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A n t o n  M e l i k :

Prirodno - gospodarska sestava Slovenije
o premotrivamo, kakšna je  Slovenija za namene in naloge

_LV sistematičnega gospodarstva, bomo skušali podati pregled 
površja z vidika, da e tem naznačimo prirodne osnove za načrtno 
gospodarjenje. Tu nam ne gre za razčlenitev Slovenije na pri
rodne pokrajine ali na geografske enote, marveč gledamo na se
stavne dele površja s tega docela konkretnega, enostransko za
interesiranega stališča: v katere temeljne kategorije se nam deli 
in razvršča naš slovenski svet, ko opazujemo in premišljujemo, 
kako ga je  priroda usposobila za gospodarsko izrabo. Pri tem 
opredeljevanju smo morali upoštevati več činiteljev. Pred vsem 
je  odločilen kriterij geomorfoloških dejstev, značaj reliefa po 
sebi, z upoštevanjem geološko-petrografske sestave, dalje nad
morska višina, pa podnebna svojstva. Sedanje gospodarske raz
mere imajo tudi določen pomen pri opredeljevanju, vendar še 
več prirodni pogoji zanje.

Z upoštevanjem naznačenih kriterijev smo opredelili Slove
n ijo v prirodne sestavne dele, kakor jih navajamo v naslednjem 
ter ponazorujemo na priloženi karti.

I. Visokogorski alpski predel. (Kamniške, Julijske Alpe in 
Karavanke, Kamske in Ziljske Alpe.) Slovenske Alpe so po veliki 
večini iz apn e n ca-do-lom i ta, pogorja v njih so po veliki večini iz 
strmih pobočij in pretežno priostrenih hrbtov ter vrhov. Tudi 
v primeroma nizkih legah je  precej golega skalovja, v  visokih 
legah pa je  površje skalovito in razdrapano. V vzhodnem delu 
Julijskih Alp so prostrane apniške planote Jelovica, Pokljiuka, 
Možaki j  a (I. a), ki so po večini zakrasele, a še v zmernih višinah 
(1100—1400 m), da jih prekrivajo prostrani gozdi. Podobne, ven
dar po večini manjše, so planote v vzhodnem delu Kamniških
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Alp (Menina, Velika Planina, Golte), prav tako zakrasele. Kli
matski pogoji so takšni, da kulturni sadeži uspevajo samo neka
k o 'do  nadmorskih višin 1000— 1200 m, le vm an j namočenem se
verovzhodnem  področju do 1300 m. Gozd se neha nekako v vi
šinah 1600— 1800 m. Nad gozdnim pasom pa v naših apniških 
Alpah nimamo sklenjene gorske trate, marveč planinsko pašo 
možno le med prevladujočim skalovjem.

V slovenske Alpe so vrezane dokaj številne gorske doline, 
katerih dno se nahaja v nadmorskih višinah 500— 1000 m, le ob 
Soči nižje. Toda neugodno je-, da :se gorske doline po večini za
k ljučujejo v zgornjem delu s pragom ali strmo steno, ki so pre
hodi čeznjo marsikje prav težavni (prim. Komarča). A gorske 
doline imajo dokaj prostorno dno, vendar za kulture in za nase
lja je  mesta samo v največjih dolinah.

Spričo prevlade apnenca in močnega uveljavljanja kraških 
značilnosti vlada na Slovenskem v višjih gorskih legah veliko 
pomanjkanje vode, kar je  marsikje zelo neprijetno za živino, 
med tem ko so v  spodnjih legah, zlasti na vznožju, močni izvirki. 
To so slabi pogoji tudi za izrabo vodnih siil za elektrifikacijo.

Slovenske Alpe so spričo tega poseljene le do višin 1000 do 
1200 m, toda v Julijskih Alpah le malokje po pobočjih in na te
rasah, marveč skoro le po glavnih dolinah, podobno- kot v zahod
nih Karavankah ter Ziljskih Alpah, med tem ko so- v vzhodnih 
Karavankah in Kamniških Alpah samotne kmetije raztresene 
posamič po višinah, po terasah in položnejših pregibih v  pobočju. 
Kmetijsko gospodarstvo se more v glavnem naslanjati na 
živinorejo, z izkoriščanjem planin. Pripomniti je, da so mnogi 
visoki predeli sposobni zlasti za ovčarstvo, spričo zelo skalo vi
tega površja. Vsekakor bi tu kazalo zelo obnoviti ovce, ki so bile 
nekdaj mnogo bolj razširjene. Izkoriščanje gozda je  posebno 
važno, saj so Alpe prvi od naših poglavitnih gozdnih predelov.

Za druge gospodarske panoge nudijo slovenske Alpe bolj 
pičle vire. Od rud moremo navesti domala île svinec in cink, ki 
sta na razpolago v zadostnih množinah, rudarstvo se drži pod 
Peco v Mežici, pa v  Rablju in Plajbergu za Dobračem, drugod 
pa le v manjših razmerjih. Za elektrifikacijske namene so naše 
Alpe primeroma slabe, ker so apniške in prihaja voda po veliki 
večini na dan v izvirkih na Vznožju ali celo v dnu gorskih dolin. 
Pač pa nudijo naše Alpe dobro osnovo za tujski promet, za kli
matska zdravilišča in okrevališča, ob nekaterih jezerih tudi za 
kopališča, pa za zdravilišča in letovišča s svojimi velikimi gozdi 
ter končno za tilristiko in zimsko fizično kulturo. Zopet pa naj ne
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ostane neomenjeno, da za smučanje naše Alpe niso najimenitnejše 
področje, spričo preostrih visinskih razlik, premnogih strmin, 
prehudih pragov v gorskih dolinah in še marsikaterih ovir v ap- 
niškem, po velikem delu zakraselem reliefu. Najboljše označimo 
pomanjkljivosti naših visokih Alp v tem pogledu, ako postavimo 
antitezo: idealno smučarsko področje bi imeli, ako bi bilo Po
horje vzdignjeno za 500 m. Toda naše Alpe 'bodo ostale še dolgo 
privlačni svet za tujski promet spričo lahke dostopnosti in bli
žine gosto obljudenih pokrajin, ki so jim to — najbližje visoke 
gore.

II. Predel alpskega sredogorja se razlikuje od predela viso
kih slovenskih Alp v glavnem po nižjih višinah, po geološko- 
litološki sestavi tal in po mirnejšem reliefu. Razprostira se v 
glavnem v Podravju, pripadajoč območju osrednjih Alp ter 
vzhodnemu koncu Karavank. Apniških kamnin tu ali sploh ni, ali 
pa le tu, tam v docela omejenem olbsegu. S svojimi vrhovi sega 
to sredogorje v  nadmorske višine 1000—1500 m, le malokje kaj 
malega višje. V njem vrezane doline se nahajajo s svojim dnom 
v glavnem še nad 400 m nadmorske višine.

V predelu alpskega sredogorja moremo razlikovati dvoje 
nekoliko med seboj različnih področij.

II. a. Področje Pohorskega Podravja, obsegajoče Pohorje, 
Kozjak, Strojno ter južni del Golice (Koralpe) s Košenjakom; 
zraven bi spadal še južni, slovenski del Svinjske planine na Ko
roškem. Ves ta predel sestoji iz kristalastih škriljevcev s prodor- 
ninami in je  izoblikovan v miren relief s položnimi pobočji, za
obljenimi hrbti in vrhovi. Površje prekriva precej debela plast 
prepereline, ki nudi prav rodovitno prst; gola skala ne gleda ni
k jer na površje. Povsod je  v  bočju obilo planj, sirotkih vegavih 
teras in široko razpoloženih kop, sedel ter položnih pomolov, ki 
nudijo dovolj prostora, da si je  človek v njih izkrčil njive in si 
postavil svoje domove, toda spričo manj obsežnih planih ploskev 
in nemara še iz drugih vzrokov največ posamič. Njive segajo na 
splošno nekako do višin med 1000 in 1100 m, ponekod še do 
1200 m, redkeje do 1300 m, zlasti na severu, na Koroškem. In do 
istih višin gredo kmetije. Povsod, razen v najvišjih delih Po
horja, k jer se širijo sami neizmerni gozdi, je  to sredogorje pre
cej obljudeno. Povsod nas s pobočij pozdravljajo raztreseni 
kmetski domovi, ki so le malokje zgoščeni v skupine, zlasti ob 
cerkvah, župnih in starih občinskih središčih, v glavnem pa je  to 
predel gozda, največ iglastega, področje gozdarstva in zaslužka 
pri pripravljanju lesa, odvažanju, sekanju, žaganju itd. Hkrati
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je  to področje živinoreje, dasi je  za mlekarstvo spričo raztrese
nega značaja naselij in znatnih razdalj med domovi ter lege vi
soko nad dolinami primeroma malo pogojev. Tudi poljedelstvo 
ima spričo odročne lege bolj pogoje za staro avtarkično gospo
darstvo. Dobri pa so še pogoji za perutninarstvo, spričo ločene 
lege kmetskih domov.

