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Sveta:

Vinogradna posest v Beli Krajini.
vrsti razprav o slovenski vinorodni posesti1 naj prispevam
študijo, kako je vinograd razdeljen v Beli Krajini, ki spada
med naše n ajbolj vinorodne pokrajine.

V

V
Beli Krajini je km etijstvo najvažnejša) in skoraj edina
pridobitna panoga. Večina obdelane površine odpade na n jive
in vinograde, travnikov in vrtov je le malo. Pač pa zavzemajo
pašniki velik del belokranjske površine. K njim prišteva kata
ster tudi steljnike, ki d ajejo Beli Krajini tako tipično lice. Ker
je gozda v Beli Krajini razmeroma malo, ga pač nadomeščajo
steljniki, ki nudijo domačinom poleg skromne paše tudi drva za
lastno uporabo. Posebno na široko so razprostranjeni v trikotu
Metlika—Semič—Črnomelj, prav tako tudi v predelu med Adlešiči in Vinico.
Čeprav spada Bela Krajina med naše n ajbolj vinorodne
pokrajine, vendar se bistveno razlikuje od Haloz in Slovenskih
goric. Dočim so vinogradi v Halozah in Slovenskih goricah ena
komerno posejani p o deželi, je v Beli Krajini drugače. Tu je
vinska trta navezana le na prisojna pobočja, ki so v glavnem
1 Dr. F ranjo Žgeč, Haloze. Sociološka študija. Sodobnost III, 1935.
J. Kerenčič, Zem ljiški odnosi v Jeruzalemskih goricah. O bzorja, Ma
ribor 1938.
F. Kolarič. Vinogradna posest v Slovenskih goricah. G. V. XV. 1939.
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prislonjena na severozapadni rob Bele Krajine. N ajveč vino
rodne površine se razprostira torej v semiškem in črnomaljskem
kotu ter v predelu severno in vzhodno od Metlike. Tu doseže
vinograd v nekaterih katastralnih občinah celo 25% (k. o. Ra
doviča) oz. 27 % (k. o. Kot) celotne površine. V ostali Beli Krajini
je vinograd omejen le na nekatere osamljene gorice, ki se dvi
gu jejo neposredno iz ravnine ob K olpi; vinska trta raste po pri
sojnih pobočjih Plješivice pri Adlešičih in Žezlja pri Vinici pa
okrog Preloke.
V
sv oji študiji o vinogradni posesti v Beli K rajini sem se
om ejila na podrobno obravnavanje treh katastralnih občin: Se
mič, Kot in Grabrovec. Podattke za te občine sem dobila pri kata
strski upravi v Črnomlju iz posestnih listov po stanju leta 1940.
Vzela sem torej tri izmed n a jb olj vinorodnih občin Bele Kra
jine. Prvi dve katastralni občini, namreč Semič in Kot, ležita v
severozapadnem delu Bele Krajine, v kotu, kjer m eje Gorjanci
na zadnje podaljške Rogovskega gorovja. Tretja katastralna
občina Grabrovec se razprostira severno od Metlike in se s svo
jim i poslednjimi njivami zadeva že ob žumlberško ozem lje —
kraljestvo Gorjancev. V naslednjem obravnavam vsako katastralno občino zase ter jih obenem primerjam med seboj.
K a t a s t r a l n a o b č i n a S e m i č ima 855‘93 ha zemlje.
O d te odpade na njive 27*3%, travnike 9'5%>, vrtove 2‘4%, vino
grade 21‘3%, pašnike 24’5%, gozd 10‘5%, a na nerodovitna tla
4'5%.

