami ni statistično pomembnih razlik pri tveganju manj kot 5 %. Na 

podatkih DEVmax na mezo nivoju (mstpg) ni statistično pomembnih razlik (p-value = 0,2052) med 

skupinami. Pri mikro nivoju (mstpb) so vrednosti DEVmax med skupinami enake pri 5 % tveganju, 

razlike so statistično značilne le med grbinastimi travniki učnega območja in ravnimi travniki 

validacijskega območja (p = 0,0317). 

Rezultat kazalnika MSTP (končno kompozitno sliko MSTP normaliziranih vrednosti) smo klasificirali z 

metodo največje verjetnosti. Spodnje slike prikazujejo območje Zgornje Radovne z vmesnimi in 

končnimi rezultati opredeljevanja potencialnih območij grbinastih travnikov s kazalnikom MSTP. Na 

karti (Slika 18), ki prikazuje klasificirano segmentirano MSTP sliko (stolpec b) in karti končnih 

morfoloških enot (stolpec c) so dodana tudi na terenu kartirana območja travnikov, ki smo jih 

uporabili kot validacijska območja. 
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Slika 18: MSTP kompozitna slika (a) in njena klasifikacija v morfološke razrede na procesnih oknih 5 x 5 celic 

(b1), 10 x 10 celic (b2), 15 x 15 celic (b3). Opredelitev morfoloških enot na travnikih s procesnim oknom 5 

x 5 celic (c1), 10 x 10 celic (c2), 15 x 15 celic (c3) kot končni rezultat. 
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8.3 Rezultati kazalnika RVT 

Pogled na parametre opisne statistike vzorca sloja za kazalec RVT na območju učnih in validacijskih 

območij (n = 355.099) razkrije, da se vrednosti RVT kazalca gibljejo med 0 in 1, pri čemer višja 

vrednost nakazuje bolj ravne površine, nižja pa bolj razgiban teren. Ugotavljamo, da so povprečne 

vrednosti kazalca RVT na območju grbinastih travnikov nižje kot na območju ravnih travnikov, kar je v 

skladu s pričakovanji. To se pokaže tako na učnih kot tudi na validacijskih območjih (Preglednica 8). 

Graf razkrije precejšnjo variabilnost podatkov saj je število spodnjih osamelcev veliko (Slika 19). 

Preglednica 8: Opisna statistika vrednosti RVT kazalnika na učnih in validacijskih območjih grbinastih in ravnih 

travnikov. 

 

 

Slika 19: Distribucija vrednosti RVT glede območje in tip travnika (raven, grbinast). 

Kruskal-Wallis test kaže, da obstajajo statistično značilne razlike med območji in tipi travnikov pri 

stopnji tveganja < 0,05 (Kruskal-Wallis chi-squared = 90243, df = 3, p < 0,001). 

Kazalec 

oz. 

rastrski 

sloj

Tip 

travnika
Ime območja n Min Max Mediana Povprečje

Standardni 

odklon

rvt Grbinast Učna območja 25.834    0,10     1,00     0,87     0,84      0,11        

rvt Grbinast Validacijska območja 48.449    0,002105 1,00     0,90     0,87      0,11        

rvt Raven Učna območja 23.812    0,821176 1,00     0,97     0,96      0,02        

rvt Raven Validacijska območja 257.004  0 1,00     0,96     0,95      0,03        
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Rezultat kazalnika RVT smo klasificirali z metodo največje verjetnosti. Spodnje slike prikazujejo 

območje Zgornje Radovne z vrednostmi RVT kazalca (stolpec a) vmesnimi (stolpec b) in končnimi 

rezultati (stolpec c) opredeljevanja potencialnih območij grbinastih travnikov s kazalnikom RVT. Na 

kartah prikazujemo tudi na terenu kartirana območja travnikov, ki smo jih uporabili kot validacijska 

območja. 

 

  

   
 

  
Slika 20: Združeni trije derivati RVT (a) klasifikacija združene karte derivatov RVT v morfološke razrede na 

procesnih oknih 5 x 5 celic (b1), 10 x 10 celic (b2), 15 x 15 celic (b3). Opredelitev morfoloških enot na 

travnikih s procesnim oknom 5 x 5 celic (c1), 10 x 10 celic (c2), 15 x 15 celic (c3) kot končni rezultat. 

 

0 500250
m

Validacijski poligoni:

Raven travnik

Grbinast travnik

±

0 15075
m

Morfološke enote po modelu:

Ravne površine

Grbinaste površine

Legenda:

0 500250
m

Validacijski poligoni:

Raven travnik

Grbinast travnik

±

0 15075
m

Morfološke enote po modelu:

Raven travnik

Grbinast travnik

Legenda:

0 500250
m

Validacijski poligoni:

Raven travnik

Grbinast travnik

±

0 15075
m

Legenda:
RVT vredost:

Visoka: 1

Nizka: 0

0 500250
m

Validacijski poligoni:

Raven travnik

Grbinast travnik

±

0 15075
m

Morfološke enote po modelu:

Ravne površine

Grbinaste površine

Legenda:

0 500250
m

Validacijski poligoni:

Raven travnik

Grbinast travnik

±

0 15075
m

Morfološke enote po modelu:

Raven travnik

Grbinast travnik

Legenda:

0 500250
m

Validacijski poligoni:

Raven travnik

Grbinast travnik

±

0 15075
m

Morfološke enote po modelu:

Ravne površine

Grbinaste površine

Legenda:

0 500250
m

Validacijski poligoni:

Raven travnik

Grbinast travnik

±

0 15075
m

Morfološke enote po modelu:

Raven travnik

Grbinast travnik

Legenda:

(a) 

(b1) 

(b2) 

(b3) 

(c1) 

(c2) 

(c3) 



Analiza in priprava strokovnih izhodišč s predlogi varstvenih ukrepov za ohranjanje grbinastih travnikov v Triglavskem 

narodnem parku; Kmetijski inštitut Slovenije, Oddelek za kmetijsko ekologijo, januar 2020 

stran 46 / 73 

 Izdelava preliminarne ocene primernosti kazalcev in metod za 9

opredelitev grbinastih travnikov na podlagi rezultatov 

preverjanja na terenu 

V tem poglavju še enkrat povzemamo rezultate prostorskih modelov ter ocenjujemo in primerjamo 

njihovo kakovost. 

V okviru te naloge smo za opredelitev območij grbinastih travnikov preizkusili uporabnost treh 

kazalnikov: Reliefni koeficient s tremi velikostmi procesnega okna (3 x 3; 5 x 5; 9 x 9 celic), kazalnik 

MSTP ter kazalnik RVT. Temu je sledil postopek klasifikacije kazalnikov; Reliefni kazalnik smo 

klasificirali in generalizirali na 12 različnih načinov, MSTP in RVT kazalnika pa vsakega na tri načine. 

Skupno smo torej preizkusili 18 različnih metodoloških postopkov (modelov) za opredelitev območij 

grbinastih travnikov.  

Na tem mestu vse končne rezultate preizkušenih metodoloških postopkov/kazalnikov zaradi boljše 

preglednosti prikazujemo še enkrat v obliki kart.  
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Slika 21: Morfološke enote na travniških in podobnih površinah opredeljene iz ročne klasifikacije reliefnega 

koeficienta 5 x 5 celic na podlagi okolice 5 x 5 celic (a1), 10 x 10 celic (a2) in 15 x 15 celic (a3) na območju 

Zgornje Radovne. 

Morfološke enote na travniških in podobnih površinah opredeljene iz avtomatske klasifikacije reliefnega 

koeficienta 3 x 3 celice na podlagi okolice 5 x 5 celic (b1), 10 x 10 celic (b2) in 15 x 15 celic (b3) na 

območju Zgornje Radovne. 

Morfološke enote na travniških in podobnih površinah opredeljene iz avtomatske klasifikacije reliefnega 

koeficienta 5 x 5 celic na podlagi okolice 5 x 5 celic (c1), 10 x 10 celic (c2) in 15 x 15 celic (c3) na območju 

Zgornje Radovne. 
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Morfološke enote na travniških in podobnih površinah opredeljene iz avtomatske klasifikacije reliefnega 

koeficienta 9 x 9 celic na podlagi okolice 5 x 5 celic (d1), 10 x 10 celic (d2) in 15 x 15 celic (d3) na območju 

Zgornje Radovne. 

Morfološke enote na travniških in podobnih površinah opredeljene iz koeficienta MSTP na podlagi okolice 5 x 5 

celic (e1), 10 x 10 celic (e2) in 15 x 15 celic (e3) na območju Zgornje Radovne. 

Morfološke enote na travniških in podobnih površinah opredeljene iz koeficienta RVT na podlagi okolice 5 

x 5 celic (f1), 10 x 10 celic (f2) in 15 x 15 celic (f3) na območju Zgornje Radovne. 

V preglednici so predstavljene površine (ha) in deleži površin morfoloških enot, določenih s 

prostorskim modelom glede na tip travnika (grbinast, raven), ki smo jih kartirali na terenu in uporabili 

za validacijo (Preglednica 9). Deleži pravilno identificiranih morfoloških enot validacijskega območja 

so osnova za opredelitev kakovosti postopka. Višji kot je delež pravilno opredeljenih morfoloških 

enot, večja je natančnost končno opredeljenih potencialnih območij grbinastih travnikov. 

