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S v e t o z a r  I l e š i č :

Agrarna obljudenost na Koroškem
v

Z e več študij je  v novejšem času opozorilo na agrarno pre
naseljenost na evropskem jugovzhodu, še posebej pri nas v 

Jugoslaviji in v Sloveniji.1 Agrarna gostota, to je  gostota kmeč
kega prebivalstva na km etijski površini, se je  izkazala za go
spodarsko strukturo teh agrarnih pokrajin  kot mnogo značilnejša 
poteza od splošne gostote prebivalstva.

1 O. F  r a n  g e  S,  Problem relativne prenapučenosti u Jugoslaviji, Arhiv 
ministarstva poljoprivrede, Y. 11. Beograd 1938 — O. F r a n g e š ,  Die Bevöl
kerungsdichte als Triebkraft der Wirtschaftspolitik der südosteuropäischen 
Bauernstaaten, Kieler Vorträge 59, Jena 1959. — Я  1 1 e š i č. Agrarna prenase- 
Ijenost Slovenije^ Tehnika in gospodarstvo, Ljubljana, VI. 1940, 3—4. — R. 
B ' i č a n i ć ,  Agrarna prenapučenost, Gospodarska struktura Banovine hrvat
ske br. 3, Zagtreb 1940. — A. Me 1 i k , Obljudenost Jugoslavije, Geografski 
vestnik, Ljubljana, XVI, 1940.
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Proučitev agrarne obljudenosti na slovenskem ozemlju v 
dosedanjih mejah Jugoslav ije  je  poleg drugega pokazala zna
čilne razlike med ravninami in gričevjem  vzhodne, panonske 
Slovenije ter med kraškim  ali alpskim svetom na zapadu. Zlasti 
alpski svet je  pokazal visoko število v  odnosu med kmeč
kim prebivalstvom in poljedelsko površino (njivami, vrtovi in 
vinogradi), kar označujemo kot p o l j e d e l s k o  p r e o  b l j u 
d e  n o s t , a sorazmerno nizko v s p l o š n i  k m e t i j s k i  g o 
s t o t i ,  to je  v odnosa ju  km ečkega prebivalstva do vse km etijske 
površine, ki vključuje poleg poljedelske zem lje tudi travnike in 
pašnike.2 Y marsičem zelo poučna je  izpopolnitev teh rezultatov 
s proučitvijo agrarne obljudenosti na Koroškem, v pokrajini, 
k jer še na slovenskem svetu prične prehajati izrazito agrarni 
evropski jugovzhod v močneje industrializirane ali pretežno 
živinorejske alpske dežele.

Naša proučitev zajem a n ajprej delež km ečkega ž iv lja  v 
celotnem prebivalstvu, njegovo gostoto na vsej km etijski po
vršini, nato posebej na poljedelskem  in posebej na travniškem 
ter pašniškem zemljišču. Prim erjava teh podatkov nam bo ustva
rila na koncu sliko o agrarnogeografskem  značaju  posameznih 
koroških področij odnosno o stopnji njihove agrarne Oblju
denosti.

Delež kmečkega prebivalstva.

Na vsem Koroškem je  živelo po popisu iz 1. 1954. od km etij
stva kot glavnega poklica 39‘5% celotnega prebivalstva.3 To je  
mnogo m anjši odstotek kot v tedaj jugoslovanski Sloveniji, k je r  
je  pripadalo temu poklicu 1. 1931. še 60'3%. Res je  sicer, da so 
kazala podoben nižji delež kmečkega prebivalstva tudi sloven
ska alpska področja v tedanjih m ejah J ugoslavije, na primer 
Gorenjsko. K ljub temu pa je  očitno, da se je  na Koroškem ta 
delež že v večji meri zm anjšal kot v ostali Sloveniji ter se pri
bližal onemu v sosednjih alpskih področjih.4

Ni se namreč težko prepričati, da je  p r o c e s  u m i k a n j a  
p r e v l a d u j o č e  a g r a r n e  s t r u k t u r e  pred počasnim,

2 S. I l e š i č ,  o. c., str. 60 sl. Od tam so vzete tudi v nasledil jem vse 
navedbe za doslej jugoslovansko Slovenijo.

s Podatki o številu kmečkega prebivalstva ipo publikaciji: Die Ergeb
nisse der österreichischen Volkszählung vom 22. März 1934, Heft 5: Kärnten, 
Bundesamt für Statistik, Wien 1935.