Katastralna občina Semič meri po m ojih računih, ki sem jih
dobila iz posestnih listov, le 832'26 lia, ne pa 855'93 ha.2 V n je j je
531 posestnikov. Od teh je 262 domačinov iz iste občine ali 49*3%,
vsi ostali so iz sosednjih občin ali iz bolj oddaljenih krajev. Te
sem uvrstila v pet skupin. V prvi skupini so posestniki iz onih
delov Bele Krajine, ki niso oddaljeni več kot eno uro hoda
(5 km). Ti im ajo tu del svojega zemljišča, ki leži ob m eji občine
Semič, ali pa samo vinograd. Takih posestnikov je 158 ali 297%.
V drugo skupino sem uvrstila ostale Bele Kranjce iz oddaljenejših
krajev, ki im ajo tu izključno le vinograde; teh je 31 ali 5'8%,
v tretjo kmete iz okolice Rožnega dola, ki sicer niso oddaljeni
več kot eno uro hoda, pa žive v drugih gospodarskih razmerah
kot sosednji Beli Kranjci in sem jih zato postavila v posebno
2
V erjetn o je , da je končna številka 855’93 ha pravilnejša, ker se ujema
z meritvami iz 1. 1900. Razlika je najbrže nastala ob tehničnem delu v ka
tastrski upravi.
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skupino. Ker njih lastna zemlja ne rodi trte, si jo goje v sosed
n ji isemiški občini vsaj za domačo uporabo. Teh je 33 ali 7% . V
četrti skupini so posestniki iz ostale Slovenije, ki živijo po ve
čini v mestih, kamor so se izselili. У spomin na dom ačijo si goje
vinograd in nekaj zem lje, kamor hodijo na oddih; veeh je 8 ali
1%. Zadnjo skupino tvorijo K očevarji; kakor Rožnodolci tudi
oni nimajo doma p ogojev za vinsko trto, zato si jo goje v so
sednji Beli Krajini. Večinoma so iz bližnjih krajev, oddaljenih
eno do dve uri hoda; tako najdemo tu posestnike iz Blatnika,
Črmošnjic, Srednje vasi, Komarne vasi, Škrilj, Ašelic itd. Skupno
število vseh K očevarjev je 39 ali 7%.
У katastralni občini Semič je med temi 531 posestniki zem
lja razdeljena tako, da ima 262 posestnikov iz iste kat. občine
733‘04 ha ali 88'1%, dalje 158 posestnikov iz sosednjih krajev Bele
Krajine, oddaljenih do 1 uro 44'25 ha ali 5*3 ; 31 posestnikov iz
ostale Bele Krajine ima 1'0%, 33 posestnikov iz okolice Rožnega
dola 1'7%, 8 posestnikov iz ostale Slovenije 0'1%, 50 K očevarjev
0'9%, a 1 posestni list odpade na ceste in pota (24'36ha ali 2‘9%).
Skoro vsa zem lja je torej v rokah domačinov (94*4%), ki
jim moramo prištevati vse Bele Kranjce, bodisi iz kat. občine
Semič kot iz sosednjih k rajev; 3% odpadejo na ceste in pota, le
2'7% zemlje posedujejo ostali posestniki.
O glejm o si sedaj posest vinogradne površine. Brez vino
grada je 40 posestnikov, od teh 27 domačinov iz iste kat. obč.,
10 sosednjih Belih Kranjcev, 2 posestnika iz ostale Bele Krajine
in 1 Kočevar. Med ostale posestnike (491) je takole razdeljen: 235
posestnikov iz občine Semič ima ll6 ‘83ha vinogradov ali 65'5%,
148 posestnikov iz krajev Bele Krajine, oddaljenih do 1 uro ima
35‘ 19 ha vinogradov ali 19’7%, 29 posestnikov ostale Bele Kra
jine ima 5‘89 ha vinogradov ali 3‘3%, 33 posestnikov iz okolice
Rožnega dola ima 12‘23 ha vinogradov ali 6'8%, 8 posestnikov iz
ostale Slovenije ima 1*16 ha vinogradov ali 0 7 % , 38 Kočevarjev
ima 7‘ 15 ha vinogradov ali 4’0%. Skupaj 491 posestnikov ima
178'45ha vinogradov ali 100 0%.
N ajveč vinograda im ajo domačini in sicer 88‘5%, za njimi
Rožnodolci 6‘8%, nato K očevarji 4%.
Povpreček nam pokaže, da imajo največje vinograde Semi
čani sami in sicer po 0'50 ha, takoj za njimi Rožnodolci, namreč
po 0‘37 ha; vinogradi posestnikov iz bližnjih krajev Bele Krajine
m erijo povprečno po 0'24 ha, posestnikov iz ostale Bele Krajine
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po 0'20 ha, K očevarjev po 0*19 ha, najmanjši vinograd pa pride
na posestnika iz ostale Slovenije v velikosti po 0'14 ha.
Ker nam te povprečne mere še ne razbistrijo premoženjskih
razmer, sem razdelila vinograde p o velikosti v pet skupin. V prvo
skupino sem uvrstila vinograde, ki m erijo do 10 arov, v drugo
one od 10 d o 20 arov, v tretjo od 20 do 50 arov, v četrto od 50 do
100 arov in v peto one nad 100 arov.
V občini Semič im ajo vinograde, ki m erijo (v arih):
Nič