Preglednica 9: Površine in deleži grbinastih in ravnih travnikov, izračunane s pomočjo 18 metodoloških 

postopkov z uporabo treh različnih kazalnikov (reliefni koeficient, MSTP, RVT) na validacijskem območju v 

Zgornji Radovni in Krmi 

 
Postopki opredelitve grbinastih 

travnikov 

Identifikacija morfoloških enot na 
terenu 

 

Grbinast 
travnik 

Raven 
travnik SKUPAJ 

Grbinast 
travnik 

Raven 
travnik SKUPAJ 

 
ha % 

R
e

zu
lt

at
 m

o
d

el
a 

RelKoef,5x5,Razredi,Filter 5x5 8,4 58,0 66,4 100 100 100 

morfološko močneje razčlenjen tr. 0,0 0,0 0,0 0 0 0 

grbinast travnik-m 6,1 4,2 10,3 73 7 15 

raven travnik-m 2,3 53,8 56,1 27 93 84 

RelKoef,5x5,Razredi,Filter 10x10 8,3 57,9 66,2 100 100 100 

morfološko močneje razčlenjen tr. 0,0 0,0 0,0 0 0 0 

grbinast travnik-m 6,3 3,0 9,3 75 5 14 

raven travnik-m 2,1 54,9 56,9 25 95 86 

RelKoef,5x5,Razredi,Filter 15x15 8,4 58,0 66,4 100 100 100 

morfološko močneje razčlenjen tr. 0,0 0,0 0,0 0 0 0 

grbinast travnik-m 6,4 2,6 9,0 76 4 14 

raven travnik-m 2,0 55,4 57,4 24 96 86 

RelKoef,3x3,MAXLIKE,Filter 5x5 8,4 58,0 66,4 100 100 100 

grbinast travnik-m 5,9 3,4 9,3 71 6 14 

raven travnik-m 2,5 54,6 57,1 29 94 86 

RelKoef,3x3,MAXLIKE,Filter 10x10 8,3 57,9 66,2 100 100 100 

grbinast travnik-m 6,1 2,1 8,2 73 4 12 

raven travnik-m 2,2 55,8 58,0 27 96 88 

RelKoef,3x3,MAXLIKE,Filter 15x15 8,4 58,0 66,4 100 100 100 

grbinast travnik-m 6,2 1,7 8,0 74 3 12 

raven travnik-m 2,1 56,3 58,4 26 97 88 

RelKoef,5x5,MAXLIKE,Filter 5x5 8,4 58,0 66,4 100 100 100 

grbinast travnik-m 6,7 6,1 12,8 80 11 19 

raven travnik-m 1,7 51,9 53,6 20 89 81 
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Postopki opredelitve grbinastih 

travnikov 

Identifikacija morfoloških enot na 
terenu 

 

Grbinast 
travnik 

Raven 
travnik SKUPAJ 

Grbinast 
travnik 

Raven 
travnik SKUPAJ 

 
ha % 

RelKoef,5x5,MAXLIKE,Filter 10x10 8,3 57,8 66,2 100 100 100 

grbinast travnik-m 6,9 4,5 11,3 82 8 17 

raven travnik-m 1,5 53,4 54,8 18 92 83 

RelKoef,5x5,MAXLIKE,Filter 15x15 8,4 58,0 66,4 100 100 100 

grbinast travnik-m 7,0 3,9 10,9 84 7 16 

raven travnik-m 1,4 54,1 55,5 16 93 84 

RelKoef,9x9,MAXLIKE,Filter 5x5 8,4 58,0 66,4 100 100 100 

grbinast travnik-m 7,3 11,2 18,4 87 19 28 

raven travnik-m 1,1 46,9 48,0 13 81 72 

RelKoef,9x9,MAXLIKE,Filter 10x10 8,3 57,8 66,1 100 100 100 

grbinast travnik-m 7,4 10,0 17,5 89 17 26 

raven travnik-m 0,9 47,8 48,7 11 83 74 

RelKoef,9x9,MAXLIKE,Filter 15x15 8,4 58,0 66,4 100 100 100 

grbinast travnik-m 7,6 9,4 17,0 91 16 26 

raven travnik-m 0,8 48,7 49,4 9 84 74 

MSTP,osnovni,MAXLIKE,Filter 5x5 8,4 58,0 66,4 100 100 100 

grbinast travnik-m 4,9 14,9 19,8 59 26 30 

raven travnik-m 3,4 43,2 46,6 41 74 70 

MSTP,osnovni,MAXLIKE,Filter 
10x10 8,3 57,5 65,8 100 100 100 

grbinast travnik-m 5,2 13,0 18,3 63 23 28 

raven travnik-m 3,1 44,5 47,6 37 77 72 

MSTP,osnovni,MAXLIKE,Filter 
15x15 8,4 58,0 66,4 100 100 100 

grbinast travnik-m 5,5 12,0 17,4 65 21 26 

raven travnik-m 2,9 46,1 49,0 35 79 74 

RVT,VAT_sgopsvf,MAXLIKE,Filter 
5x5 8,4 58,0 66,4 100 100 100 

grbinast travnik-m 5,6 2,5 8,1 66 4 12 

raven travnik-m 2,8 55,5 58,3 34 96 88 

RVT,VAT_sgopsvf,MAXLIKE,Filter 
10x10 8,3 57,9 66,2 100 100 100 

grbinast travnik-m 5,7 1,9 7,6 69 3 12 

raven travnik-m 2,5 56,0 58,6 31 97 88 

RVT,VAT_sgopsvf,MAXLIKE,Filter 
15x15 8,4 58,0 66,4 100 100 100 

grbinast travnik-m 5,9 1,7 7,6 70 3 11 

raven travnik-m 2,5 56,3 58,8 30 97 89 
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Legenda k preglednici Preglednica 9: 

