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Slava Lipoglavšek:

Obdelana zemlja v Jugoslaviji.

O

snova za proučevanje razprostranjenosti obdelanega zem
ljišča v naši državi so mi bili podatki državne statistike
o obdelani zemlji iz 1. 1931. Pri tem delu me je zanimala le kul
turna zemlja v ožjem pomenu besede, h kateri štejem — kot je
to običaj — polja, vrtove, vinograde in sadovnjake. Na osnovi
statističnih podatkov je sestavljena karta, ki naj prikaže od
stotek obdelanega sveta v poedinih okrajih v Jugoslaviji. Od
stotek skupne površine polj, vrtov, vinogradov in sadovnjakov
je izračunan od celotne površine in ne od produktivnega sveta,
kakor je to izvedeno v državnih statistikah, ki pač zanimajo
predvsem narodne gospodarje.
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Statistično gradivo je obdelano po političnih okrajih, ki so
najmanjša upravna enota, po kateri se objavljajo podatki. S tem
naetajajo za geografija marsikatere težave. Okraji so povsem
ustrezajoča osnova za obdelavo in kartografsko ponazoritev tam
kaj, kjer sestoje iz enotnega zemljišča, kakor je na primer ra
van v Vojvodini, gričevje v severni Šumadiji in gorice po drugod
na panonskem obrobju, enakomerne dinarske planote in kraške
planjave itd. Njihova uporabnost pa se občutno zmanjša tam,
kjer so srezi nehomogeni, iz različnih geografskih delov, ravnine
in hribovja ali celo visokega gorovja itd. Vzemimo okraj Krško,
kjer Krško polje znatno stopnjuje odstotek obdelanega zemlji
šča, ta pa se prenese na vso površino okraja. Nesoglasje z dejan
skimi razmerji prihaja najbolj vidno do veljave v obmejitvi, ker
vzîbuja karta videz, kakor da tečejo kulturnogeografske meje po
sredi geografsko enotnega Posavskega hribovja ob Kumu. Še
bolj očitno se vidi nesoglasje v okrajih Kamnik, Kranj ter Ra
dovljica. Toda kljub tem krajevnim pomanjkljivostim nam
karta v velikem nudi prav dober pregled.
Kulturne zemlje v ožjem smislu, torej polj, vrtov, vino
gradov in sadovnjakov, je v Jugoslaviji 7,635.023 ha, t. j. 30,7%.
(Vse po podatkih državne statistike za 1. 1931.)
Poizkusimo pregledati rezultate, ki jih je pokazala karta,
izdelana na opisani način in po možnosti pojasniti vzroke take
razporejenosti obdelane zemlje v posameznih delih države.
V alpskem ozemlju je obdelane zemlje le malo. Na skrajnem
severozahodu se nahaja obdelan svet skoro le v dolinah, ki pa
imajo ozko dno in ne dopuščajo obdelovanja v večji meri, med
tem ko so pobočja strma in za poljedelstvo nepripravna. Odsto
tek obdelane zemlje je zato nizek in ne doseže v radovljiškem
okraju niti 5% (4,9%). V sosednjem, manj hribovitem kranjskem
okraju je obdelanih 15% površine. Ker je precejšnji del okraja
raven svet, bi se dal odstotek gotovo še zvišati, čeprav upošte
vamo, da sestavljajo Kranjsko ravan debele plasti proda, ki še
ni na globoko preperel. Vzhodno od tod, v ljubljanskem in kam
niškem okraju, ki oba obsegata precej ravnega sveta, je obde
lane površine 22% in 24%. V hribovitem gornjegrajskem okraju
pa je le 9% obdelane zemlje.
Vzhodno od naštetih je vrsta okrajev, ki izkazujejo 16 do
20% obdelane zemlje. Ti okraji, ki se razprostirajo po hribovi
tem in sredogorskem ozemlju, zelo porastlem z gozdi, so Litija,
Laško, Celje, Konjice in Slovenj Gradec.
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Ob Dravi ležeči dravograjski okraj je manj obdelan, saj
obsega precej goratega sveta, tako del Pohorja in Karavank in
je zato tod le 13% (12,9) obdelane zemlje.