Y dolinah med gorami in hribi so znatne plane ploskve, kjer 
so koncentrirana znatnejša naselja, večje vasi, trgi in mesta. 
Rudniki (za svinec v  Mežici, za premog v Lesah in pri Velenju), 
industrija (Guštanj, nekdaj Prevalje, Šentlovrenc na Pohorju, 
Muta, Slovenj Gradec, Šoštanj, Ruše), izkoriščanje vodne siile za 
elektrifikacijo (Fala, Dravograd itd.) pa Velenje posebej s svojo 
kalorično elektrarno, to so gospodarske osnove izven ruralnega 
temelja, a koncentrirane v glavnem v dolinah, po katerih tečejo 
tudi prometne žile.

II. b. V bistvu podobnega značaja je  tudi sredogorje in hri
bovje v porečju zgornje Pake in levih pritokov srednje Savinje, 
s pogorjem Smrekovec-Travnik kot osredjem. To je  predel, ki 
sestoji iz kristalastih škriljevcev, pa iz tonalita in iz andeziia ter 
miocenskega groha, iz katerega je  tudi še hribovje med Lučnico 
in Dreto. To hribovje je  docela podobnega reliefa, na enak na
čin poseljeno in z docela enakim gospodarskim značajem. Osam
ljene so v tem področju iz apnenca sestoječe gore, kakor so Ro
gatec, Golte, Paški Kozjak, ki se razlikujejo po bolj priostrenih 
vrheh in večjih strminah ter večjih višinah, ponekod pa tudi po 
kraškem hidrografskem svojstvu (Huda Luknja ob Paki, Golte).

III. Predel hribovja. Ob slovenskih visokih Alpah se na 
jugu in jugovzhodu širi prostrano predgorje, ki se odlikuje po 
primeroma nevisoki vzpetosti, po zelo razgibanem reliefu, tako 
da ga moremo najbolj upravičeno imenovati predalpsko hribovje.
V kamninski sestavi tega hribovja je  sicer apnenec z dolomitom 
zelo močno zastopan, toda po veliki večini je vmes obilo vodo- 
držnih slojev; litološka sestava je  zelo pestra, se menjava že na 
bližnje razdalje. Spričo tega so kraški pojavi razviti samo pone
kod na obsežnejših planotah v znatnejših nadmorskih višinah, 
med tem ko je  hidrografska mreža ostala na površju in se je  iz
oblikoval normalen f lu vi jalni relief.

Po poglavitnih ge«morfološkili svojstvih reliefa, po nad
morskih višinah ter po geografski razprostranjenosti moremo v 
predelu predalpskega hribovja razlikovati posamezna med seboj 
nekoliko različna področja.



PRIRODNO-GOSPODARSKA SESTAVA SLOVENIJE. 7

III. a, Zelo prostrano je  v posavskem in posoškem predalp
skem področju hribovje, ki je  v  njem kamninska sestava zelo 
pestra, menjajoča se že na bližnje razdalje, ki pa v  n jej v veli
kem vendarle prevladuje apnenec-dalomit. Temu področju mo
ramo prištevati Posavsko 'hribovje, Škofjeloško-Ce rkl jansko in 
Tolminsko hribovje z Idrijskimi planotami, pa Beneškoslovensko 
hribovje s hribi in planotami ob srednji Soči. Samo redke naj
višje go're v tem pasu hribovja se vzdigujejo do okrog 1500 m 
(Porezen, Blegoš, Matajur), sicer pa dosezajo povsod naj višji 
vrhovi samo 1100 do 1200 m ali kvečjemu kaj malega čez. Po 
veliki večini pa se to hribovje drži v višinah med 600—900 m in 
je  spričo tega domala v vsem območju še sposobno poljedelstva 
in poselitve. Toda na splošno je v tem pasu hribovja spričo pre
vlade apniških kamnin obilo priostrenih vrhov in hrbtov, pa 
obilo strmin, globoko zarezanih tesnih grap in drag ter debri; 
marsikje pa je  v prestrmih pobočjih razgaljena celo živa skala. 
Vendar je  treba tudi naglasiti, da so marsikje ohranjene v bočju 
širše terase in valovite planje, v osrčju pa celo obsežnejše pla
note (zlasti okrog Trojan in Zidanega mosta ter Kuma, pa okrog 
Idrije, Žirov, nad spodnjo Idrijco itd.). Te planote, terase in pla
nje je  izkoristil človek za njive in travnike, pa namestil na njih 
svoja naselja, največ v obliki zaselkov in majhnih vasic, vmes 
tudi obilo raztresenih samotnih kmetij. Gozd je  v tem pasu hri
bovja že precej izkrčen, tako da so za lesno-žagarsko industrijo 
le še zmerne osnove. Vrh tega se med iglasto drevje močno meša 
bukovje, ki po večini celo prevladuje. Z modernizacijo poljedel
stva bo v tem hribovju vedno velika težava spričo povečini prav 
znatne ali celo velike nagnjenosti poljedelskih ploskev. Nemara 
bo vedno to hribovje ostalo bolj prikladno za živinorejo, a še 
bodo težave z gospodarskim obstojem. Saj je  tudi plast prsti v 
nagnjenem zemljišču po večini prav pičla.

V hribovje so zarezane znatnejše doline bolj na redko, plane 
ploskve so v njih primeroma malo obsežne, pa še na mnogih kra
jih kakor preščipnjene s soteskami. Umljivo je, da je  v teh pla
nih dolinah, k jer so vsaj zmerne obdelovalne ploskve, koncen
triranega največ ljudstva, bivajočega v  večjih vaseh, a v naj
večjih dolinah, ob Savinji, Savi ter Soči, tudi v  trgih. Toda za 
industrijo je  'bilo le malokje pogojev, kakor, postavimo, v Litiji 
ob Savi, v Laškem ob Savinji, ali ob Soči pri Plaveh. fete reke 
imajo tudi vodno moč s strmcem, za naprave hidrocentral, ki so 
doslej najbolj uspele ob Soči. Rudarstvo je  v Idriji — pri Litiji
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je  nehalo, — pa premogovniki s>o v Črnem revirju Zagorje—Tr
bovlje—Hrastnik, posebej še Pečovnik, Zabukovica, Senovo itd.

V celem prirodne gospodarske osnove tega hribovja niso 
ugodne in nič se ni čuditi, da kaže v  toku zadnjih desetletij ob
čutno odseljevanje, pa demografsko nazadovanje ali vsaj stag
nacijo.

III. b. Nekoliko ugodnejši so prirodni pogoji Za gospodar
sko izkoriščanje in za naselitev v nizkem vzhodnem delu Posav
skega hribovja, nekako vzhodno od Planine, kjer je  tudi za sad
jarstvo boljše. Podobnega značaja je  tudi hribovje med Mirno 
in spodnjo Krko, kakor tudi v področju med Celjsko kotlino in 
šaleško dolino. Proti panonski strani prehaja to nizko hribovje* 
ki doseza z najviišjimi hrbti in vrhovi največ 550—600 m, le po
nekod še več, v nizke vinorodne gorice. Y tem nizkem hribovju 
vidimo ploščate hrbte, povečini prav široke, tako da so se mogle 
na njih namestiti njive in vasi ter zaselki. Apnik je  sicer tudi 
zastopan, toda vododržne kamnine prevladujejo, in kakor so 
vrhovi zaobljeni, tako so položna tudi pobočja, razčlenjena v te
rase in obsežne planje, tako da je  na njih prostora za polje in za 
naselja, največ za zaselke in samotne kmetije. Zato je  to hribovje 
dokaj dobro poseljeno. Y prisojnih pobočjih so se namestili vi
nogradi, ki pa dajejo vino največ le za domačo porabo. Sicer pa 
je  gospodarstvo v tem področju slično gospodarskim razmeram 
v višjem Posavskem hribovju, a za sadje so tu boljši pogoji.