RelKoef,5x5,Razredi,Filter 5x5 Reliefni koeficient iz procesnega okna 5x5 celic, klasificiran ročno, glajen s filtrom 5x5 celic 

RelKoef,5x5,Razredi,Filter 10x10 Reliefni koeficient iz procesnega okna 5x5 celic, klasificiran ročno, glajen s filtrom 10x10 celic 

RelKoef,5x5,Razredi,Filter 15x15 Reliefni koeficient iz procesnega okna 5x5 celic, klasificiran ročno, glajen s filtrom 15x15 celic 

RelKoef,3x3,MAXLIKE,Filter 5x5 
Reliefni koeficient iz procesnega okna 3x3 celic, klasificiran z metodo MAXLIKE, glajen s 
filtrom 5x5 celic 

RelKoef,3x3,MAXLIKE,Filter 10x10 
Reliefni koeficient iz procesnega okna 3x3 celic, klasificiran z metodo MAXLIKE, glajen s 
filtrom 10x10 celic 

RelKoef,3x3,MAXLIKE,Filter 15x15 
Reliefni koeficient iz procesnega okna 3x3 celic, klasificiran z metodo MAXLIKE, glajen s 
filtrom 15x15 celic 

RelKoef,5x5,MAXLIKE,Filter 5x5 
Reliefni koeficient iz procesnega okna 5x5 celic, klasificiran z metodo MAXLIKE, glajen s 
filtrom 5x5 celic 

RelKoef,5x5,MAXLIKE,Filter 10x10 
Reliefni koeficient iz procesnega okna 5x5 celic, klasificiran z metodo MAXLIKE, glajen s 
filtrom 10x10 celic 

RelKoef,5x5,MAXLIKE,Filter 15x15 
Reliefni koeficient iz procesnega okna 5x5 celic, klasificiran z metodo MAXLIKE, glajen s 
filtrom 15x15 celic 

RelKoef,9x9,MAXLIKE,Filter 5x5 
Reliefni koeficient iz procesnega okna 9x9 celic, klasificiran z metodo MAXLIKE, glajen s 
filtrom 5x5 celic 

RelKoef,9x9,MAXLIKE,Filter 10x10 
Reliefni koeficient iz procesnega okna 9x9 celic, klasificiran z metodo MAXLIKE, glajen s 
filtrom 10x10 celic 

RelKoef,9x9,MAXLIKE,Filter 15x15 
Reliefni koeficient iz procesnega okna 9x9 celic, klasificiran z metodo MAXLIKE, glajen s 
filtrom 15x15 celic 

MSTP,osnovni,MAXLIKE,Filter 5x5 MSTP kazalec, klasificiran z metodo MAXLIKE, glajen s filtrom 5x5 celic 

MSTP,osnovni,MAXLIKE,Filter 10x10 MSTP kazalec, klasificiran z metodo MAXLIKE, glajen s filtrom 10x10 celic 

MSTP,osnovni,MAXLIKE,Filter 15x15 MSTP kazalec, klasificiran z metodo MAXLIKE, glajen s filtrom 15x15 celic 

RVT,VAT_sgopsvf,MAXLIKE,Filter 5x5 RVT kazalec (VAT kombinacija), klasificiran z metodo MAXLIKE, glajen s filtrom 5x5 celic 

RVT,VAT_sgopsvf,MAXLIKE,Filter 10x10 RVT kazalec (VAT kombinacija), klasificiran z metodo MAXLIKE, glajen s filtrom 10x10 celic 

RVT,VAT_sgopsvf,MAXLIKE,Filter 15x15 RVT kazalec (VAT kombinacija), klasificiran z metodo MAXLIKE, glajen s filtrom 15x15 celic 
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Kot najboljše smo izbrali tiste postopke, ki imajo pri validaciji več kot 80 % pravilnost opredelitve 

grbinastih in ravnih travnikov identificiranih na terenu in hkrati seštevek odstotkov obeh kategorij 

višji kot 170. Med 18 postopki smo na ta način izbrali štiri postopke, ki dajejo najboljše rezultate na 

našem testnem območju. Hkrati imajo omenjeni štirje postopki tudi najmanjšo napako napovedi, ki 

se giblje med 23 in 28 % (Preglednica 10). 

Vsi izbrani postopki so del kazalca reliefni koeficient. Dva za svoj izračun upoštevata okno okolice 5 x 

5 celic (2,5 x 2,5 m) in dva okolico 9 x 9 celic (7,5 x 7,5 m). Izkaže se tudi, da je za določanje končnih 

morfoloških enot najbolj primeren postopek generalizacije z velikostjo procesnega okna 15 x 15 m 

(7,5 x 7,5 m) nekoliko slabše pa tudi procesno okno 10 x 10 celic (5 x 5 m) (Preglednica 10). 