4 Vendar je  ostal na Koroškem še višiji kot v ostali Avstriji (v vsej 
Avstriji 27'3°/o, brez Dunaja 36'7°/o, na Salzburškem 32‘8%, na Tirolskem 35'2%). 
Le na avstrijskem štajerskem  je bil skoraj enalk (39.7°/o).
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m anj vidnim, a doslednim prodiranjem  ostalih gospodarskih 
panog v zadnjih desetletjih napredoval na Koroškem mnogo 
hitreje in krepkeje kot na splošno v ostali Sloveniji. Prim erjava 
številk o kmečkem prebivalstvu od 1. 1890. do 1. 1934. (odnosno 
1. 1931. v jugoslovanski Sloveniji6) nam pokaže, da je  kmečki 
živelj na Koroškem v celoti mnogo bolj nazadoval kot drugje 
na Slovenskem, tako relativno (kot delež celotnega prebivalstva) 
kakor tudi absolutno. Že 1. 1890., ko je  na slovenskem ozemlju 
dosedanje Jugoslavije pripadalo km etijskem u poklicu še 75'6°/o 
prebivalstva, ga je  bilo na Koroškem le 63'8°/o . In dočim je  v 
jugoslovanski Sloveniji ta odstotek do 1. 1951. padel na 60'5%, se 
je  na Koroškem znižal na 39‘3%>, torej mnogo izdatneje. Še bolj 
se nam pokaže ta  razlika, če pregledamo podatke po okrajih. Na 
Koroškem je  bilo to nazadovanje v vseh okrajih  jak o  močno: 
povsod je  današnji odstotek za 19—29 m anjši od onega v 1. 1890. 
Celo v velik ovškem okraju, v Laboški dolini in v slovenski Z ilj
ski dolini pod Šmohorjem, k je r  se prevlada km etijske strukture 
na Koroškem najtrdneje drži, je  odstotek km ečkega prebival
stva padel od 69—81% v 1. 1890. na 46—52% v I. 1954. Na ostalem 
Slovenskem kažejo tako močan padec le nekateri krepkejši in
dustrializirani okraji v alpskem svetu (Radovljica in Kranj) ali 
okrog večjih mest (Celje, Maribor, L jubljana), dočim je  bilo v 
močno kmečkih okrajih  nazadovanje kmečkega deleža dokaj 
šibko (n. pr. Brežice, Krško, Ljutom er, Ptuj).

Še izraziteje se pokaže hitrejši umik km etijstva na Koro- 
škem v navedbah o a b s o l u t n e m  nazadovanju km ečkega 
prebivalstva. Y doslej jugoslovanski Sloveniji je  znašalo kmečko 
prebivalstvo 1. 1931. še v polovici okrajev  več kot 90% števila iz 
1. 1890. ter je  do 1. 1900. ponekod celo še narastlo. Za več kot 15% 
pa je  nazadovalo sploh le v posameznih močneje industrializira
nih okrajih (Kamnik, K ranj, Radovljica), ali v področjih moč
nega izseljevan ja  (Kočevje). Na Koroškem pa je  število kmečke
ga prebivalstva od 1. 1890. do 1. 1934. povsod močno nazadovalo. 
To nazadovanje je  znašalo v vseh okrajih  več kot 20% z izjemo 
Laboške doline (volšperški okraj), k je r pa je  odstotek tudi so
razmerno visok (16'5%).