To skupino obroblja razen na severu pas okrajev, ki so
vsi malodane enako intenzivno obdelani. Odstotek obdelane
zemlje v njih se giblje od 23—27. To je gričevnat predel, kjer
je razvito vinogradništvo. Takšni okraji so novomeški, črno
maljski, jastrebarski, krški, brežiški, šmarski in mariborski
(desni breg Drave).
Vzhodno od tega ozemlja pa je obdelanost dokaj večja.
Že sosedni vzhodni okraji izkazujejo 30—40% in preko 40% ob
delane zemlje. Tod se razprostirajo v večji meri vinogradi, tako
v Slovenskih goricah kot v Hrvatskem Zagorju. Ko se pa gri
čevje ob Dravi in Muri zniža v diluvialno in aluvialno ravan,
se odstotek obdelanega sveta še znatno zviša.
Od vseh ostalih predelov v državi se tudi v pogledu obdelanosti močno loči kraški svet, ki zavzema velik del naše dr
žavne površine. Odstotek obdelane zemlje je na vsem krasu
zelo nizek.
Slovenska kraška okraja logaški in kočevski imata 8,8 in
10,3% obdelanega sveta. Enakega značaja so sosedni okraji Ča
bar (8,1), Delnice (7,1) in Kastav (8,9). Y pustem (Skalnem pri
morju se odstotek še zniža; okraja Novi in Senj izkazujeta samo
2,5 in 1,6% obdelane zemlje. V okrajih Vrbovško in Ogulin je
obdelane površine 13%. Upoštevati pa moramo, da obsega okraj
Ogulin precejšen predel nizkega krasa, torej gričevnatega sveta,
ki nudi že več možnosti izrabe. V okraju Brinje, kjer je več
manjših kraških polj, pa je obdelane zemlje celo 21%.
Ko se onstran Kapel in Plješivice visoki kras zniža v va
lovit gričevnat svet, se odstotek obdelane zemlje še znatno zviša.
Okraji v teh predelih je izkazujejo večinoma po 30— 40%, saj
ponekod tu o krasu ni več sledu. Manj obdelana je preveč na
močena Karlovška kotlina. Okraja Slunj in Glina pa dosežeta
celo 47 in 48%, ker obsegata nizek gričevnat svet, pripraven za
vinogradništvo, tako zlasti Vukomeričke gorice.
Večina kraških okrajev vzdolž jadranske obale ima samo
10—20% kulturne zemlje. Okraja Glamoč in Bosanski Petrovac
pa ne dosežeta niti 10% (6,6%; 9%). Vzrok tako majhne obdelanosti je pust in gorat kraški svet. Saj po kraških goličavah
prevladuje gola skala in je rodovitna zemlja s kraško rdečo
prstjo omejena le na vrtače in uvale, suhe doline in kraška polja.
Ko pade visoki kras proti obali, se Obdelanost zveča. Vzrok
temu je v sestavi tal. Apnenec zamenja tod terciarni lapor in

O bdelana zem lja
v Jugoslaviji.
La terre labourable
en Yougoslavie.
Obdelana zemlja (njiva,
vrt, vinograd, sadovnjak)
zavzema celotne površine:
La terre labourable (terre
arable, jardins, vignobles,
vergers) occupe de la su
perficie totale:
1=

0— 5%

2=

5— 15%

3 = 15—25%
4 = 25—40%
5 = 40—50%
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čeprav je obrežni lapornati pas ozek, vendar se razlika takoj
pokaže tudi na karti. Odstotek obdelane zemlje se zviša do 25%
(okraj Biograd 24,6). Naglasiti je treba, da je rdeča kraška prst
zelo rodovitna, nič manj kot n. pr. lapor, toda na krasu je obde
lovanje zemlje spričo zelo neugodnih prirodnih pogojev, osobito
preobilice gole skalne površine, močno otežkočeno in je zato
razlika med apneno in lapornato površino takoj opazna.
Ne uveljavi pa se na karti zelo rodovitna Kaštelanska rivi
era med Splitom in Trogirom, ki je pokrita z lepimi vinogradi
in oljčnimi gaji. Pred burjo zavarovani rodovitni obrežni pre
del ne pride do izraza, ker splitski okraj poleg riviere obsega
tudi precej pustega kraškega sveta, ki znatno zmanjša odstotek
vsega okraja.