Semičani . .

° “ 10
arov

10 — 20 20 — 50
arov
arov

50 — 100
arov

nad 100
arov

|||
o,

27 10*3% 20 7 6%

47 17*9°/0 82 31-3% 60 22’9»/0 26 9‘9°/0

262

10 6-3% 45 28-5%

43 27-2% 44 27'8% 13 8-2°/,

1 9 °/0

158

—

31

Posestniki iz so
sednjih krajev

Ä o ’ fu ro*;

3

Posestniki iz

Kr^fneBel' .

.

2 6-4% 8 25-8%

9 29%

10 32'2э/0

26-4°/„

-

Posestniki iz

ga°dola RoŽne:

—

ostale Slovenije

——

K očevarji.

.

Skupno. .

. 40

—

412-1%

8 24-2% 12 36-4%

4 50%

2 25%

1 2'6% 14 35-9% 12 30 7 %
95

121

2

8 24-2°/0 1

3 al0

33

25% —

—

— —

8

12 307°/0 —

—

— —

39

162

83

30

531

Iz gornje razpredelnice naj poudarim, da ima le 26 Semi
čanov, t. j. 10%, vinograde s površino nad 1 ha, skoro vsi ostali
pa imajo manjše vinograde. N ajveč se g ib ljejo v velikosti 20 do
50 arov. Nedomačim im ajo v splošnem manjše vinograde, nad
1 ha vinograda ima le 1 od 80 posestnikov-nedomačinov.
K a t a s t r a l n a o b č i n a K o t m eji na semiško občino.
Leži zares v kotu, k jer se stikajo podaljški Rogovske gore in
Gorjancev. Podnebje, zemlja, sploh skoro vsi prirodni p ogoji
rasti so približno isti kot pri njeni sosedi. Ko si bomo pobliže
ogledali razdelitev zemlje in vinogradov, bomo opazili veliko
sorodnost med obema.
Katastralna občina Kot ima 327'11 ha zemlje. O d te odpade
na njive 24'3%, travnike 7‘2% , vrtove 2'2%, vinograde 26'6%,
pašnike 27'9%, gozd 5’3%‘, nerodovitna tla b'5%.
Po podatkih posestnih listov meri katastralna občina Kot
samo 306‘02h a;s posestnikov je 298, 2 posestna lista odpadeta na
3 G lej op om bo 2.
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ceste in na železnico. Posestnikov iz iste kal. občine je 93 ali
31'2%, ostale posestnike sem. uvrstila v iste skupine kot v semiški
občini. Okoliških Belih Kranjcev je 123 ali 41‘3%, ostalih Belih
Kranjcev 16 ali 5'4%, vseh domačinov skupaj 232 ali 77'9%. Po
sestnikov iz okolice Rožnega dola je 4 ali 1'3%, iz ostale Slove
n ije 5 ali 1'7%, K očevarjev 57 ali 19'1%.
Razdelitev zem lje med njimi nam pokaže sledečo sliko: Od
celotnega števila 298 posestnikov s skupno 306*02 ha ima 93 po
sestnikov iz kat. občine Kot 231'39ha zem lje ali 75'7%, 123 po
sestnikov iz sosednjih krajev Bele K rajine 37'69 ha ali 12‘3%, a
16 posestnikov iz ostale Bele Krajine 2‘75 ha zem lje ali 0'9%, med
tem ko pripada 4 posestnikom iz okolice Rožnega dola le 0'2%,
5 posestnikom iz ostale Slovenije 0'3% ter 57 Kočevarjem 4‘8% ;