Najvišje število pravilno uvrščenih morfoloških enot s skupnim odstotkom 177, dosega postopek 

RelKoef,5x5,MAXLIKE,Filter 15x15 - reliefni koeficient izračunan iz okolice 5 x 5 celic (2,5 x 2m5 m), ki 

za klasifikacijo uporablja metodo največje verjetnosti za opredelitev morfoloških enot (generalizacijo) 

pa procesno okno velikosti 15 x 15 celic (7,5 x 7,5 m). Postopek pravilno opredeli 7 ha oz. 84 % od 

skupno 8,4 ha grbinastih travnikov in 54,1 ha oz. 93 % od skupno 58 ha ravnih travnikov iz 

validacijskega sloja. Postopek ne glede na kategorijo v povprečju pravilno opredeli 88,4 % površin. 

Napačno opredeljenih je skupno 23 % identificiranih travnikov na območju validacije (Preglednica 

10). 

S 175 točkami sledita postopka RelKoef,5x5,MAXLIKE,Filter 10x10 in RelKoef,9x9,MAXLIKE,Filter 

15x15. Razlikujeta se predvsem v tem, da je slednji bolj občutljiv na zaznavanje grbin kot prvi. Prvi 

pravilno opredeli 6,9 ha oz. 82 % slednji pa 7,6 ha oz. 91 % grbinastih travnikov iz validacijskega sloja, 

kar je najvišji odstotek pravilno opredeljenih grbinastih travnikov med vsemi postopki. Hkrati prvi 

pravilno opredeli 53,4 ha oz. 92 % ravnih travnikov, slednji pa nekoliko manj in sicer 48,7 ha oz. 84 %. 

Pri obeh postopkih je napačno opredeljenih skupno 25 % identificiranih travnikov na območju 

validacije (Preglednica 10). 

Še nekoliko nižji skupni dosežek 172 točk prejme postopek imenovan s kraticami 

RelKoef,9x9,MAXLIKE,Filter 10x10, ki pravilno opredeli 7,4 ha oz. 89 % grbinastih travnikov in 48,7 ha 

oz. 83 % ravnih travnikov. Napaka napovedi je 28 % (Preglednica 10). 

Ostali postopki, dajejo kvantitativno gledano nekoliko nižje rezultate (Preglednica 10). Pa vendar so 

lahko njihovi rezultati uporabni. Zlasti kazalec RVT, ki ni obdelan s postopki klasifikacije in 

generalizacije vizualno dobro opredeljuje območja grbinastih in ravnih travnikov. V prihodnje bi bilo 

smiselno preizkusiti tudi drugačne metode in programsko opremo za klasifikacijo prostorskih slik in 

jih aplicirati na kazalcu RVT. Predpostavljamo, da bi tako lahko dobili tudi boljše končne rezultate, ki 

bi bili tudi kvantitativno primerljivi s sedaj najboljšimi postopki RelKoef,5x5,MAXLIKE,Filter 15x15; 

RelKoef,5x5,MAXLIKE, Filter 10x10; RelKoef,9x9,MAXLIKE, Filter 15x15, RelKoef,9x9,MAXLIKE,Filter 

10x10.  
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Preglednica 10: Ocene primernosti kazalcev in metod za opredelitev grbinastih travnikov na podlagi rezultatov 

natančnosti klasifikacije na območju validacije. Z zeleno so označena polja, kjer model pravilno opredeli 

več kot 80 % površin identificirane kategorije. Z rdečo so označena polja, kjer model pravilno opredeli > 

80 % površin pri obeh identificiranih kategorijah in je hkrati vsota deležev > 170 %. 

  

Validacija 

 

Postopki opredelitve 
grbinastih travnikov 

delež: 
grbinast-
grbinast* 
(identificiran 

na terenu - 

rezultat 

modela) 

delež: 
raven-
raven* 
(identificiran 

na terenu - 

rezultat 

modela) 

vsota 
deležev 
pravilno 
opredeljenih 
enot ** 

skupni delež 
napačno 
opredeljenih 
enot 

R
e

zu
lt

at
 m

o
d

el
a 

RelKoef,5x5,Razredi,Filter 5x5 73 93 166 34 

RelKoef,5x5,Razredi,Filter 10x10 75 95 170 30 

RelKoef,5x5,Razredi,Filter 15x15 76 96 172 28 

RelKoef,3x3,MAXLIKE,Filter 5x5 71 94 165 35 
RelKoef,3x3,MAXLIKE,Filter 
10x10 73 96 170 30 
RelKoef,3x3,MAXLIKE,Filter 
15x15 74 97 171 29 

RelKoef,5x5,MAXLIKE,Filter 5x5 80 89 169 31 
RelKoef,5x5,MAXLIKE,Filter 
10x10 82 92 175 25 
RelKoef,5x5,MAXLIKE,Filter 
15x15 84 93 177 23 