Kvarnerski in tudi dalmatinski otoki so vsi hriboviti in
celo skalni, zato za poljedelstvo malo primerni. Pač pa imenitno
uspeva na njih oljka, vinska trta in sadno drevje. Najmanjši
odstotek obdelane zemlje izkazuje Korčula, komaj 9%, naj
večjega pa okraj Hvar 22,3%.
Zasledujmo dalje obdelanost zemlje ob obali. Ob spodnji
Neretvi je obdelane zemlje le malo. Vzrok nizkemu odstotku so
pogoste rečne poplave. Po nizkem svetu ob Neretvi prihajajo v
Hercegovino, ki leži s svojim srednjim delom precej nizko, topli
vplivi z Jadrana. Ker so poletja vroča in suha, zima pa mila,
uspeva skoro povsod vinska trta, tobak in južno sadje. Vse to pa
velja le za predel blizu morja, kajti visoke kraške planote kmalu
zapro vplivom morja pot v notranjost.
Hercegovina spada med najsiromašnejše pokrajine v dr
žavi. Hercegovske kraške planjave, ki predstavljajo pust, valo
vit, gol kraški svet s strmimi pobočji, so le malo obdelane. Naj
bolj pust del planjave je južna Hercegovina. Polja so povečini
majhna, možnosti obdelovanja so omejene. Zato izkazujejo ti
okraji manj kot 10% obdelane zemlje.
Ob zahodni meji zetske banovine se odstotek obdelanosti
še zniža. Hercegovske kraške planote se nadaljujejo v Črno goro,
kjer se visoki in goli kraški grebeni dvigajo strmo z obale. Ta
Avet je gol, brez vode, nerodoviten in le redko naseljen. Rodo
vitna zemlja, ki omogoča poljedelstvo, se nahaja le v kraških
poljih, malih vrtačah in kotanjah. Okraji v tem predelu imajo
obdelane le 7— 10% površine.
Najmanj obdelanega sveta pa izkazujejo okraji po Črno
gorskih Brdih. Na tem visokem gorskem svetu, ki je le redko po
seljen in kjer je kras manj razvit, so gorski hrbti pokriti z
gozdovi, precej pa je tudi gole skale. O poljedelstvu tod skoro
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ni govora. Ti predeli imajo najmanj obdelane zemlje v vsej
državi. Y najmanjši meri je obdelan svet v okraju Kolašin, kjer
predstavlja kulturna zemlja komaj 1,3% vse površine. Le malo
na boljšem je sosedni okraj Savnik, ki ima 1,8% obdelanega
sveta. Tudi ostali okraji so skoro neobdelani, odstotek se tod
giblje okoli 3 do 4,5.
У sosednem primorju je seveda slika znatno ugodnejša.
Med Cavtatom in Ercegnovim je v rodovitni dolini, izoblikovani
v mehkem laporju in peščencu, možnost obdelovanja mnogo
večja nego v skalnem zaledju. Odstotek obdelane zemlje v du
brovniškem okraju znaša 23 in je torej enako visok kot v lapornatem primorju severne Dalmacije.
Proti veliki kotlini Skadarskega jezera se črnogorski kras
polagoma znižuje in prehaja vanjo po široki dolini ob Zeti in
Morači. Toda ravnina med Podgorico in Skadarskim jezerom ni
tako rodovitna in obdelana kot bi morda pričakovali. Njene po
vršine ne prekriva rodovitna aluvialna naplavina, temveč po ve
čini konglomerat, v katerem voda prehitro pronica. Ker je na
konglomeratu le tanka plast prepereline, ravnina ni posebno ro
dovitna. Njen južni del je za obdelovanje pripravnejši, ker so
tu vode naplavile več prsti. Tudi suša, ki na severnem robu ravni
poleti često nastopa, je na jugu manj pogosta. Vkljub vsemu pa
spada okolica Skadarskega jezera med najrodovitnejše dele
Črne gore, ki nudi za obdelavo tal le malo možnosti. Tudi dolina
Zete je obdelana in gosteje naseljena. Opisani predeli izkazu
jejo Okoli 5 % obdelane zemlje, okraj Bar celo 7,4%. Ker imata
primorje z okolico Skadarskega jezera in dolina Zete sredozem
sko podnebje, morejo uspevati tod vinogradi, južno sadje in
tudi tobak.