razen tega odpade na 1 posestni list na drž. železnico 2'2% ter
na 1 posestni list na ceste in pota 3'6%.
Največ zem lje im ajo torej posestniki iz iste kat. občine, če
prav jih je po številu manj kot posestnikov iz bližnjih k rajev
Bele Krajine, na katere odpade le 12*3% zemlje. Skupno pose
d u jejo domačini Beli Kranjci nič manj ko 88‘9% celotnega zem
ljišča.
Y
katastralni občini Kot je 84‘24 ha (t. j. 26'6%) vinogradov,
ki so takole razdeljeni.
84 posestnikov iz iste kat. občine ima 43'50 ha ali 51'7%,
109 posestnikov iz sosednjih krajev Bele Krajine, oddaljenih do
1 uro, ima 24'72 ha ali 29'4%, 16 posestnikov iz ostale Bele Kra
jin e ima 2*38 ha ali 2'6%, 4 posestniki iz okolice Rož. dola im ajo
0‘61 ha ali 0'8%, 5 posestnikov iz ostale Slovenije ima 0'84 ha ali
Г0%, 56 K očevarjev ima 12‘ 18 ha ali 14'5%. Skupaj ima 274 po
sestnikov 84'23 ha ali 100'0%.
Na kmete iz iste katastralne občine ter iz bližnjih belo
kranjskih vasi odpade velika večina vinogradov, nič manj ko
81*1%. Ker so tudi oddaljeni Beli Kranjci po večini posestniki
iz vasi, moremo zaključiti, da posedujejo belokranjski rojaki
83'7% vinogradne površine v kat. občini Kot. K očevarji so n a j
več kmetje z goratega zaledja iz vasi, oddaljenih do 8 km, le
redki iz večje daljave. Do Kota je s Kočevskega bližji dostop,
zato ne preseneča, da je tu delež kočevarske vinogradne posesti
v ečji (14'5%) nego v Semiču (4'0%).
Povprečno ima posestnik iz kat. občine Kot po 0'52 ha, po
sestnik iz sosednjih krajev Bele Krajine 0‘23 ha, iz ostale Bele
K rajine 0'15 ha, iz ostale Slovenije 0'17 ha vinograda. Na Rožnodolca odpade 0'15 ha in na K očevarja po 0‘21 ha vinske trte. Naj-
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večjo povprečno mero doseže torej domačin, najmanjšo Rožnodolec in posestnik iz ostale Slovenije.
Tudi tukaj nam povedo povprečne mere premalo. Pregle- '
dati moramo še razpredelnico vinogradov, razdeljeno v pet sku
pin na isti način kakor v semiški občini.
№č

PAäS?kot ka‘:

99-7%

0 — 10
arov
6 6"5%

10 — 20
arov

2 0 - 5 0 50 — 100 nad 100
arov
arov
arov

15 16% 32 34Ч*|,19 20’4%

12 12*9%

|||
%я S,
93

Posestniki iz so
sednjih krajev

K

Ä

14 ll'3 ° /o 30 24"5% 29 23-5°/, 43 35%

7 57%

—

-

123

Posestniki iz

. .

—

ga°do?a RoŽne:

-

K.rajm<?ele

-

9 56-2%

318-8%

318-8% 1 6'2%

—

—

16

-

-

4

-

-

5
■ 57

Posestniki iz

“

sLloije
. . .

Kočevarji

Skupno. . .