III. c. Po oblikah reliefa, po zmernih nadmorskih višinah in 
gospodarskih možnostih so temu tipu najbolj podobne skupine 
hribovja, ki jih vidimo tu, tam po Sloveniji med drugačnim re
liefom. Zlasti je  takšno Brkinsko hribovje, sestoječe iz eocen- 
skega laporja in peščenjaka, izoblikovano v široke ploščate 
hrbte, dobro poseljene. Podobno je  hribovje okrog Lašč na Do
lenjskem, ki je  iz vododržnih slojev in dobro obljudeno na ši
rokih plečatih hrbtih. Tudi Gradniško hribovje na Koroškem, 
ležeče med Velikovško ravnino ter spodnjo Labotsko dolino, 
spada v to skupino.

III. č. Kot posebno varianto hribovja bi mogli na Koroškem 
šteti še Gure z Oso j skim Turjem, razprostirajoče se podolgem 
sredi Celovške kotline od Podjune pa tja do Osojskega jezera, 
s presledki ob prečnih podoljih pri Žihpollju ter pri Lipi. V sred
njem in vzhodnem delu so Gure iz tercijarnega konglomerata, 
ki v njem zelo prevladuje značaj planot, največ v višinah 700 do 
900 m. V severnozapadnem delu Gur in v Osojskem Turju pa
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so tla iz kristalasitih škriljevcev in relief je  tu iz široko zaoblje
nih hrbtov in gora, visokih naj vet- 800—1000 m. V vsem obsegu 
pa je  to hribovje posejano z morenami. Gospodarstvo je  koncen
trirano v prečnih podoljih, kjeir je  največ polja in je  najbolj 
zgoščena naseljenost. Sicer so segla naselja tudi v višine, vsaj 
raztresena, toda mnogo je  zgoraj še gozda.

IV. Predel goric. Obsežno je  ozemlje na Slovenskem, ki pri
pada temu tipu reliefa in ki je  iz nizkih goric, po veliki večini 
prijaznih, položnih, široko zaobljenih goric. Po veliki večini so 
to gorice majhnih relativnih in tudi majhnih absolutnih višin. 
Pa ne le da so gorice zelo položne, — njihova! poibočja so raz
členjena na obilico teras in vegavih planj, ki se nadalljujejo v 
neštetih stranskih hrbtih in pomolih. Po goricah je  spričo tega 
obilo prepereline, obilo ploskev, sposobnih za obdelovanje in 
vabljivih za naselitev. K temu je  pristaviti še važno karakteri
stiko, da so med gorice zarezane številne doline, po večini dokaj 
prostorne, z obsežnejšim planim dnom, ki je  v velikem delu sicer 
vlažno, ali celo izpostavljeno poplavam, a nudi v .en d a rle  obilo 
možnosti za kmetovanje, posebno v sušnih robnih področjih.

V celem je  za gospodarsko izrabo predel goric jako pri
kladen in na Slovenskem se gostota obljudenosti razen na ravni
nah ni nikjer tako zelo stopnjevala kot v področjih teh nizkih 
goric. Saj je  treba še pripomniti, da se gorice v svoji geograf
ski razprostranjenosti najbolj naslanjajo na naše glavne ravnine.

Gorice imamo v raznih področjih Slovenije, ponekod v večji 
razprostranjenosti, drugod le v manjših skupinah, v  malih kotli
nah. Po pokrajinskih variantah moremo zlasti razlikovati vino
rodne gorice, ki jih imamo bodisi na panonski strani, kakor 
tudi v Primorju, pa gorice v osrednjih dellih Slovenije, kjer vin
ska trta sploh ne uspeva ali pa vsaj nima večjega gospodarskega 
pomena.

IV. a. Predel nizkih vinorodnih goric na panonskem in sub
panonskem obrobju je  zelo izrazita, jako svojska geografska 
enota na Slovenskem. Pripadajo je j Slovenske gorice, pa Haloze 
in Dravinjske gorice ter prekmursko Goričko. To je  svet nizkih 
goric, kjer gredo najvišji vrhovi komaj kaj malega čez 400 m, a 
samo redki do 500 m. Gorice imajo široke ploščate in plečate 
hrbte in glave, pa široke valovite terase, med tem ko so znatnejše 
doline, ki jih preprezajo, pretežno ilovnate in po velikem delu 
bolj vlažne (ob Ščavnici, Pesnici, ab Dravinji in drugih). Svet je  
največ lapornat, peskovit, se v poletnih mesecih, ko vlada spričo 
nizke nadmorske lege v  panonskem obrobju visoka temperatura,
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zelo segreje, zlasti v prisojnih legah. In tu se je  razvilo najime
nitnejše vinogradništvo, z njim pa tudi imenitno sadjarstvo, med 
tem ko je  stopilo poljedelstvo v ožjem smislu bolj v ozadje. Pre
vladuje popolnoma raztresena našeljenosit, kar je  očividnio zeilo 
pospeševalo perutninarstvo, ki je  gotovo tu najbolj cvetoče na 
vsem Slovenskem. Gozdi služijo po večini le za domače potrebe. 
Pripomniti je, da prekmursko Goričko po prirodnih pogojih svo
jega zemljišča in podnebja za vinogradništvo ni slabo, pa da so 
v prvi vrsti historični vzroki preprečili, da se ni bolj razširilo.

Temu področju vinorodnih goric je  slično vznožno gričevje 
Pohorja nekako do nadmorske višine 500 m, na vzhodni strani. 
Tu so enako imenitni vinogradi in tudi ostala gospodarska ka
rakteristika je  enaka. Y isto kategorijo spadajo gorice v Roga
škem podolju ter v srednjem Sotelskem, pa gorice v obodu Bre- 
žiško-Krške kotline.

IV. b. V Primorju imamo skupino pokrajinskih enot, ki nas 
spominjajo po geomorfologiji in gospodarski strukturi na vino
rodne gorice panonskega obrobja: to so Vipavska dolina z Brdi, 
pa Šavrimsko gričevje, ki se razprostira na južnovzhodnem obrež
ju  Tržaškega zaliva, od Krasa na severovzhodu pa do kraške pla
note južno nad spodnjo Dragonjo.

Vipava in Brda, dva dela ene in iste pokrajine, sta predel, 
sestoječ iz vododržnih eocenskih plasti laporja in škriljevca, 
razrezanih ter preoblikovanih v nizke, po večini položne gorice, 
ki jih loči nešteto dolinic in drag ter grap. Ta svet goric se na
haja v nizki nadmorski legi in uživa ugodne vplive sredozem
skega podnebja; saj znaša srednja januarska temperatura tukaj 
2—3° C nad ničlo, srednja julijska pa 21—25° C. Nobena druga 
sil o venska pokrajina nima talko ugodnega podnebja. Ni čudno, da 
se je  tu razvilo in se razcvetelo vinogradništvo, ki daje izvrstna 
vina (rebula, „vipavec“ itd.), pa sadjarstvo, ki dobavlja posebno 
zgodnje češnje, pa češplje, ki jih lupijo in sušijo zlasti v Brdih, 
marelice itd. Pa tudi zelenjadne vrtove gojijo  tu jako intenzivno 
in pridelke izvažajo. Vmes je, zlasti po Vipavski dolini, tudi pra
vo poljedelstvo ter živinoreja. Bližina velikih gozdov Trnovske 
planote daje prebivalstvu na severnem robu Vipave še delež na 
pripravljanju lesa. Industrija je  razvita v Ajdovščini, kjer je  
vodna sila močnega veleizvirka Hublja. Obrt, čevljarska, mi
zarska, zidarska, je  razvita zlasti v okolici Gorice. Vipava in 
Brda sta spričo tega jako gosto obljudeni pokrajini.