Y
Raškem višavju, prostranem apniškem področju, kjer je
mnogo kraške goličave, manjkajo pa polja in ponikalnice, je le
malo rodovitnega sveta, ki bi bil pripraven za poljedelstvo. Ve
čina okrajev v teh predelih ima po 10—25% obdelane zemlje.
Okraji, ki leže ob rekah, imajo nekoliko višji odstotek, čeprav
doline, razen ob Limu, nimajo širšega, za obdelovanje ugodnega
dna. Najmanjši odstotek v tem predelu izkazuje okraj Moravica,
ki ima le 7,7% obdelane zemlje. Okraj obsega namreč gorati
evet: Javor planino in Goljo ter visoke predele krog njiju.
Med malo obdelanim kraškim svetom na jugu in Posavino
na severu se nahajajo rodovitni severnobosanski predeli. Vkljub
temu, da je Bosna precej gorata in v veliki meri pokrita
z gozdovi, je vendar četrtina njene površine obdelana. Ve
čino severne Bosne sestavlja flišno gorovje, sestoječe v
6
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glavnem iz peščenca in glinastega skrilavca. Zato so po
bočja nizkega sredogorja in hribovja položna, vzpetine zaokro
ženih oblik, doline številne. Ker se preperevanje vrši dovolj
hitro, pokriva površino debela plast prsti, zato je vsa pokrajina
zelena. Med ogromnimi starimi gozdovi je v nižjih predelih
mnogo njiv. Razumljivo je, da izkazuje ves ta predel znatno
višji odstotek obdelane zemlje kot sosedni južni kraški svet.
Meja med obema predeloma je vkljub političnim enotam na
karti dobro vidna. Okraji v severnem delu imajo po 20—30%
obdelane zemlje. Le okraj Kotor Varoš jih izkazuje samo 8,5.
Sredi dobro obdelanega sveta se jasno odraža okraj Kladanj, ki
ima le 4,6% kulturne zemlje. Okraj obsega nad 1300 m visoko
Konjuli planino in gorat svet okrog nje.
Na severu, kjer prehaja flišno gorovje v nizko mladoterciarno gričevje, se odstotek obdelanosti zveča. Prav tako dobro
obdelano je nizko gričevje v kotlinah notranje Bosne, ki so na
polnjene s peščenimi in prodnimi sedimenti mlajšega terciara.
Največji taki kotlini sta Sarajevsko-zeniška ob gornji Bosni in
Tuzlanska ob Spreči. V gričevnatem svetu severne Bosne je
mnogo njiv, pa tudi sadjarstvo je tod zelo razvito. Zlasti po
membni so nasadi sliv, ki jim bosanski kmet posveča posebno
pažnjo. Večina teh predelov ima po 30—40% obdelane zemlje.
Ko preide na severu gričevnat svet v ravno s kvartarnimi
naplavinami pokrito bosansko Posavino, se odstotek obdelanega
sveta dvigne preiko 50 in doseže v okraju Derventa celo 59,5%.
Zemlja je tod zelo rodovitna, a je ob rekah izpostavljena po
plavam, kar mnogo zmanjšuje donos njenega sicer zelo rodo
vitnega zemljišča.
V
Bosanskem rudogorju ima večina okrajev enak odstotek
obdelane zemlje kot predeli v flišnem pasu (20— 30%).
Vzrok, da sta obdelovanje polja in izbira sadežev v Bosni
in Hercegovini še zaostala, je dolgotrajna turška vlada. Napre
dek k razumnemu gospodarstvu pa ni bil mogoč, 'ker kmet do
osvobojenja ni bil lastnik zemljišča, ki ga je obdeloval.
Zasledujmo sedaj intenzivnost obdelovanja ob Dravi in
Savi navzdol. Okraji v spodnji Podravini so bolje obdelani kot
v zgornji in izkazujejo večinoma 40—50% obdelane zemlje, pa
tudi preko 50. Močvirnati predeli, ki se tod nahajajo, na karti
ne pridejo do izraza, ker se zaradi velikosti okrajev zabrišejo
razlike med bolj in manj rodovitnimi deli.