Čeprav je  torej na Koroškem na splošno odstotek kmečkega 
prebivalstva znatno nižji kot ga beležimo po večini drugje na 
Slovenskem, nekako tolikšen, kolikršen je  v  ljub ljan sk i okolici 
in na Gorenjskem, moramo vendarle podčrtati, da imamo tudi

9 Tehnika im gospodarstvo, 1940, str. 67 sl.
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tam mnogo področij, k je r  je  delež prebivalstva, ki živi od kme
tijstva kot glavnega poklica, še zelo močan. Pregled podatkov po 
občinah nam namreč pokaže, da imamo posebno na vzhodnem 
Koroškem obsežna področja, k je r  še vedno več kot 60 ali celo več 
kot 75% prebivalstva pripada km etijskem u poklicu, ki torej ne 
zaostaja jo  v tem za povprečnimi agrarnimi področji ostale Slo
venije (n. pr. za Dolenjskim). Več kot 60% km ečkega prebival
stva ima še vsa Laboška dolina, prav tako pretežna večina Veli- 
kovškega podgorja in Podjune. Nad 60% ima tudi še gosto nase
ljeno področje ob zgornji Glini med Šentvidom in Osojskim  
jezerom, podobno dolina srednje Krke. Na slovenskem Koroškem 
kaže jo  visok delež km ečkega živ lja  razen Podjune še najbolj 
kmečke občine na Gurah (dobravah severno od Roža), m arsikje 
nad 75%. Y Rožu samem se drži odstotek nekaj niže (50 do 60%), 
m arsik je pade celo pod 50% (okolica Borovelj, Bistrica, Šentja
kob, Rožek) in se tako približa koroškemu povprečku. K repkejši 
je  zopet kmečki živelj v slovenski Z iljski dolini nad Podkloštrom, 
k je r  znaša 50 do 60% ali celo več (z izjem o obrtno-industrijske 
občine Čajna). Končno kaže nad 50% km ečkega prebivalstva še 
zgornja D ravska dolina nad Sachsenburgom, pa prisojni k ra ji 
nad Špitalom in M illstattskim jezerom z dolino Liesere.

Na drugi strani imamo na Koroškem obsežne predele, k jer 
je  km ečkega prebivalstva že manj kot polovico, bodisi 40—50%, 
kar ustreza nekako koroškemu povprečku, če izločimo celovško 
in beljaško mestno jedro  (44‘9%), bodisi še manj. To so področja 
ob glavnih prometnih žilah, k jer se na široko u ve ljav lja  obrtna 
dejavnost in drobna industrializacija, zlasti v  lesni stroki. N a j
obsežnejše tako področje je  široka okolica B e ljak a  vse do Pod- 
klošira, do Karavank, do zgornjega Roža, do V rbskega in Osoj- 
skega jezera, pa ob Dravi navzgor še malo nad Špatrjan. Na jugu  
in vzhodu B e ljak a  je  delež km ečkega prebivalstva vendarle v išji 
(nad 50%) kot pa v D ravski dolini in proti Osojskem u jezeru, k jer 
ga je  skoraj povsod m anj kot 30%. M anjše tako področje je  tudi 
pri Špitalu, odkoder se n adalju je  v dobno Bele (Moll). Od Be
lja k a  gre pas podpovprečnega km ečkega deleža po Vrbskem po
dolju  proti Celovcu, ne samo ob severnem bregu Vrbskega je 
zera (pod 30%), temveč tudi po južnem, k je r  je  odstotek kmeč
kega prebivalstva mnogo m anjši (40 do 50%) kot pa na ostalih 
Gurah proti Rožu. Razum ljivo je, da ima manj kot 50% tudi 
celovška okolica, toda v mnogo ožjem obsegu kot smo to videli 
pri B eljaku  (le obč. Annabichl, Sv. Martin, Šentpeter, Šentrupert 
in Vetrinj, od katerih pa je  precejšen del itak danes vključen
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v Veliki Celovec). Pas povprečnega km ečkega deleža (30 do 40%) 
vodi od Celovca ob železnici čez Gosposvetsko polje do Šentvida 
in dalje proti Brežam, k je r se odstotek zniža pod 30%. Močno se 
zniža tudi v sosednji obrtno-industrijski dolini Krčice.