Šavrinsko gričevje je  po kamninski sestavi in po izobliko- 
Tanosti v geomorfološkem smislu najbolj podobno Brdom. Naha
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ja  se enako v nizki nadmorski višini, ima pa še to prednost, da se 
dviga neposredno ob morju, pa da so spričo tega morski pod
nebni vplivi še močnejši. Tu se je  moglo razen zelo intenzivnega 
vinogradništva in sadjarstva ter zelenjadarskega vrtnarstva 
razviti tudi gojenje oljke; oljčni gaji spadajo k značilnim kul
turnim slikam te pokrajine. Ta cvetoča, vedno zelena pokrajina 
zalaga s svojimi pridelki opisanega značaja bližnja obmorska 
mesta, posebno Trst, pa tudi običajno poljedelstvo in živinoreja 
je  tu dokaj razvita, tako da oddajajo na primer tudi mleko v 
mesta. Ob morju so udeleženi razen tega še z gospodarskim iz
rabljanjem morskih osnov, pri ribištvu, mornarstvu itd. Pri Pi
ranu sodelujejo z delom v velikih solarnah v Sičjolah, kakor tudi 
v novonastalem premogovniku pri Sičjolah. Gospodarske osnove 
te pokrajine niso slabe, posebno imenitne so v bližini morja. Zato 
je  ta pokrajina tudi gosto naseljena, a gostota se seveda v smeri 
v notranjost, zlasti proti jugovzhodu, kjer se gričevje zvišuje, 
polagoma manjša. V celem pa je  Šavrinsko gričevje najbolj pri
morska slovenska pokrajina, najbolj svojevrstna po svojem go
spodarskem značaju, imenitno dopolnilo ostalim slovenskim 
predelom.

IV. c. Na široko se razprostirajo po osrednjem Dolenjskem 
nizke gorice, ki so tudi zdlo nizke in položne ter lepo zaobljene, 
a so izoblikovane največ v mezozojskih kamninah, v znatni meri 
v apnencu-dolomiitu. Po kamninski podlagi se tedaj zelo razliku
je jo  od vinorodnih goric bodisi na panonski kot na primorski 
strani. Vrh tega je  na njih po večini prav debela plast prepere- 
line; marsikje je  sloj rdeče ali rdečkaste prsti na površini jako 
izdaten, kar rodovitnost teh goric zelo stopnjuje. Vendar ne sme 
ostati neomejeno, da tu, tam ipak gleda gola apniška skala na 
površje.

Gorice tega tipa vidimo že po Novomeški kotlini, odkoder 
se vlečejo ob Temenici navzgor. Najbolj značilne so na osred
njem Dolenjskem ob zgornji Temenici in njenih pritokih ter ob 
kraških ponikalnicah okrog Šentvida pri Stični, od koder se 
vlečejo na širdko v porečje Mirne, obdajajoč ozko Mokronoško 
kotlinico. Prav take gorice vidimo okrog Grosupeljske kotline.

Na teh osrednjedolenjskih goricah po večini ni vinogradov, 
podnebje je  pač že preostro. Toda bolj ko se bližamo spodnjim 
krajem, ugodnejše je  podnebje, toplejše in bolj suho, in v soraz
merju s tem postajajo vinogradi pogostnejši in vinski pridelek 
gospodarsko pomembnejši.
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Podobnega značaja, dasi drugačne litološke osnove, so go
rice, ki jih imamo sporadično še ponekod, na primer Tunjiške 
gorice pri Kamniku, gorice v vzhodnem delu Celljske kotline, v 
Moravski kotlini in še tu, tam. Tudi Pivko ter Reško kot linico 
okrog Ilirske Bistrice moramo šteti zraven. Povsod tod g1 г e v 
glavnem za tercijarne sloje; največ za lapor in peščenjak, ki 
so v njih izoblikovane gorice. Za vinograde tudi tu po veliki ve
čini ni klimatskih pogojev. Isti kategoriji nam kaže prištevati 
tudi dele Dobrav med Radovljico in spodnjo Kokro, kjer sestoje 
iz miocenskih goric; v glavnem osrednjem delu pa so Dobrave iz 
kvartarnega konglomerata, razrezanega v obsežne prodne ali 
konglomeratne terase; ta del se uvršča v sistem velikih naših 
nasutih ravnin ter danjih ravnic ob večjih rekah.

Podobno je  treba omeniti posebej, da se nahajajo sredi 
goric ob večjih rekalh obsežnejše danje ravnice, ki imajo ravni
nam podobna svojstva bodisi kar se tiče reliefa ter obdelovalne 
površine, kakor glede pogojev za gospodarstvo teir za naselitev. 
Toda spričo manjše razsežnosti jih ne kaže izkazovati posebej 
in tudi jih ni lahko posebej označevati na kartografskem pre
gledu. Saj se pri kategoriziranju tukaj uveljavlja težava, delati 
mejo napram skupini majhnih ravninic in kotlinic ob rekah, ob
danih z nizkimi, zelo položnimi goricami, ki smo jih uvrstili ob 
velike ravnine kot skupino V. b. Prehodi od ene skupine v drugo 
so tu tako očitni, da bi se mogli obe šteti skupaj, ako ne bi vzeli 
za merilo kriterija, v koliko odloča dovolj znatna razsežnost 
osrednje ravnice.

IV. č. Posebno varianto v kategoriji goric moremo razli
kovati še na Koroškem, kjer je  v velikem delu Celovške kotline 
prave ravnine le malo, po večini pa vidimo med ravnicami, v 
znatni meri pokritimi z jezerci, barji ter mokrinami, nešteto go
ric, višjih brd in hribov, ki so med njimi tudi do 300 m in še več 
visoke gore. Tudi tukaj je  ponekod med goricami ipak ravnina v 
prevladi, drugod pa vendarle gorice med ravnicami dajejo zna
čaj pokrajini. Podčrtati je  treba še dejsFvo, da so ravnice po ve
liki večini bolj vlažne nego sušne, pa da je  relief tu močno po
sejan z morenami, bodisi s talnim mo renskim drobirjem, kakor s 
številnimi morenskimi nasipi, ki se vlečejo ponekod po več kilo
metrov na daileč. Očrtanega značaja je  pred vsem Velikovško 
podgorje, vsa pokrajina med Dravo in vznožjem Svinjske pla
nine, prav tako šentprimške gorice med ravno Podjuno in spod
n jo Belo ter Dravo, pa pokrajina ob Gosposvetskem polju ter ob 
srednji in zgornji Glini, kakor tudi pokrajina okrog Baškega je-
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zera. Končno bi mogli v isto kategorijo po poglavitnih svojstvih 
reliefa šteti tuđi večino slovenske Ziljske doline.

V. Ravnine in večje doline. Samostojna velika enota po 
reliefu in gospodarski strukturi ter naseljenosti so velike ravnine 
na Slovenskem. Murska ravan na obeh straneh Mure, Dravsko 
polje, Spodnja Savinjska dolina v Celjski kotlini, Brežiška ra
van in Krško polje s Šentjernejskim, Ljubljanska kotlina, pa 
ravan ob spodnji Soči ter deli Celovške kotline. Vse naštete naše 
ravnine imajo skupno svojstvo, da so nasute šele v toku kvar- 
tarja, vsaj kar se tiče zgornjih plasti nasipine. Ta zgornja plast 
je  iz dveh sestavnih delov: osrednja področja ravnin so iz same
ga nasutega, dokaj debelega proda, po veliki večini apniškega, 
robni pasovi pa so iz ilovice in gline. Prevladuje prodna ravnina, 
ki pa ima to slabo svojstvo, da je  lie na tenko preperela in je  radi 
tega plast prsti le pičla. Vrh tega je j rada škodi suša. V bližini 
rek je  razrezana v terase. Poplavno ozemlje je  po večini omejeno 
na primeroma ne široke pasove ob rekah, k jer je  le vrbje. Iz ilo
vice in gline sestoječi robni pasovi na ravninah so napojeni z 
vodo, vlažni in se slabo odmakajo, kakor pričajo že imena Čreti, 
Mokrine, Logi. Na njih so ostali največ travniki, za njive so jih 
le malo porabili, dasi bi biilo s primerno osušitvijo mogoče. V teh 
robnih pasovih je tudi naseljenost manjša. Opozoriti pa je, da 
so v  glini dobre osnove za opekarstvo in v njih so naša pogla
vitna področja opekarn (Pragersko ter podpohorski pas med 
Čreti in Mariborom, področje severno in severnovzhodno od Ce
lja, Vič—Koseze pri Ljubljani, pas med Škofjo Loko in Bit
njami itd.).