Tudi peščeni predel med Koprivnico in Virovitico se na
karti ne uveljavi. Zaradi kakovosti tal je Podravina zelo rodo
vitna in spričo nizke nadmorske višine je podnebje ugodno, zato
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se ni čuditi, da je tod zemlja obdelana v precejšnji meri. Proti
vzhodu se odstotek kulturne zemlje še veča, dokler ne preide
ravnina ob Dravi v silno rodovitno vojvodinsko ravan, ki izka
zuje naj večj o obdelanost v vsej državi.
Mnogo manj kot Podravina je obdelana Posavina. Glavni
vzrok temu je prevelika namočenost posavske ravnine, ki je
premalo nagnjena, da bi mogla voda dovolj hitro odtekati. Zato
je velik del Posavine za obdelovanje prevlažen, ponekod celo
močviren in je pokrit z gozdovi. Najmanj je obdelane zemlje v
posavski ravnini, več v sosednem gričevnatem svetu. Zato izka
zujejo oni okraji, ki obsegajo le ravnino ob Savi, najmanjši od
stotek obdelanosti. Tako n. pr. Sisek (26%), Kutina (22,2%) in
Novska (30,4%). Ostali okraji imajo do 40 in več odstotkov ob
delane zemlje. Ob nadaljnjem teku Save pa se razlika med gri
čevnatim svetom in posavsko ravnino na karti zabriše, ker se
okraji razprostirajo tako, da obsegajo del ravnine in del gri
čevja ob njej.
Pogorja okrog Požeške kotline in nizka položna gričevja,
ki jih obrobljajo, tvorijo celoto zase, ki izkazuje 30—40% ob
delane zemlje. Večji del so to vinogradniški predeli, ki izkazu
jejo prav tolik odstotek kot ves ostali vinorodni gričevnati svet
v državi, tako Hrvatsko Zagorje, Slavonska gričevja kot tudi
okolica Negotina in Leekovačko polje. Ko preide slavonska Po
savina v sremsko ravnino, se obdelanost znatno zveča. Odstotek
kulturne zemlje se dvigne do 50% in znatno čez, saj ima okraj
Ruma 79,3, Stara Pazova pa 77,8% obdelanega sveta. Sicer velik
porast je spričo izredne rodovitnosti tal lahko razložiti. Saj tvori
prst tod že plast diluvialne puhlice, ki predstavlja najrodovitnejše predele na svetu. Tudi namočenost ravnine ni več to
likšna kot v zapadni Posavini. Zato se je moglo uveljaviti in
tenzivno poljedelstvo. Zemlja je večinoma obdelana kot njiva,
le Fruška gora je v znatni meri vinogradniški svet.
Najbolj rodovitna in najintenzivneje obdelana pokrajina
v državi je vojvodinska ravnina, ki ni le najplodnejši del naše
države, ampak predstavlja s panonskimi predeli sosednih držav
del največje žitorodne pokrajine v Evropi. Naš del panonske
nižine je večinoma raven.
Skoro vsa zemlja je obdelana, saj izkazuje večina okrajev
v tem predelu 75—90% obdelanega sveta. Trije okraji pa imajo
celo preko 90% obdelane zemlje in sicer: Bačka Topola (93,7%),
Jaša Tomič (92,8%) in Kula (90,1%). Maksimalno obdelanost v
državi izkazuje Bačka Topola: 93,7%.

84

SLAVA LIPOGLAVSEK:

Nerodovitnost Velike peščare se na karti zabriše, ker ob
sega okraj tudi del rodovitnega sveta, zlasti valoviti vinograd
niški predel okoli Bele Crkve.
Večji del rodovitne pokrajine je v poljih, a tudi vinogradi
in sadni nasadi se nahajajo na prikladnih valovitih krajih. Vino
gradništvo se je razvilo zlasti okrog Vršca, Bele Crkve, pa tudi
okrog Subotice in v Baranji. V Banatu goje mnogo breskev in
marelic.
Manj kot 75% obdelane zemlje izkazujejo v naši panonski
nižini le oni okraji, ki obsegajo nizek, povodnjim izpostavljen
ali celo močvirnat isvet ob Tisi in Donavi ter peščeni predel juž
no od Alibunarja.
Ob desnem bregu Save, v rodovitni srbski Posavini, ee
giblje odstotek obdelane zemlje od 70 do 78. Mačva je enako
obdelana kot sosednji Srem. Ko preide Posavina v nizko gri
čevje, se odstotek obdelanosti zniža, ob gorenji Kolubari pa spet
zraste in doseže čez 40%.