Med izrazito agrarne predele se torej področja z manjšim 
deležem .kmečkega prebivalstva vrivajo  pred vsem v dveh klinih 
od severa na ju g : mimo Celovca in mimo Beljaka. Oba klina veže 
med seboj Vrbsko podolje e podobnim značajem. Ni slučaj, da »o 
to obenem področja, k jer je  v zadnjih desetletjih germ anizacija 
najbolj napredovala, k je r  se je  slovenska narodnostna m eja n a j
bolj zrahljala, dočim je  v agrarnih področjih vstran odtod ostala 
mnogo odpornejša (n. pr. v Ziljski dolini, v Velikovškem pod- 
gorju  in Podjuni).

Gostota agrarne obljudenosti.

Oglejm o si zdaj odnosaj km ečkega prebivalstva do km etij
ske površine, k ' ga preživlja. Po gostoti kmečke naseljenosti na 
vsej km etijski površini (obdelani zemlji, travnikih in pašnikih) 
zaostaja Koroško daleč za povprečkom ostale Slovenije. Na 1 km2 
( =  100 ha) km etijske zemlje je  namreč živelo 1. 1954. na Koro
škem 34’9 kmečkih prebivalcev (t. j.  po J prebivalec na 2'8ha), 
dočim je  znašala številka za jugoslovansko Slovenijo 84'3 (1’2 ha 
na 1 prebivalca). Če se povprašamo po vzrokih za to razliko, se 
nam na prvem mestu v silju je  misel na delež pašnikov v km etij
ski zemlji, ki je  na Koroškem mnogo pomembnejši kakor po
vprečno v ostali Sloveniji. S tem se dobro sklada dejstvo, da k a
žejo isto razmeroma nizko agrarno gostoto oni okraji ostale Slo
venije, v katerih je  delež pašnikov radi podobnih prirodnih prilik 
tudi posebno obsežen (Radovljica, Kočevje, Logatec). Nedvomno 
pa ima navedena razlika tudi druge vzroke: hitrejše upadanje 
km ečkega življa, o katerem smo govorili v prejšn jem  odstavku, 
ter splošno manjšo obteženost km etijske površine s  prebival
stvom, ki je  na eni strani učinek naznačenega upadanja km ečkega 
živ lja  in u ve ljav ljan ja  drugih virov zaslužka, na drugi strani 
pa posledica gorskega zem ljišča slabše kakovosti, ki more na 
isti površini preživeti znatno manj ljudi. S tem v.zvezi ne smemo 
prezreti posestnih razmer: na Koroškem imamo le redko tako 
zgostitev km ečkega prebivalstva na malih km etijah, kot jo  po
znamo z D olenjskega in iz vzhodne Slovenije; km etije so tam na 
splošno obsežnejše kot na ostalem Slovenskem; posebno v gorah,
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k je r  imamo velike samotne km etije, ki se le redko dele, je  krep
k e jša  zgostitev km ečkega prebivalstva nemogoča.6