—

- 11.8%
24

2 50%

1 25°/o

1 25% -

3 60%
1 20°/0 1017'5% 24 42'1 % 19 33-3%
60

73

98

-

1 20%
3 5-3%
31

—

12

—

298

Le 9 posestnikov iz kat. občine Kot je brez vinograda, t. j.
9’7% (v občini Semič t0'3% ), pa tudi nad 1 ha vinograda ima
samo 12 domačinov ali 12’9%. Tudi tu ima največ posestnikov
vinograde s površino od 20—50 arov. Od posestnikov iz drugih
krajev je brez vinograda 14 belokranjskih okoličanov in 1 Ko
čevar. Tisti pa, k i im ajo znatnejše vinograde, nimajo večjih od
1 ha: večinoma so veliki do 50 arov. Slika posesti vinogradov je
približno ista kakor v prej obravnavani kataetralni občini
Semič.
K a t a s t r a 1 n a o b č i n a G r a b r o v e c ima 381‘24 ha
zemlje. Od te odpade na njive 24'9%, travnike 3'4%, vrtove
1*6%, vinograde
pašnike 14'4%, gozd 38*4%, nerodovitna
tla
N ajveč je tu zemlje v gozdu, nato v njivah in pašnikih, vi
nogradi so šele na četrtem mestu. Razprostirajo se na južnem po
bočju hriba, na katerem leži vas Grabrovec s cerkvico sv. Ur
bana. Drugod v tej občini zem ljišče za vinograde ni prikladno.
Proti severu nagnjeno pobočje za vasjo je prehladno za trto,
vzhodno in zapadno od Grabrovca pa se širi dokaj širok
gozdni pas.
Y
vsej kat. občini je 158 posestnikov, 2 posestna lista odpa
deta na ceste in vodovje. Tudi tu so poleg domačinov iz iste ob-
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čine, ki jih je 59 ali 37'4%, posestniki iz bližnjih ali b olj odda
ljenih krajev. Uvrstila sem tudi te v več skupin kot v prej
obravnavanih občinah, le da tu ni niti Kočevarjev, niti posestni
kov iz okolice Rožnega dola in ostale Slovenije. Pač pa so lu
Žumberčani in en Hrvat, ki jih tam ni bilo. Razlike so razumljive,
saj ima grabrovska občina druge sosede kot prej obravnavaui
kal. občini. Ostaneta pa obe skupini bližnjih in daljnih posestni
kov iz Bele Krajine. Tako lahko naštejemo 36 posestnikov —
belokranjskih bližnjih okoličanov (22'8%), 4 iz ostale Bele Kra
jin e (2'5%), iz Žumberka 58 (567%), iz Hrvatske 1 (0‘6%). Iz tega
sledi, da so po številu posestnikov na prvem mestu domačini iz
iste kat. občine, nato Žumberčani, tretje mesto pa zavzemajo p o
sestniki okoličani. Razdelitev zem lje med njimi pokaže zopet
nekoliko drugačno sliko. Žumberčani pridejo šele na tretje me
sto, dočim zavzemajo drugo mesto posestniki - okoličani. Od ce
lotnega števila 158 posestnikov (361*81 ha) ima 59 posestnikov
iz iste katastralne občine 300’07 ha zem lje ali 82‘9%, 36 posest
nikov iz sosednjih krajev Bele Krajine, oddaljenih do 1 uro,
27‘88ha zemlje ali 7‘7%, ter 4 posestniki iz ostale Bele K rajine
0'3% na 58 Žumlberčanov odpade 19‘38 ha ali 5'4%, na 1 Hrvata
0‘ 1%, a 1 posestni list odpade na ceste in pota (3'3%) in 1 posestni
list odpade na vod ovje (0'3%).
Na Grabrovcu je 49'43 ha vinogradov ali 13'6% vse povr
šine. Brez vinograda je 42 posestnikov in sicer 12 kmetov iz iste
kat. občine, 20 okoliških Belih Kranjcev, 1 posestnik iz ostale
Bele Krajine, Hrvat in 8 Žumberčanov. Med ostale posestnike je
vinograd razdeljen takole:
47 posestnikov iz kat. občine Grabrovec ima 34'04 ha vino
grada ali 68'9%, 16 poseslnikov iz sosednjih krajev Bele Kra
jine, oddaljenih do 1 uro, ima 3'47 ha vinograda ali 0‘7%, 3 po
sestniki iz ostale Bele Krajine im ajo 0‘61 ha vinograda ali 1'3%,
50 Žumberčanov ima 1Г31 ha vinograda ali 22‘8%. Skupaj ima
116 posestnikov 49’43 ha vinograda ali 100‘0%.
Y
celem odpade potemtakem 77'2% vinogradne površine na