Gričevnata Šumadija ima za poljedelstvo zelo ugodne pri
rodne pogoje. Vsa pokrajina, ki obsega terciarno gričevje in
pogorja položnih pobočij, ki so v vseh smereh lahko prehodna,
ima 50—75% obdelane zemlje. Južno od Smedereva se v dolini
Morave odstotek zviša celo do 89,4% (okraj Orašje). Da dose
žejo šumadijski okraji tako visok odstotek obdelanosti, k temu
mnogo pripomore zlasti močno razvito sadjarstvo. V gričevna
tem svetu je poleg njiv zlasti mnogo nasadov sliv, s katerimi so
vasi na široko obdane) da se iz njih često komaj vidijo. V oko
lici Smedereva pa je tudi mnogo vinogradov.
Če zasledujemo obdelanost ob Moravi navzgor, opazimo,
da imajo vsi okraji, ki leže ob reki, znatno višji odstotek obde
lane zemlje nego sosednji, od rečne doline oddaljeni, tako da
bi mogli že iz karte, ki nam prikazuje delež obdelane zemlje,
določiti približen tek Morave. Dolina sama sicer v bližini reke
ni mnogo obdelana, ker Morava pogosto poplavlja, bolj suha
in rodovitnejša pa je ob robeh, kjer je najgosteje naseljena.
Ker so tudi padavine ugodno, enakomerno razdeljene na vse
letne čase in jih tudi poleti ne primanjkuje, se je moglo polje
delstvo močno razviti; vsi okraji ob Moravski dolini imajo preko
50% obdelane zemlje.
Na obeh straneh spremlja dolino nizko terciarno gričevje,
ki izkazuje, kot povsod drugod, tudi tu 30—40% obdelanega sveta.
Okraji, ki se razprostirajo po karpatskih pogorjih severo
vzhodne Srbije, so le malo obdelani, imajo le 7— 13% kulturne
zemlje. Ko pa se na vzhodu preko gričevja pogorje zniža v do-
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lino ob Donavi in Timoku, ее obdelanost zveča. Okraji v tem
predelu izkazujejo po 50—40%. Negot insko polje je sicer po
nekod močvirno, a gričevnata okolica je zasajena s sadovnjaki
in vinogradi. Enako visok odstotek imajo tudi okraji ob gore
njem Timoku.
V Balkanskem pogorju južno od tod znaša odstotek obde
lane zemlje 40—50. A to le v onih okrajih, ki segajo na za
padu do Morave in obsegajo obrobne predele Moravske doline.
Gorati balkanski svet je mnogo manj obdelan. Okraja Bela Pa
lanka in Pirot imata samo 24,9, oziroma 21%.
Še slabše je obdelan gorati svet okoli Kopaonika. Tod je
obdelane zemlje le 5— 15%, proti jugu se odstotek zvišuje in
doseže na Kosovem polju 37%.
V rodovitni, za poljedelstvo pripravni Metohiji je obde
lane zemlje samo 18% (okraja Peć 18,8% in Djakovica 16,5%).
Sicer obsegata oba okraja precej nerodovitnega goratega sveta,
ki znatno zniža odstotek vsega okraja, vendar je gotovo, da bi
spričo rodovitne ravnine mogla biti obdelanost mnogo večja.
Velik del sveta, 'ki je prikladen za poljedelstvo, pokrivajo še
pašniki.
Ves predel okrog Prizrena in od tod preko Kosova ter
ozemlje med Kosovim poljem in južno Moravo pa ob Vardarju
do Velesa izkazuje s 25—30% razmeroma visok odstotek obde
lane zemlje. Ta svet leži ob rekah, katerih doline 60 ponekod
precej široke in rodovitne, zato je tolikšna obdelanost razumljiva.
Ponekod pa se vzdigne odstotek preko 40 in doseže okrog
Pčinje celo 50%. Upoštevati moramo, da so se tod razmere v
zadnjih časih precej izboljšale. Poljedelstvo se je močno raz
vilo, iz plodnih nižin izginjajo pašniki. Mnogo je k boljši obdelanosti pripomogla kolonizacija.