RelKoef,9x9,MAXLIKE,Filter 5x5 87 81 167 33 
RelKoef,9x9,MAXLIKE,Filter 
10x10 89 83 172 28 
RelKoef,9x9,MAXLIKE,Filter 
15x15 91 84 175 25 
MSTP,osnovni,MAXLIKE,Filter 
5x5 59 74 133 67 
MSTP,osnovni,MAXLIKE,Filter 
10x10 63 77 140 60 
MSTP,osnovni,MAXLIKE,Filter 
15x15 65 79 145 55 
RVT,VAT_sgopsvf,MAXLIKE,Filter 
5x5 66 96 162 38 
RVT,VAT_sgopsvf,MAXLIKE,Filter 
10x10 69 97 166 34 
RVT,VAT_sgopsvf,MAXLIKE,Filter 
15x15 70 97 167 33 

Legenda k preglednici Preglednica 10: 

RelKoef,5x5,Razredi,Filter 5x5 Reliefni koeficient iz procesnega okna 5x5 celic, klasificiran ročno, glajen s filtrom 5x5 celic 

RelKoef,5x5,Razredi,Filter 10x10 Reliefni koeficient iz procesnega okna 5x5 celic, klasificiran ročno, glajen s filtrom 10x10 celic 

RelKoef,5x5,Razredi,Filter 15x15 Reliefni koeficient iz procesnega okna 5x5 celic, klasificiran ročno, glajen s filtrom 15x15 celic 

RelKoef,3x3,MAXLIKE,Filter 5x5 
Reliefni koeficient iz procesnega okna 3x3 celic, klasificiran z metodo MAXLIKE, glajen s 
filtrom 5x5 celic 

RelKoef,3x3,MAXLIKE,Filter 10x10 
Reliefni koeficient iz procesnega okna 3x3 celic, klasificiran z metodo MAXLIKE, glajen s 
filtrom 10x10 celic 

RelKoef,3x3,MAXLIKE,Filter 15x15 
Reliefni koeficient iz procesnega okna 3x3 celic, klasificiran z metodo MAXLIKE, glajen s 
filtrom 15x15 celic 

RelKoef,5x5,MAXLIKE,Filter 5x5 
Reliefni koeficient iz procesnega okna 5x5 celic, klasificiran z metodo MAXLIKE, glajen s 
filtrom 5x5 celic 

RelKoef,5x5,MAXLIKE,Filter 10x10 Reliefni koeficient iz procesnega okna 5x5 celic, klasificiran z metodo MAXLIKE, glajen s 
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filtrom 10x10 celic 

RelKoef,5x5,MAXLIKE,Filter 15x15 
Reliefni koeficient iz procesnega okna 5x5 celic, klasificiran z metodo MAXLIKE, glajen s 
filtrom 15x15 celic 

RelKoef,9x9,MAXLIKE,Filter 5x5 
Reliefni koeficient iz procesnega okna 9x9 celic, klasificiran z metodo MAXLIKE, glajen s 
filtrom 5x5 celic 

RelKoef,9x9,MAXLIKE,Filter 10x10 
Reliefni koeficient iz procesnega okna 9x9 celic, klasificiran z metodo MAXLIKE, glajen s 
filtrom 10x10 celic 

RelKoef,9x9,MAXLIKE,Filter 15x15 
Reliefni koeficient iz procesnega okna 9x9 celic, klasificiran z metodo MAXLIKE, glajen s 
filtrom 15x15 celic 

MSTP,osnovni,MAXLIKE,Filter 5x5 MSTP kazalec, klasificiran z metodo MAXLIKE, glajen s filtrom 5x5 celic 

MSTP,osnovni,MAXLIKE,Filter 10x10 MSTP kazalec, klasificiran z metodo MAXLIKE, glajen s filtrom 10x10 celic 

MSTP,osnovni,MAXLIKE,Filter 15x15 MSTP kazalec, klasificiran z metodo MAXLIKE, glajen s filtrom 15x15 celic 

RVT,VAT_sgopsvf,MAXLIKE,Filter 5x5 RVT kazalec (VAT kombinacija), klasificiran z metodo MAXLIKE, glajen s filtrom 5x5 celic 

RVT,VAT_sgopsvf,MAXLIKE,Filter 10x10 RVT kazalec (VAT kombinacija), klasificiran z metodo MAXLIKE, glajen s filtrom 10x10 celic 

RVT,VAT_sgopsvf,MAXLIKE,Filter 15x15 RVT kazalec (VAT kombinacija), klasificiran z metodo MAXLIKE, glajen s filtrom 15x15 celic 

 

SKLEP: 
Na podlagi rezultatov validacije ocenjujemo, da vsaj štirje izbrani metodološki postopki, ki temeljijo 
na kazalniku Reliefni koeficient zadovoljivo opredeljujejo območja grbinastih travnikov na 
proučevanem območju. Zanesljivost zaznavanja grbinastih travnikov je pri izbranih postopkih višja od 
80 %. Pri tem velja opozoriti na pravilno interpretacijo rezultatov; noben od rezultatov omenjenih 
metodoloških postopkov ni namenjen končni določitvi območij grbinastih, pač pa njegovi rezultati 
kažejo na potencialna območja grbinastih travnikov. Zato naj končne karte služijo upravljavcem kot 
podpora odločanju in ne končna določitev. 
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Slika 22: Rezultat klasifikacije štirih modelov, ki so dajali najboljše rezultate na območju identificiranega 

grbinastega travnika z zaporedno številko 13. 
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Slika 23: Rezultat klasifikacije štirih modelov, ki so dajali najboljše rezultate na območju identificiranega 

grbinastega travnika z zaporedno številko 46. 
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Slika 24: Rezultat klasifikacije štirih modelov, ki so dajali najboljše rezultate na območju identificiranega 

grbinastega travnika z zaporedno številko 15. 
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Slika 25: Rezultat klasifikacije štirih modelov, ki so dajali najboljše rezultate na območju identificiranega 

grbinastega travnika z zaporedno številko 50. 