Če si zdaj ogledamo agrarno obljudenost v podrobnem, po 
občinah, ugotovimo brž, da je  tudi v tem pogledu koroški pov- 
p reč ek le slučajna matematična sredina med močno različnimi 
številkami za posamezna področja. Tako imamo na Koroškem 
področja g o s t e  a g r a r n e  o b l j u d e n o s t i ,  k je r  živi na 
1 km2 km etijske površine 60 do 80 ali več kmečkih prebivalcev, 
k je r  se torej razmere približujejo  povprečnemu stanju v ostali 
Sloveniji. Taka področja so srednji del Laboške doline, večina 
Podjune ter vzhodni del Velikovškega podgorja (Vašinje), dolina 
Gline nad Šentvidom, Vrbsko podolje s severnim obrobjem (obč. 
Kostanje več kot 80), Dobrava pri B eljaku  (obč. M arija na Zilji), 
zapadni Rož in Gure nad Rožem (obč. Zgornja Vesca nad 80), 
srednji del slovenske Ziljske doline (obč. S tra ja  vas) in področje 
okrog Spitala in M illstattskega jezera. Če bi prim erjali razpore
ditev teh področij, k je r  gre nedvomno za očitno a g r a r n o  
p r e n a s e l j e n o s t ,  s karto  razporeditve zemljiških katego
rij, bi zlahka ugotovili, da gre pri tem za one koroške predele, 
ki im ajo malo živinorejske, posebno malo pašnišike površine. \  
področjih, k je r  je  travnikov in pašnikov nekaj več, je  agrarna 
gostota že nekaj m anjša, četudi še nadpovprečna (40—60). Tak 
značaj ima vzhodni in južni del Laboške doline, zapadni del Pod
june z dobravami med Klopinjskim  jezerom, Dravo in Belo. 
zapadni del Velikovškega podgorja (Trušnje), Celovška ravan s 
severnim obrobjem, južni, večji del Roža s Karavankam i in n je
govo nadaljevan je proti Zilji (obč. Bekštanj), slovenska Ziljska 
dolina z V išprjansko dolino ter deli Dravske doline nad B e lja 
kom. Gre torej v glavnem za ista področja kot smo jih navedli 
zgoraj, toda v širšem obsegu. Na novo se uvrstita v to kategorijo 
le šentviški in Breški kot z dolino Krke.

Postavlja se vprašanje, ali je  nadpovprečno agrarno oblju
denost navedenih področij res pripisati le sorazmerno majhnemu 
deležu pašnika in travnika, ali pa je  tudi ne glede na to obteže- 
nost km etijske zem lje s prebivalstvom, ki živi od nje, tu znatno 
v eč ja  kot drugje na Koroškem. Ali so to morda področja, k je r je  
delež km ečkega prebivalstva ostal še posebno močan? Na slednje 
v elja  odgovoriti pritrdilno le v nekaterih primerih. Samo v La- 
boški dolini, v vzhodni Podjuni, na Gurah in v Ziljski dolini se 
področja krepke km etijske gostote u jem ajo  s področji močne

6 Prim. Fr. Z w i t t e r ,  Koroško vprašanje, L jubljana 1937, s-tr. 25.
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prevlade km ečkega poklica v strukturi celotnega prebivalstva. Го 
so torej k ra ji, k je r  je  mogoče km etijsko preobljudenost še bist
veno olajšati z odvajanjem  prebivalstva v druge poklice, t. j .  z 
uvedbo nekm etijskih gospodarskih panog. Ne v elja  pa to za 
področja, k je r  se je  to o la jšan je  v veliki meri že izvršilo, k je r  
je  km etijstvo že izgubilo svoj prevladujoči položaj, k jer pa smo 
vendar zabeležili znake agrarne prenaseljenosti. Sem spada za
padni del Celovške ravnine okrog sam ega mesta, Vrbsko podolje, 
širša okolica B eljaka, posebno ob D ravi proti Špatrjanu in ob 
Zilji proti Podkloštru ter Špitalsko-M illstatt.sko področje. Povsod 
v teh krajih  je  delež km ečkega prebivalstva že majhen, a km e
tijsko zem ljišče vendar preobteženo z njim. Za tolmačenje tega 
pojava ne smemo pozabiti, da je  porast deleža nekmečkih pokli
cev tod pred vsem posledica krepkeje naraščajočega števila celot
nega prebivalstva. S a j so to edini koroški predeli, k je r  je  v 
zadnjih desetletjih prebivalstvo močneje narastlo.7 Ne le, da je  
tu spričo ugodnejših gospodarskih možnosti v prometu, obrti in 
industriji, mogel v nasprotju s čisto agrarnim i področji ostati 
doma ves prirodni prirastek — sem se je  moglo doseljevati pre
bivalstvo tudi od drugod. Absolutno število prebivalstva, ki živi 
le od zemlje, pa  se s tem ni bistveno zmanjšalo.