V Kočansiki kotlini, ki je po velikem delu zasejana z rižem
in kjer je Bregalnica razpeljana po umetnih vodotokih, je 13%
obdelane zemlje.
Skopska kotlina, ki ima 28% obdelanega sveta, bi se dala
še znatno bolj obdelati. Saj je povečini ravnina, ki bi se mogla
s kanalizacijo povsem osušiti. Valovito terciarno gričevje v
severnem delu bi moglo postati rodoviten vinogradniški predel.
Južno od tod ležeči svet je spet mnogo manj obdelan. Naj
nižji odstotek obdelane zemlje imajo predeli na zahodu, v go
rati pokrajini ob albanski meji. Okraj Galičnik izkazuje le 2%,
v okrajih rodovitne Tetovske kotline se odstotek zviša do
21—23, v gorskem svetu južno od nje pa spet pade na 6— 11%.
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Le okraj Struga, ki obsega raven svet okrog Struge in doline ob
Drimu, izkazuje 20% obdelane zemlje.
Okraji Prilepske in Bitoljske kotline so še bolje obdelani,
vzhodno od tod pa je večina okrajev spet manj izrabljena, od
stotek kulturne zemlje se giblje med 10 in 20. Tudi valovita,
plodna ravan Tikveš, kjer je v precejšnji meri razvito vinograd
ništvo, ne zviša odstotka svojega okraja, ker je okolica le malo
obdelana. V vinorodni Strumiški kotlini je obdelanih 21 % vise
površine.
Pregledna slika o deležu obdelane zemlje v naši državi bi
bila torej takale: Najmanj je obdelan visoki alpski svet in
najvišje dinarsko področje, gorati predeli v zetski banovini. Za
radi skrajno neugodnih prirodnih pogojev je tod le do 5 % obde
lane zemlje.
Silno enotno sliko izkazuje kraški svet. Od Logatca pa do
skrajnih črnogorskih kraških goličav je ta slika enaka in skoro
nepretrgana. Na vsem velikem kraškem področju znaša eks
tremna razlika v obdelanosti samo 15%. Vsi kraški okraji imajo
5—20% obdelane zemlje. V obrežnem lapornem pasu ob jadran
ski obali je svet bolje obdelan. Tod imajo okraji po 20—25%
kulturne zemlje.
Zlasti izrazito se uveljavi na karti terciarno gričevje, ki
izkazuje 30—40% obdelanega sveta. Ta izrazitost je tolikšna,
da bi skoro smeli trditi: kjer se nahaja vinorodno terciarno
gričevje, se giblje odstotek obdelanosti med 30 in 40. Tak od
stotek ima del Slovenskih goric, Hrvatsko Zagorje, slavonska
gričevja, severnobosanski gričevnati predeli, okolica NegO'tina,
Leskovačko polje in gričevje, ki spremlja dolino reke Morave.
Okraji, v katerih je obdelane zemlje več kot 40%, so ve
zani že na raven svet. Od 40—75% površine je obdelane v vsej
Podravini od Dravskega polja do vojvodinske ravnine, dalje
v okrajih južno od Save, v vsej južni Vojvodini in najsever
nejšem delu Srbije. Iz severne Srbije se pas takih okrajev
vleče ob Moravi navzgor do Leskovca in ob Nišavi do Caribroda. Tolikšen odstotek obdelanega sveta izkazuje tudi oko
lica Kumamova, Ovčega polja, Preseva in Kratova.
Nad 75% obdelane zemlje imajo predeli v severni in vzho
dni Vojvodini, nekateri sremski okraji in nekaj okrajev ob
spodnji Moravi.
Bezultati, ki so se pokazali ob karti, so gotovo v marsičem
zanimivi. Iz njih je razvidno, da je odstotek obdelane zemlje v
glavnem odvisen od geološke osnove tal, reliefa in klime, vendar
ne samo od teh činiteljev. Ponekod je geološko - morfološka
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podlaga absolutno odločujoča, kot n. pr. na kraškem svetu ali
pa v Vojvodini, drugod pa se izkaže, da imajo predeli z enakimi
prirodnimi pogoji bistveno različno obdelanosi. Mnogokje so
namreč historični in antropogeografski faktorji važnejši od pri
rodnih. Pri nas je n. pr. zlasti v južni Srbiji historični faktor
važnejši od vseh drugih. Tudi zgodovina kolonizacije nam more
pojasniti marsikako stvar, ki bi bila morda brez njenega upošte
vanja nerazumljiva.