Ob tem je  treba posebej navesti Ljubljansko barje. Po svo
jem nastanku se uvršča v zajezitvene robne pasove naših nasu
tih ravnin, sestoječih največ iz ilovice ali gline, pa preveč zamo- 
čenih. Tudi Ljubljansko barje, kjer je  jezero trajalo še tja v 
prazgodovinske čase, je  iz najfinejše nasipine in naplavine. V 
zgornjem silo ju  so še oistanki šotne odeje, nastale v prazgodovin
skem in zgodovinskem razdobju. Ljubljansko barje, ki se v vsej 
južni polovici vanj iztekajo tipični kraški izvirki, ima celo hi
drografska svojstva, podobna kraškim poljem. Zato niti v naj- 
hu jših čretih naših nasutih ravnin povodnji niso delale tolikih 
preglavic, kakor na Ljubljanskem barju; šele z novejšimi melio
racijskimi deli se jih je  posrečilo omejiti in skrčiti, popolnoma 
preprečiti pa niti sedaj še ne. Po prirodnem značaju svoje povr
šine se tedaj Barje uvršča ob črete, je  še vedno mokrina, kjer 
najbolj uspevajo trave, alas ti kisle in ki se mnogo bolj uporab-



14 ANTON MELIK:

lja  za živinorejo nego za poljedelstvo. Za krompir, pšenico itd. 
ni prikladno, pač pa za zelje, koruzo, sončnice, pa za zelenjadne 
in nekatere sočivne sadeže. Dejstvo, da mora biti Barje prepre- 
ženo z odmakalnimi jarki prav na gosto, postavlja ovire racio
nalizaciji obdelave.

Sicer pa so ravnine pri nas glavna domena poljedelstva, tu 
je  delež zorane zemllje največji, gostota naseljenosti največja in 
tudi največje vasi so tu. Toda opirajoč se na travnike, ponekod 
še pašnike v čretih, pa na gojenje krme na njivaih, se tudi tu 
živinoreja kosa z obdelovanjem polja.

Posebej je  treba pozornost obrniti na dejstvo, da je  celo na 
naših ravninah ponekod še obilo gozda. Ponekod se gozd na rav
nem drži bolj zamočemih ilovnatih področij, toda še širše je  ob
močje, kjer se je  gozd ohranil na sušnih prodnih površinah. Pač 
znamenje, da se je  gozd obdržal radi v  davnini nastalih posest
nih razmer. Tu je  podoba, da bi bilo racionalno, da bi gozdno 
zemljišče spremenili v njive, potrebe po gozdu pa bi oskrbeli na 
robu ravnine, k jer so pobočja, ki so po svoji prirodi, strminah, 
pičli preperelimi in težavni obdelavi pač ustvarjena najbolj za 
rast drevja. Nekaj gozda se drži celo še na Dravskem polju, pa 
na Murski ravnini, precej ga je  tudi še na Brežiški ravnini 
(Dobrava), pa ob Krškem polju (Krakova), posebno mnogo pa ga 
je  še v Ljubljanski kotlini, osobito v osredju, na Kranjsko-Sor- 
škem polju. Tudi ravna Podjuna ima še obsežne gozde.

V. b. Podobnega značaja, samo da mnogo manjšega obsega, 
so ravnine v dnu dolin ob večjih naših rekah, v alpskem in ob- 
alpskem področju. Te danje ravnine so nasute, pa bodi da so iz 
proda in peska, ali iz gline, in sicer največ iz rečne nasipine, po
nekod pa učinek sedimentacije v nekdanjih jezerih. Ponekod so 
plane doline ostale nerazrezane, a povečini so razčlenjene v si
stem teras, podobno kot naše velike ravnine. Takšnega značaja 
je  plana dolina ob Dravi med Dravskim poljem pri Mariboru ter 
Celovško kotlino. Podoben je  Rož, vsa dolga dolina ob Dravi od 
Podjune pa do okolice Beljaka. Tudi spodnji del slovenske Zilj
ske doline, zlasti od Čajne navzdol, spada v to kategorijo. Ena
kega značaja je  plana dolina ob Savi nad Litijo kakor tudi med 
Radečami in Krškim, pa nekateri deli doline ob najspodnejši Sa
vinji. Kakor že navedeno pri opisu kategorije IV. c, spada v isto 
skupino tudi zahodni deti Dobrav, med Radovljico in Kranjem, 
predstavljajočih razrezane terase savske prodne nasipine, pa ta
kisto v terase razrezana dolina Tržiške Bistrice pod Tržičem. 
Tudi dno Bohinja spada še v to skupino, podobno kot ob zgornji
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Soči Bovška kotlinica ter plana dolina med Kobaridom in Tolmi
nom, pa Rezija. V isto skupino spada tudi Goriška ravan med 
Solkanom in ustjem Vipave.

V isto kategorijo bi morali uvrstiti tudi še vse one dele na
ših dolin v gričevju, hribovju ter sredogorju in visokem gorovju, 
ki imajo znatnejše danje ravnice. Toda spričo premajhne raz
sežnosti jih je  težko oddvojiti od enote obdajajočih goric in hri
bov, pa jih je  bilo spričo tega treba uvrstiti v skupno enoto s 
prevladujočimi goricami ali s hribi in gorovji. Pač pa je  bilo 
mogoče posebej označiti vsaj znatnejše takšne ravnice, izobliko
vane v malih kotlinicah, obdanih z vencem nizkih goric in plo
ščatih, dasi dolgih brd. Mislimo s tem na Mislinjsko dolino, na 
šaleško dolino (imenovano tudi Velenjsko kotlino), pa Gornje
grajsko kotlinico. Kakor že naznačeno pri obravnavanju katego
rije IV. c  in IV. č, bi se mogle v to skupino uvrstiti tudi plane 
ploskve Mirenske doline, ravnice v  Grosupeljski kotlini, ob Reki 
pri Ilirski Bistrici, ob Vipavi pri Ajdovščini itd. podobno kot z 
goricami in hribi na gosto prepreženi deli Celovške kotline.

V. c. Kot posebna enota naj se navede tu plana dolina ob 
zgornji Krki od izvira pa do kolena pri Soteski pod Rogom. Od 
drugih planih dolin se razlikuje po tem, da ni nasuta, marveč je  
vrezana v živo skalo apniške kamnine. Njena površina je  vegasta 
ravnina, nekoliko preprežena s plitvimi kraški mi vrtačami, pre
krita po večini z znatno plastjo prepereline, nudeč rodovitno 
prst za kmetovanje in za dokaj gosto natresena naselja. Krka 
teče tu vrezana v dokaj globok dol, med tem ko je  zgoraj na 
plani ravnini večkrat pomanjkanje vode.