domačine, a 22'8 % na Žumberčane. Kakor v prej obravnavanih
občinah imajo tudi tu povprečno največje vinograde posestniki
iz iste kat. občine in sicer po 0'72 ha, dočim pride povprečno na
sosednjega Belokranjca po 0'22 ha vinograda, na posestnika iz
ostale Bele Krajine po 0'20 ha, a na Žumberčana po 0‘23 ha.
Če uvrstimo vinograde v iste skupine kakor v prej obrav
navanih občinah, se nam nudi v kat. občini Grabrovec naslednja
slika:
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Vseh vinogradnih posestnikov je 116. Od teh ima le 9 do
mačinov vinograde večje od 1 ha, od 50— 100 arov velike pa 20
domačinov in 4 Žumberčani. Vinogradi vseh ostalih posestnikov
so manjši od 50 arov. Mnogo se torej stanje ne razlikuje od razmer v katastralnih občinah Semič in Kot.
Razmotrivanje treh katastralnih občin Bele Krajine nam je
pokazalo, da je glavni posestnik zem lje kakor tudi vinograda
domačin. Čeprav iz vinograda v teh občinah ne izvira edini
pridelek belokranjskega kmeta, vendar ima v gospodarskem
oziru važno vlogo.
Vinogradu posveča poglavitno skrb in ljubezen ter vse svoje
sile. O bdeluje ga večinoma sam s sv ojo družino, le v dobi kopa
nja najame delavce. Vendar v vinogradih belokranjski kmet ne
stanuje. Hišo ima v vasi bodisi pod vinskimi goricami, bodisi v
ravninskem predelu ob Kolpi; v vinogradih pa 'ima skoro vsak
kmet zidanico. Tu stiska grozdje in hrani vino. Po navadi imajo
oddaljenejši Beli Kranjci nad kletjo še skromno opremljeno
sobo, kjer lahko v dobi trgatve za silo prespijo. Imamo pa tudi
v Beli Krajini primere, zlasti v semiškem kotu, da služijo zida
nice za stanovanjsko hišo. So to kajžarji, ki im ajo poleg svoje
bajte majhen kos vinograda, drugače pa hodijo na dnino k
trdnejšim kmetom.
V
svojih vinogradih goji Beli Kranjec večinoma domače
vrste vinske trte. Tako opazimo v vinogradih eemiških goric v
glavnem kraljevino, ki je razmeroma boljša domača vrsta; poleg
tega zavzemajo 75% vseh belih trt stare domače vrste: belina,
okroglina, lipovina, volovina, podbel. Med njimi je le nekaj
žlahtnine, bele in rdeče, tu pa tam nekaj trt laškega rizlinga in
silvanca. Od črnih vrst, ki zavzemajo do 30% vseh trt, g o jijo ža
metno črnino, črno lično in nekaj malega portugalke. V grabrov-
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ških goricah so zastopane približno iste vrste; vendar tu ne naj
demo podbela, le redko lipovino, veliko več pa je žlahtnine, bele
in rdeče ter laškega rizlinga, v glavnem pa prevladuje k ralje
vina. Nekoliko manj je črnih vrst; v splošnem prevladuje tu
belo vino. V novejši dobi pospešujejo banovinske trsnice v Beli
Krajini od belih vrst zlasti kraljevino, laški rizling, deloma
žlahtnino, od črnih vrst pa portugalko, žametno črnino in modro
frankinjo.4
V
dobri letini pridela belokranjski kmet na 1 ha vinograda,
t. j. na 7300 trtah, do 50 lil vina, v zelo dobrih letinah tudi 70 hi;
so pa tudi leta, ko pridela komaj 20 hi. Seveda je pridelek zelo
odvisen od tega, kakšen je vinograd, če je dobro obdelan in če
je d ov olj oškropljen z galico. Zato vzame banovinska statistika
za črnomaljski okraj kot povprečni pridelek na 1 ha vinograda
38 hi vina. — Semiške gorice dajo prijetno vino, ki pa ima veliko
več kisline kakor grabrovško vino. Toda ob oje zaostaja po kako
vosti za vinom drašičkih in vidošičkih goric, ki je prvovrstno be
lokranjsko vino. — Beli Kranjec prodaja svoje vino predvsem
gostilničarjem v n ajbližjo okolico. Iz semiškega kota gre največ