 



Analiza in priprava strokovnih izhodišč s predlogi varstvenih ukrepov za ohranjanje grbinastih travnikov v Triglavskem 

narodnem parku; Kmetijski inštitut Slovenije, Oddelek za kmetijsko ekologijo, januar 2020 

stran 58 / 73 

 

  

  
Slika 26: Rezultat klasifikacije štirih modelov, ki so dajali najboljše rezultate na območju identificiranega 

grbinastega travnika z zaporedno številko 49. 
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 Ocena ohranjenosti grbinastih travnikov na testnem območju 10

Za oceno ohranjenosti grbinastih travnikov na testnem območju smo na podlagi terenskega pregleda 

5.9.2019 in 21.11.2019 kartirali grbinaste in ravne travnike v skupni površini 80,9 ha (evidenca KIS) 

ter jih primerjali s kartiranimi območji v uradnih evidencah grbinastih travnikov PRP, ki smo jih 

septembra 2019 prejeli od Zavoda RS za varstvo narave (evidenca ZRSVN). 

V dolini Zgornje Radovne se po evidenci ZRSVN nahajajo trije grbinasti travniki (Lojzov rot, Pocar in 

Srednjagor), s skupno površino 41.301 m2 grbinastih površin. KIS sloj na območju treh zgoraj 

omenjenih travnikov pokriva 45.166 m2, od tega je grbinastih 34.287 m2, ravnih pa 10.879 m2 površin. 

V preseku obeh evidenc se nahaja 37.432 m2. Površine, ki se nahajajo v ZRSVN evidenci grbinastih 

travnikov, s strani KIS pa so bile identificirane kot ravne, pokrivajo skupno površino 4.610 m2 (Slika 

27)(Slika 28) . 

 

Slika 27: Shematski prikaz evidentiranih površin na območju Lojzov rot, Pocar in Srednjagor 
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Slika 28: Evidentirane površine in venov diagram za območja Lojzov rot, Pocar in Srednjagor 

Območje Pocar v evidenci ZRSVN obsega površino 20.877 m2, po evidenci KIS pa 20.919 m2. Od tega 

je v KIS evidenci kot grbinastih identificiranih 18.718 m2 in kot ravnih 2201 m2 površin. Površina, ki se 

nahaja znotraj evidentiranega območja ZRSVN a po KIS evidenci ni identificirana kot grbinasta znaša 

2.648 m2 (Slika 29). Največji razlog za razkorak v vrednostih predstavlja ozek pas ravnih površin 

neposredno ob cesti, ki so v ZRSVN evidenci zavedene kot grbinaste (Slika 30). 
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Presek 
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2
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2
 

grbinastih in 1236 m
2
 

ravnih površin) 
 

Slika 29: Evidentirane površine in venov diagram za območje Pocar 
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Slika 30: Kartografski prikaz evidentiranih površin na območju Pocar 

  

POCAR

0 10050
m

±

Evidenca ZRSVN - GRB

Evidenca KIS - grbinast travnik

Evidenca KIS - raven travnik

Legenda:
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Slika 31: Rezultat klasifikacije štirih modelov na območju Pocar iz evidence grbinastih travnikov ZRSVN  
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Območje Srednjagor v evidenci ZRSVN obsega površino 6.599 m2, po evidenci KIS pa 5.808 m2 

površin, ki so vse identificirane kot grbinaste. Površina, ki se nahaja znotraj evidentiranega območja 

ZRSVN, vendar po KIS evidenci ni identificirana kot grbinasta znaša 1.148 m2 (Slika 32). Največji razlog 

za razkorak v vrednostih je cesta, ki v KIS evidenci ni zajeta (Slika 33). 

Slika 32: Evidentirane površine in venov diagram za območje Srednjagor 

 

Slika 33: Kartografski prikaz evidentiranih površin na območju Srednjagor 
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Slika 34: Rezultat klasifikacije štirih modelov na območju Srednjagor iz evidence grbinastih travnikov ZRSVN 
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Območje Lojzov rot v evidenci ZRSVN obsega površino 13.825 m2, po evidenci KIS pa 18.439 m2. Od 

tega je v KIS evidenci kot grbinasto identificiranih 9.761 m2 in kot ravnih 8678 m2 površin. Površina, ki 

se nahaja znotraj evidentiranega območja ZRSVN a po KIS evidenci ni identificirana kot grbinasta 

znaša 4.683 m2 (Slika 35). Največji razlog za razkorak v vrednostih je jugozahodni del travnika, ki je v 

evidenci ZRSVN zaveden kot grbinast, po evidenci KIS pa je raven (Slika 36). Tu smo tekom terenskega 

kartiranja opazili izravnane ostanke nekdanjih grbin (Slika 37). Slika 38 prikazuje izravnane grbine, v 

ozadju pa se vidi še ohranjen grbinasti travnik. 