VI. Dinarske visoke planote. Važna geografska skupina po 
reliefu so velike dinarske planote, in sicer na Kočevskem (Rog, 
Kočevska gora, Got eniški Snežnik), Velika gora in Potočansko 
višavje okrog Loškega potoka, Mokre, Krim, Pokojiška planota, 
deloma Vidovska planota z Blokami, pa Snežniška planota z Ja
vorniki, Hrušica ter Trnovski gozd, pa končno še Čiško gorovje. 
Tudi Gorjance moremo še šteti zraven. Te planote so po veliki 
večini neposeljene, razen Vidoviske planote okrog Sv. Vida in ra
zen Blok, Gorjancev in še nekaterih manjših izjem. Nadmorska 
višina teh planot niti ni poglavitni činiteilj, ki bi oviral poselitev, 
saj se vzpenjajo poglavitni deli planot nekako med 700 in 1000 m; 
višji so pač osrednji deli v njih, zlasti v Snežniku ter Trnovskem 
gozdu. Toda te planote so zakrasele. Manjka jim gladka ravna 
ploskev, prevladuje razdrapan kraški relief, ki je  sposoben sko
ro le za gozd. Zato imamo v teh dinarskih planotah tretji najbolj
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gozdnati predel Slovenije, in sicer v višjih in bolj celinskih legah 
pretežno z iglastim drevjem, v nižjih legah, zlasti na vzhodu in 
zapadu pa s prevlado Histovcev. Tu je  žagarsko-gozdna industrija 
silno važna gospodarska podjetnost, ki je  nudila prebivalstvu 
v sosedstvu najvažnejši vir za obstoj. Samo Bloke z Vidovsko 
planoto, kjer je  precej vododržne površine in kjer so prostrane 
gladke vravnjene ploskve, je  gozd precej iztrebljen in tamkaj 
se širijo celo obsežna polja, posebno pa travniki, tako da so z 
Blok obiilo sena izvažali, pa še so imeli doma dobro urejeno mle
karstvo. Tudi Gorjanci so v svojih nižjih področjih bolj raz
členjeni in poseljeni, gozd pa je  ohranjen v prostranih osrednjih 
najvišjih predelih.

Višje planote, in sicer največ zakrasele planote, imamo v 
manjšem obsegu tudi še ponekod, postavimo na obeh straneh 
Višnje gore. Ker pa so majhnega obsega in vrh tega le še v 
manjšem delu zarasle z gozdom, jih ni kazalo' izločevati posebej. 
Tudi nekatere druge majhne planote je  bilo treba zaradi pre
majhne razsežnosti pustiti v nemar, pač tamkaj, kjer se v bistvu 
vendarle uvrščajo k sosedstvu.

Posebej je  treba poudariti, da so naše največje planote v 
Julijskih Alpah, Jelovica, Pokljuka in Mežaklja, skoro enakega 
značaja kot so najvišje dinarske planote, da so prav talko pogla
vitno iz apnika, pa zakrasele ter porasle z velikimi gozdi. Pač 
pa je  razlika v tem, da so spričo neposrednega sosedstva visokega 
gorovja postale tudi področje planinske paše in prihajajo v po
štev tudi sicer v zvezi z visokogorskim gospodarstvom, na pri
mer za tujski promet, kot privlačne smučarske postojanke itd. 
Vse to je  spadali o med nagibe, da smo jih razvrstili ločeno od di
narskih planot, v  naslonitvi na naše Alpe.

VII. Kraško hribovje z nižjimi planotami in podolji. V slo
venskem delu Dinarskega gorskega sistema je  zelo obsežno 
površje, ki ga moremo najbollj upravičeno imenovati — zakra
selo hribovje; toda vmes so manjše kraške ravni in planote v 
nižji nadmorski legi, pa suhe doline z zakraselimi terasami ter 
razgibana podolja. Marsikje so te enote površja tako sklenjene 
in pomešane med seboj, da jih je  v  pregledu in na pregledni 
karti težko ali celo nemogoče ločiti med seboj. Zato je  bilo treba 
vse takšno površje zajeti ikot enoto in ga izločiti v skupnem 
obravnavanju, tem bolj, ker ima vsaj poglavitna prirodna svoj
stva skupna. Temu predelu pripada zahodno od Temenice 'ležeča 
Suha Krajina, zraven smo šteli tudi nižje planote okrog Višnje 
gore, pa hribovje na obeh straneh Želimeljske doline, Kočevsko
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I. Visokogorski alpski (predel.
I. a. Alpske visoke pl anote.
II. Predel alpskega sredogorja:

a) pohorsko Podravje,
b) sredogorje med Mislinjo, Pako in Savinjo. 

ILL. Hribovje:
a) glavno predalpsko hribovje,
b) nižje hribovje ob panonskih goricah,

Prirodnogospodarska sestava Slovenije.
c) hribovje po notranji Sloveniji, 
č) Gture na Koroškem,

IV. Predel goric:
a) vinorodne gorice na panonskem robu.
b) vinorodne gorice v primorju,
c) .gorice po osrednji Sloveniji, 
č) gorice v Celovški kotlini.

V. Ravnine in večje doline:

a) večje ravnine,
'b) širše doline,
c) dolina ob zgornji Krki.

VI. Dinarske visoke planote.
VIL. Kraško hribovje z nižjimi planotami in podolji. 
VLL. a. Bela Krajina.
VLI. b. Kras.
VLIL. Kraška polja.
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izven že obravnavanih visokih gozdnih planot, Notranjsko podo
lje, pa hribovje okrog Senožeč. In končno smo zraven šteli tudi 
nizke zelo zakrasele planote, ki obdajajo Čiško gorovje. Po
drobnejša razčlenitev bi pač morala v  tem predelu razlikovati 
vsaj dvoje različnih področij, prvo, k jer prevladujejo zakrasele 
ravnate, in drugo, kjer je  vendarle najbolj upravičena označba 
s kraškim hribovjem. Toda iz pravkar navedenih razlogov smo 
vendarle zajeli vse to površje kot: skupno enoto, tem bolj, ko 
moremo ugotoviti v n jej zelo tehtne skupne prirodne poteze, te
meljno važne za gospodarstva.

Pred vsem je  površinsko področje kraškega hribovja z niž
jimi planotami in podolji v  vsem obsegu iz zelo votlikavega 
apnenca in spada v naše najbolj kraško površje. To je  naš naj
bolj tipičen ikras, ki ise odlikuje v slabem tudi po tem, da glleda 
na površino na mnogih krajih gola skala, čim bolj na jugu in 
proti morju, tem bolj na široko. A tudi po drugod so kraška tla 
le na tenko prekrita s preperelino, tako pičlo, da je  je  za njive 
premalo in da zadostuje samo za pašnik, pa za hosto, a za trav
nik že ne več. \ tenki in presledkasti preperelim se more držati 
le malo vtlage, zato ni čuda, da se tukaj suša hitro pozna, pa da 
trava v poletnih mesecih često uvene ali se celo popolnoma po
suši, posebno v južnejših, bliže morju ležečih področjih. Tudi si
cer vlada tod veliko pomanjkanje vode; vodni izvirki so skrajno 
redki in neznatni, saj prihajajo studenci v  poštev le v najnižjih 
legah, posebno ob kraških poljith. Umetna napeljava vode s po
m očjo vodovodov se mora tu nujno uvrstiti v program načrtnega 
gospodarstva. Na splošno moremo reči, da so tu za obdelovanje 
sposobne ploskve skrajno pičle, omejene v bo lj celinskih področ
jih največ na položne površine pa na dno suhih dolin. V južnejših 
področjih so marsikje za njive sposobne skoro le vrtače, kjer se 
je  v dnu nabralo prilično mnogo jerine, kraške rdeče pršti. Toda 
celo v najugodnejših področjih dolenjskega in notranjskega 
kraškega hribovja so redke obsežnejše ploskve, k jer je  dovolj 
rdečkaste ali rjave prsti; celo tu moli na neštetih krajih gola 
skala na vrh, ovirajoč kmetovanje; še dandanes naletimo na pri
mere, da takšne posamič moleče žive skale razstreljujejo ter 
odstranjujejo.

V celem je področje kraškega hribovja z nižjimi planotami 
ter podolji za gospodarstvo od prirode zelo slabo obdarjeno zem
ljišče. Za racionalizirano poljedelstvo bo tu pač težko najti 
ustreznih možnosti. Še za živinorejo bodo težave tudi pri umnem 
gospodarstvu, dasi bo nedvomno tu živinoreja vedno ohranila
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prednost pred poljedelstvom v ožjem smislu. Morda bi kazalo 
največjo pažnjo posvetiti ovčjereji, seveda z uvajanjem smotrno 
odbrane pasme, prilagojene prirodi ikraškega zemljišča in pod
nebju, pa izbrane z vidika pridobivanja volne.