vina v Rožni dol, Toplice, Novo mesto. Veliko vina prodajo tudi
v K očevje in okolico, D obrepolje, celo v L itijo in okolico ter
Vrhniko. D o nedavna so zalagali kmetje iz okolice Metlike go
stilničarje na Hrvaškem tja do Ogulina, v zadnjem času pa so
ti kupci izostali. Nekaj belokranjskega vina poku pijo tudi lju b 
ljanski in gorenjski gostilničarji.
N aj se še nekoliko pomudim pri Kočevarjih, Rožnodolcih
in Žumberčanih, ki im ajo v Beli Krajini svoje vinograde. Vino
gradi K očevarjev v katastralni občini Semič in Kot se razprosti
rajo precej visoko po pobočju. O bdelu jejo jih sami e svojimi
delavci, ki jih p rip eljejo s seboj in ki ostanejo v času obdelova
n ja vinograda in ob trgatvi več dni v gori. Zato im ajo poleg v i
nograda še zidanico, oprem ljeno s sobo in kuhinjo. Vino, ki ga
pridelajo, im ajo za svojo domačo uporabo in ga hranijo kar v
zidanicah, od koder ga po malem v barilcih nosijo domov.
Tudi Rožnodolci obd elu jejo svoje vinograde sami in pora
b ijo vino le zase. Im ajo ga prav tako spravljenega v zidanicah in
ga nosijo kot K očevarji domov v barilcih. Saj tudi nim ajo daleč;
po stezi pol ure, a po lepi banovinski cesti poldrugo uro.
Kakor K očevarji in Rožnodolci, tako tudi po višinah nase
ljeni Žumberčani nimajo doma danih pogojev za vineko tTto,
zato si jo goje v bližnjih belokranjskih goricah. Večinoma imajo
4
p ri Metliki.
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dobre vinograde z lepimi, belimi zidanicami, ki se prav vidno lo
čijo od skromnih hramov domačinov. Tudi Žumberčani delajo
samo s svojim i ljudmi iz Žumberka, saj so njihove dom ačije tako
blizu, da se lahko vsak večer po delu vračajo domov.
Bela Krajina potemtakem viničarjev sploh ne pozna..
Résumé.
Les propriétaires des vignobles dans la Bela K rajina (Slovénie du SE).
L’ étude présente traite l’ état d e la propriété dans la viticulture de la
Bela Krajina, cette branche ayant une im portance point négligeable dans
l’ économ ie agricole de la région. Les vignobles ne se trouvent guèTe distri
bués uniformément à travers toute la région, ils sont plutôt bornés aux colli
nes isolées et aux versants ensoleillés de la partie septentrionale. L’ étude
nous donne des données détaillées sur trois communes où la viticulture est la
plus intense: Semič, Kot et G rabrovec. Les deux premières sont situées aux
bords ensoleillés et abrités du Nord-Ouest, la dernière au Nord de la ville
de Metlika. Dans la commune de Semič les vignobles occupent 21.3%, dans
celle de Kot 26.6% et dans celle de G rabrovec 1>.1% de la surface totale. Les
propriétaires des vignobles sont soit les habitants des communes en question
elles-mêmes (ils possèdent dans la commune de Semič 88.5%, dans celle de
Kot 83.6% et dans celle de G rabrovec 77.2% de tous les vignobles), soit les
paysans des régions voisines dont la terre plate ou trop élevée n’est pas pro
pice à la viticulture. Ainsi participent au reste de la surface viticole des com 
munes Semič et Kot les paysans des régions karstiques voisines, tan
dis que 22.9% des vignobles dans la commune de G rabrovec apartiennent
aux habitants montagnards de Žumberaik. — La grandeur des vignobles varie
entre 10—50 a. Il n’y en a pas beaucoup qui dépassent 1 ha. Tandis que les
pauvres habitants de la Bela Krajina vendent leur vin aux régions voisines,
les habitants de Rožni dol, de K očev je et de Žumberak le gardent pour leur
propre usage.
Sveta šu klje.