Samo evidenca 
ZRSVN: 

1309 m
2
  

Samo evidenca 
KIS: 

5923 m
2
 (od tega 619 m

2
 

grbinastih in 5304 
m

2
 ravnih površin) 

Presek ZRSVN 
in KIS evidenc: 

12516 m
2
 (Od tega 9142 m

2
 

grbinastih in 3374 
m

2
 ravnih površin) 

  

Slika 35: Evidentirane površine in venov diagram za območje Lojzov rot 
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Slika 36: Kartografski prikaz evidentiranih površin na območju Lojzov rot 
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Slika 37: Izravnana grbina na območju Lojzov rot 

 

Slika 38: Izravnane grbine in grbinast travnik v ozadju na območju Lojzov rot 
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Slika 39: Rezultat klasifikacije štirih modelov na območju Lojzov rot iz evidence grbinastih travnikov ZRSVN 
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 Opredelitev nadaljnjih aktivnosti in ukrepov, potrebnih za 11

pripravo strokovnih izhodišč in predlogov varstvenih ukrepov 

za ohranjanje grbinastih travnikov v TNP 

Na tem mestu navajamo nekaj predlogov za nadaljnje potrebne aktivnosti za bolj učinkovito 

ohranjanje grbinastih travnikov kot pomembne naravne dediščine: 

• Raziskati je treba vzroke za zmanjševanje obsega površin grbinastih travnikov, ki so jih kmetje 

vključili v kmetijsko okoljski ukrep »košnja grbinastih travnikov« v okviru Programa razvoja 

podeželja. 

• Treba je ugotoviti, kaj konkretno se je zgodilo s kmetijskimi gospodarstvi, ki so se prenehala 

vključevati v kmetijsko okoljski ukrep »košnja grbinastih travnikov« in kakšni so vzroki za to. 

Primerna oblika raziskave je previdno sestavljena terenska anketa s kontrolnimi vprašanji.  

• Če želimo obdržati ukrep košnje grbinastih travnikov, bi ga bilo za večjo vključenost v 

programe PRP potrebno pretehtati z vidika stroškovnih učinkov in ekonomske privlačnosti za 

kmete/lastnike zemljišč . Ob tem opozarjamo na možnost pristopa uvedbe plačila za 

zagotavljanje javnih dobrin in ne zgolj nadomestila stroškov kmetijske pridelave - zaradi 

dodanega ročnega dela. Upoštevati je treba, da slednje zahteva čas, znanje (ročna košnja), je 

naporno in zaradi tega bistveno manj privlačno kot kakšen drug PRP ukrep, ki ga je možno 

lažje izvajati.  

• Za učinkovit popis grbinastih travnikov, jih je treba opredeliti na celotnem območju TNP z 

uporabo v tej nalogi razvite metode daljinskega zaznavanja ob hkratnem nujnem terenskem 

preverjanju naključno izbranih lokacij z oceno natančnosti in po potrebi dodatne korekcije 

predstavljenega modela.  

• Izdelati merila in kriterije za opredelitev značilne vegetacije grbinastih travnikov ter za 

vrednotenje stanja vegetacije. 

• Izdelati predlog konkretnih ukrepov za upravljanje in rabo grbinastih travnikov, ki bodo 

izhodišče priprave bodočih KOP ukrepov in usmeritev JZ TNP pri komunikaciji z lastniki in 

uporabniki teh zemljišč. Poseben poudarek je treba  nameniti gnojenju (vrsta gnojil, čas 

aplikacije gnojil, gnojilne norme – normativi hranil), košnji (čas in pogostnost košnje, 

morebitna dopustna mehanizacija) in paši (obtežba in vrsta živali) grbinastih travnikov. 

• Pretehtati je treba  izvedljivost in privlačnost PRP ukrepov za kmete/lastnike zemljišč tako z 

vidika realne izvedljivosti  (tudi demografska gibanja, starost populacije )  ekonomike 

pridelave, ekonomike stroška za vzdrževanje grbinastih travnikov ter pričakovanih dolgoročni 

učinkov.  

• Izdelati SWOT analizo scenarija, v kolikor ukrepi  ne bi bili uspešni – ocena stanja in izgube 

grbinastih travnikov. 

• Aktivnosti za osveščanje  širše javnosti o pomenu grbinastih travnikov. 

• Ocena morebitnih vplivov pestre botanične sestave na razvoj nišnih lokalnih pridelkov večje 

kakovosti. 

• Ocena možnosti integracije posebnosti grbinastih travnikov v kmetijsko pridelavo, razvoj 

posebnih blagovnih znamk, in  trženje dodane vrednosti posebne/sonaravne pridelave na 

grbinastih travnikih. 
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