Brez dvoma vpliva na površino obdelane zemlje tudi kul
turna stopnja prebivalcev, ki zemljo obdelujejo in civilizacija
dežele. Mnogo odvisi od pripravljenosti ljudi, njihovih potreb
in tradicije. Skromni kraški kmet se n. pr. zadovolji z manjšim
pridelkom, ki mu je v dovolj ugodnih prilikah zadosten za nje
gov način življenja, dočim ima prebivalec rodovitnih ravnin
mnogo večje zahteve. Razen tega so med posameznimi predeli
tudi velike razlike v količini hrane, na katero so prebivalci
navajeni. Važne so dalje posestne razmere, ker odvisi od njih
v veliki meri intenzivnost obdelovanja.
Vsekakor pa je treba v ekonomskem oziru upoštevati tudi
to, ali je obdelani svet polje ali vinograd ali sadovnjak, česar
nam karta ne pokaže. Vinograd prinaša mnogo več dohodka
nego enako velika ploskev njive; podobno je s sadovnjaki ter
vrtovi.
Mnogo za obdelovanje primerne zemlje se more še prido
biti z regulacijo rek in hudournikov, ki delajo zlasti po Slavo
niji in Srbiji mnogo škode, z izsuševanjem močvirnih predelov,
z napravo odtokov s kraških polj, z obdelavo rodovitnih prede
lov, ki jih prekrivajo še pašniki. Vse to bo moglo uvrstiti Jugo
slavijo tako po relativni kot po absolutni proizvodnji med prve
agrarne države.
Résnmé.
La terre labourable en Yougoslavie.
L’ étude présente essaye de montrer, d' après la statistique agricole o ffi
cie lle de 1931, la part de 1a terre labourable (y compris la terre arable, les
vignobles, les jardins et les vergers) à la superficie totale en Yougoslavie, par
arrondissements, en la marquant sur la carte ci-jointe.
C ’ est dans les régions dinariques les plus montagneuses, surtout dans
les montagnes de la Crna Gora ainsi que dans la région alpine au Nord-Ouest
du pays, que la terre labourable occupe le plus bas pourcent de la superficie
totale (moins de 5%). C elui-ci monte un peu dains les autres régions du Karst
dinarique qui montrent un aspect très uniform e et ininterrompu, du Karst S l o 
vène ju squ ’ aux montagnes stériles les plus méridionales de la Crna Gora.
Dans tous les arrondissements de ces régions, la terre labourable n’ occupe
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que 5—20%, les zones tertiaires du littoral adriatique, où le pourcent est -un
peu plus élevé, exceptées.
La part d e la terre labourable e’ élève à 25—40% partout où prédom i
nent les collines tertiaires couvertes d e vignobles: c’ est le cas de toutes les
collines de la Slovénie orientale, de la Croatie du Nord-Ouest (Hrvatsko Za
gorje), et d e la Slavonie, ainsi que de la Bosnie et de la Serbie septentrionale.
Les arrondissements avec plus de 40% de la terre labourable appar
tiennent d éjà presque tous à la plaine. Des zones fertiles, où les champs o ccu 
pent 40—75% de la surface, s’ étendent non seulement du bassin de la Drava
en Slovénie jusqu’ aux vastes plaines de la V ojvodin a méridionale, mais aussi
au Sud de la Save et dans la Serbie la plus septentrionale, remontant même
le long de la Morava ju squ ’ à Leskovac et le long de la Nišava jusqu’ à C aribrod. D e même, il y a des régions d’ une si haute intensité d’ exploitation
agricole dans la Serbie du Sud, autour de Kumanovo, de O vče polje, d e Preševo et de Kratovo, ce qui résulte probablem ent de la colonisation récente.
Plus d e 75% occupe la terre labourable dans les zones les plus fertiles
de la plaine pannonique, c’ est à dire, dans la V ojvodina septentrionale et ori
entale, où ne sont guère rares arrondissements exploitant en agriculture plus
de 90% de la surface totale. Le même haut degrés d e Г exploitation agraire
caractérise quelques arrondissements sur la plaine du Srem et dans la vallée
de la basse Morava.
Slava Lipoglavšek.