Še eno skupno svojstvo ima po veliki večini ta naš predel: 
gozda je  v njem jako malo, po velikem delu sploh nič. Toda v 
prvotnem, v  naravnem stanju je  bil ta predeli ves zarasel z goz
dom, ki so ga iztrebili šele polagoma. V notranjem delu, postavi
mo, v Suhi Krajini, so ga močno razredčili ali celo iztrebili, ker 
so upotrebljavali drevje za pridobivanje oglja. Le malokje se je 
gozd ohranil, kakor na primer v delih Notranjskega podolja, 
k jer ceflo prevladujejo smreke in jelke. Po drugod je  bilo in je 
še največ bukovine, pomešane tudi z brezji, v južnejših legah, v 
bližini morja, pa je  bilo največ hrastovine. Brinja je  seveda tod 
povsod dosti. Načrtno gospodarstvo bo moralo stremeti pred 
vsem za tem, da po velikem delu tega predela obnovi gozd, oso
bito na skalnatem in na pretežno kamenitem površju, v tolikih 
dimenzijah, da bi postal važna osnova gospodarske izrabe, seveda 
za bodoče generacije. Načelo bo tedaj moralo biti: z naših rav
nin, ki so sposobne za poljedelstvo, naj se gozd odstrani, obnovi 
pa naj se na kraških površinah, na katerih je  nemara gozd naj
boljša gospodarska izkoristitev.

VII. a, b. Bela Krajina in Kras. V silo venskem k raškem po
vršju imamo še dve pokrajinski enoti, ki se po nekaterih samo
svojih potezah ločita od pravkar očrtanega predela kraškega 
hribovja z nižjimi planotami ter podolji, ki pa sta hkrati med se
boj različni. Zlasti Kras, zgodovinska pokrajina med Vipavo in 
Tržaškim zalivom ter Bikini, je  podoben sosednemu zakrasele
mu področju na SV, V in JV, a kaže vendarle nekatera po
membna posebna svojstva. Še bolj svoje vrste je  relief Bele 
Krajine. Zato je  najbolj umestno, da obravnavamo obe ti dve 
pokrajini posebej.

B e l a  K r a j i n a  je  obsežna valovita kraška ravan, ki jo  
prištevamo k plitvemu krasu. Tu se je  hidrografska mreža le z 
glavnimi žilami ohranila na površju, toda reke in rečice (Kolpa, 
Lahinja in dr.) teko v kanjonskih dolih. Valovita ravan, del 
pliocenskega ravnika, leži v nadmorski višini 150—300 m, je  v 
velikem delu docela kraška, toda v znatnem delu prekrita z de
belo plastjo kraške rdeče prsti, ki je  sposobna intenzivne obde
lave. Gozda je ostallo tu malo, a kar ga je, je  pač le iz listovcev, 
največ bukovja. Na gorskem obodu Bele Krajine, kakor tudi na 
osamljenih goricah, je  dobro uspevajoče vinogradništvo, kakor
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umljivo spričo nizke nadmorske lege in položaja v obrobju Pa
nonske kotline. Prostrani pašniki in travniki nudijo tudi tu ob
sežne možnosti za živinorejo.

К г as , . pokrajina med Tržaškim zalivom in Vipavsko do
lino, je  docela kraški svet. V njem so izoblikovane dokaj široke 
suhe doline, osobito dve veliki, ena, po kateri je  nekdaj nad- 
zemisko tekla Reka proti sedanjemu Doberdobskemu jezeru, in 
druga, po kateri je  nekdaj nadzemeko tekla relka izpod Čičarije 
po Podgrajskem podolju in mimo Trebč, Opčin ter Nabrežine 
proti Devinu. Kot morfološka dediščina po njih so ostale dokaj 
obsežne plane ploskve, prekrite ponekod z dokajšnjo kraško 
rdečo prstjo, ki daje osnove za njive. Po večini pa so tudi ploskve 
v suhih dolinah razjedene v  raztrgan kraški relief, k jer gleda 
zelo mnogo žive skale na površje. Marsikje »o le kraške vrtače, 
kjer je  ohranjena kraška rdeča prst in kjer so' mogoče njive, 
medtem ko je vse drugo površje skalovito, kjer je  možnosti le 
za slabo rast redke trave, pa za prav tako slabo hosto. Da ni 
možnosti za poljedelstvo na gričih in hribih, ki se vzdigujejo po 
Krasu, zlasti ob severnem in južnem robu, je  ob sebi umlljivo. V 
celem se Kras vzdiguje od s e v ero zap a d nega dela, kjer se nahaja 
s svojimi danjimi ravnotami v nadmorskih višinah 90— 180 m, 
proti JV, kjer so nadmorske višine okrog 350—450 m, medtem 
ko višji in najvišji kraški hribi segajo še kakih dve sto metrov 
višje. V celem so prirodne možnosti za gospodarstvo na Krasu 
kaj skromne in za modernizacijo gospodarstva je  malo osnov. 
Pač pa uspeva tu spričo nizke nadmorske lege in mediteranskih 
podnebnih vplivov še dobro vino, znano najbolj pod imenom 
kraškega terana. In tudi sadjarstvo je  okrog kraških kmetskih 
domov še precej razvito.

Na vzhodnem koncu Krasa je pri Vremah premogovnik, ki 
pa daje kurivo le v majhnih množinah. Svetovno znani so veliki 
kamnolomi pri Nabrežini. Sicer pa je  gospodarstvo Krasa že zelo 
povezano s Trstom. Nekdaj je  Kras imel ogromno boljše dohod
ke, ko so čezenj še tekle veilike žile voznega in tovornega pro
meta proti morskim pristaniščem. Odkar so zgradili železnice, se 
je  vse to nehalo in ljudje so se morali s Krasa odseljevati s tre
buhom za kruhom.

VIII. Kraška polja (Cerkniško, Planinsko, Loško, do neke 
mere kotlinica pri Logatcu, Ribniško in Kočevsko, pa Dobrepolje 
in Radensko-grosupeljsko, da manjših polj (Globodol, Babno po
lje) in ponikev ter slepih dolin ne opisujemo posebej. Zanje vsé 
je  skupna značilnost, da jih skoro vsako leto zalivajo povodnji
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kraške vode, trajajoče dalje časa, gotovo pa nekaj dni. Spričo 
tega na poplavnih poljih ni mogoče obdelovanje njiv, še s trav
niki je  križ. Polja so spričo tega omejena na bolj sušne robne 
pasove, zlasti na rečnih nasipinah. Polja potrebujejo sistematične 
melioracije. Res pa je, da iso med posameznimi polji znatne raz
like, po reliefu in hidrografskih svojstvih. Dobrepolje na primer 
le redko zalivajo povodnji, skoro da moramo reči: le izjemoma, 
zato je  po večini v njivah in -gosto poseljeno Na Planinskem po
lju pa so poplave zelo reden pojav. Osušitev kraških polj je  radi 
posebnosti podzemskega Ikraškega odtoka zelo komplicirana 
stvar, ki pa bi se mogla reševati v zvezi z velikopoteznimi hidro- 
tehniškimi in elektmfikacijskimi načrti. Tudi Kočevsko polje je 
izjemnega značaja, po veli i kem delu ni prekrito z naplavino, mar
več je  iz zakrasele ravnate, razjedene z neštetimi kraškimi 
vrtačami.

Prirodnim razmeram v kraških poljih so v glavnem slični 
pogoji tudi v  mnogih manjših ponikvah, t. j. malih kraških kotli- 
nicah ob vodnih ponikalnicah, kjer se pogosto voda razlije po 
aluvijalnem dnu (Ponikve pri Preserju, pri Šmarju itd.). In do
cela podobno je  v slepih dolinah, 'ki jih vidimo po kraškem svetu 
na geološki meji napram vododržnemu zemljišču; tudi tu se vo
da pogosto razlije v povodnji po aluvijallnem dnu slepe doline ob 
ponikvi ter nad njo po dolini. Toda razporedba teh manjših geo
grafskih področij ne kaže združbe v večje pokrajinske enote, 
marveč so ponikve ter slepe doline raztresene ob ostalem krasu.

Естественно-хозяйственное строение Словении.

Краткое содержание.
В своем исследовании Словении автор поставил себе целью установить 

се составные части, различающиеся между собой с хозяйственной точки 
зрения по природе своего рельефа, по своему геологически-литологиче- 
скому строению, по своей высоте над уровнем моря, по климатическим 
условиям и по главнейшим современным экономическим особенностям. 
Автор приходит к выводу, что, в основных чертах, можно различать в 
Словении следующие естественно обусловленные области:

I. Область высоких гор, Словенские Альпы, состоящие преимуще
ственно из известняковых пород, изобилующие голыми скалами, с гидро
графическими и геоморфологическими особенностями карста. В этой аль
пийской области много лесов, однако, в среднем, только до высоты 1600— 
1800 метров. Нивы достигают, в среднем, высоты 1000—1200 метров; до той 
же высоты поднимаются и постоянные поселения. Но в то время как в 
западных Словенских Альпах населенными являются только главные до
лины, на востоке, в Камнишских Альпах и восточных Караванках, отдель
ные крестьянские усадьбы разбросаны и но высотам. Здесь много альпий
ских пастбищ, временных летних альпийских поселков; в этих краях раз
вито альпийское скотоводство. Словенские Альпы привлекают много тури
стов, лиц, нуждающихся для своего здоровья в горном воздухе, и любителей



PRIRODNO-COSPODARSKA SESTAVA SLOVENIJE. 21

купания в горных озерах. В восточной части Юлийских и Камнишских 
Альп мы встречаем широкие плоскогория, хотя и карстового характера, 
однако, покрытые огромными лесами, являющимися основой для оживлен
ного лесного и лесопильного хозяйства (1а на приложенной карте). Для 
использования водной энергии Словенские Альпы мало подходят в виду 
своих карстовых гидрографических свойств.

II. Область средне-высоких альпийских гор состоит из кристалличе
ских сланцев и эруптивных каменных пород; эта область характеризуется 
спокойным, пологим расположением и достигает высоты 1000—1500 метров. 
Большие густые леса покрывают эту поверхность. Это вторая важнейшая 
лесная область Словении, бывшая сосредоточием лесной и лесопильной 
промышленности. Сельское хозяйство опирается на систему разбросанных 
крестьянских хозяйств, расположенных уединенно по террасам и пологим 
склонам, по горным седлам до высоты 1000— 1200 метров. В хозяйстве на 
первом месте стоит скотоводство. В долинах мощные водные силы сосредо
точены на Драве, где созданы большие центральные гидростанции (Фала, 
Дравоград и др.), явлающиеся основой для индустриализации. Богатые 
залежи угля (Леше в Межицкой долине не разрабатывается) в Веленье 
послужили базой для большой калорической электростанции, доставляющей 
электрический ток значительной части Словении. Менее крупные промы
шленные предприятия, главным образом металлургические, расположены по 
долинам: Гуштань в Межицкой долине, Мута, Руше в Дравской долине, 
Шент-ЈТовренц на Похорье, Словеньградец, Шоштань (кожевенное произ
водство).

III. Область малых возвышенностей представляет по своей форме 
очень разнообразную поверхность в альпийском предгорье. Эти возвышен
ности достигают максимум 800— 1100 метров и только в отдельных случаях 
большей высоты, со значительными относительными высотами и довольно 
крутыми обрывами. Эта область заселена и обработана в своей части, пред
ставляющей долины, террасы и менее значительные плоскогория. Хозяй
ственные условия здесь гораздо более благоприятны для скотоводства, 
чем для земледелия. Последнее должно бороться с большими трудностями, 
так как пласт перегноя в этих местах тонок. Леса в этой области в значи
тельной степени сведены и могут быть использованы только в уме
ренном количестве. В ниже расположенных краях, особенно на востоке, 
имеются благоприятные условия для садоводства. Водные силы только 
отчасти могут быть использованы для центральных гидростанций. Область 
эта изобилует залежами средне-терциарного бурого угля, особенно в Трбов- 
лях, Загорье, Храетнике, а также в Сеновом, Забуковице и Шент-Янже- 
Крмеле.

IY. Холмистая область охватывает, главным образом, холмы (»горицы«), 
покрытые виноградной лозой и расположенные на панонской окраине (IV а). 
Эта область производит отличное вино и много хороших фруктов. Она из
вестна также как область разведения и сбыта домашней птицы, особенно 
кур, и яиц. В хозяйственном отношении с этой областью сходны холмистые 
края в Словенском Приморье (IY б) с тем различием, что там развита 
культура маслин и фиг. Холмы (»горицы«) в центральных областях Слове
нии морфографически подобны выше указанным. Однако, они в общем мало 
пригодны, а более высокие из них и вовсе не подходят для виноградарства. 
И все же они отличаются более значительным объемом обработанной по
верхности и большей густотой населения.

Y. Область равнин и более широких долин. Более широкие равнины 
Словении образовались только в квартарную эпоху. Большею частью они 
покрыты только тонким слоем перегноя. Расположены они почти исключи
тельно по течению главнейших рек: Муры, Савы, Савиньи и Сочи. Среди 
них можно различать равнины, покрытые галькой, являющиеся сухими, и 
глиноземные равнины, более влажные и даже мокрые. В отношении их 
необходимо применять осушение с помощью системы канав и отводных 
каналов, как, например, в первую очередь в болотистой местности, на т. н. 
»барье«, около Любляны. На этих равнинах особенно распространено земле
делие, но сильно развито и скотоводство. В этих краях и население особенно 
густо, а в связи с густой населенностью образовались и самые крупные 
города. В них и около них более всего сконцентрировалась и индустрия
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(Марибор, Птуй, Целье, Есеницы, Крань, Любляна и ее окрестности, Горица, 
Целовец и Беляк). Однако, в некоторых местах, особенно у  рек и в долинах, 
равнины пересечены террасами.

Категории поверхности VI, YII и VIII принадлежат к карстовому 
рельефу.

VI. Область динарских высоких плоскогорий представляет возвышен
ную территорию плоскогорий карстового характера, покрытых большими 
лесами. Г1о своему рельефу, высоте и по недостатку компактного почвенного 
слоя они наиболее подходят именно для лесов. Это третье крупнейшее 
сосредоточие лесного богатства Словении и центр развитой лесной и лесо
пильной промышленности.

VII. Карстовые возвышенности с более низкими плоскогориями и 
долинами. Это — специфически карстовый рельеф, особенно разнообразный 
на высоте от 300 до 600 метров, с неравномерным, промежуточно-распре- 
деленным перегноем, лежащим, большею частью, тонким пластом. Эта 
область характеризуется карстовой гидрографией и ^обилием скалистых 
оголенных поверхностей. Почвы, подходящей для обработки, здесь чрезвы
чайно мало, кое-где вблизи моря ее можно найти только на отдельных 
карстовых участках. И в будущем здесь отсутствуют условия для рацио
нального земледелия. Несколько более благоприятной является эта область 
для скотоводства, для пастбищ, значительно менее для лугов. Многие 
участки в этой области следовало бы вновь облесить, ибо, повиди- 
мому, здесь, на скалистой почве, лесное хозяйство представляет наиболее 
целесообразную форму экономического использования. Недостаток воды, 
отсутствие основ для электрификации, незначительные залежи плохого угля- 
лигнита (Кочевье, Черномель) и почти полное отсутствие промышленности 
— таковы характерные особенности этой области.

VIII. Область карстовых полей состоит из редких равнин на карстовой
территории, в большинстве случаев в форме пространств, заливаемых во 
время наводнений. Эта область более всего пригодна для травяного хозяй
ства; для земледелия подходят только ее более сухие окраины. Положение 
некоторых частей этой поверхности несколько более благоприятно, так как 
наводнения здесь случаются не столь часто. Карстовые поля требуют осно
вательной мелиорации, связанной, однако, с весьма сложной гидрографи
ческой проблематикой. Антон Мелик