Na Koroškem imamo tudi predele z obratnim odnošajem, 
k jer je  prevlada km etijstva v gospodarstvu izrazita, a g r a r n a  
g o s t o t a  pa vendar p o v p r e č n a  ali n i z k a .  Tako imajo 
klj4ib močnemu deležu km ečkega prebivalstva nizko agrarno go
stoto (30 do 40) severna okolica Celovca pod šenturško in Šta- 
lensko goro (Šentpeter na Gori, Otmanje itd.), južna Svinska 
planina (obč. D jekše), občini G rabštanj in Tinje na prehodu s 
Celovške ravnine v Podjuno, še nižjo (pod 30) pa izrazito agrarne 
občine ob zgornji Krki in ob Lieseri, v Visokih Turah in v zgor
njem, nemškem delu Ziljske doline. Ni vedno lahko presoditi, 
v koliko gre pri tem za področja, k je r  je  zemlje dejansko obilo 
za prisotno kmečko prebivalstvo. V primerih izrazitih gorskih 
k ra jev  je  več kot jasno, da je  ta ugodna, redka agrarna n aselje
nost le navidezna: v km etijsko površino smo tu všteli obširne 
višinske pašnike, ki se po svo ji gospodarski vrednosti ne morejo 
niti prim erjati z mnogo manj obsežnim poljedelskim , pa tudi ne 
s kultiviranim travniškim zemljiščem v nižjem svetu. Celo v 
primerih, ko se nizka agrarna gostota ujem a tudi z nizkim de

7 Prim.. M. W' u t t e ,  Die Be v öl k e r ungsbe wegim g in Kärnten 1880—1934, 
Carinthia I., Jhg. 128, 1, Celovec 1938.
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ležem kmečkega prebivalstva (Dravska dolina okrog Špatrjana 
z agrarno gostoto 50—40, dolina okrog Sachsenburga in dolina 
Bele z gostoto pod 50, dolina Krčice z gostoto pod 50), se pokaže, 
da je  nizka gostota v večji meri izraz obsežne površine planinskih 
pašnikov kot pa drugačne gospodarske strukture.

Pravo sliko o agrarni gostoti nam torej močno zamegli delež 
živinorejske zemlje. Področje, k i je  dejansko agrarno preoblju- 
deno, nam spričo obsežne, a malovredne pašniške površine, ki je  
etatistična proučitev ne more izločiti, pokaže znatno nižjo agrarno 
gostoto nego je  v resnici.

Zato je  nujno izpolniti naš prikaz z ločenim obravna
vanjem gostote na poljedelski in gostote na živinorejski zemlji. 
Šele na ta način bomo mogli pravilno označiti posamezna pod
ročja z ozirom na njihovo agrarno preobljudenost. Pri tem se 
moramo seveda vedno zavedati, da dejanske ločitve med obema 
kategorijam a ni. Čistega poljedelstva brez živinoreje kot drugod 
pri nas tudi na Koroškem ni, nasprotno, celo dobršen delež po
ljedelske zem lje je  posvečen krmilnim rastlinam in s tem de
jansko živinoreji: 15%, z ovsem celo 22'5 % vse zasejane površine.

Gostota na obdelani zemlji.

Na 1 km2 obdelane zem lje (polje, vrt in sadovnjak) je  živelo
1. 1954. na Koroškem povprečno 115*4 kmečkih prebivalcev. Šte
v ilka je  znatno m anjša kot ona za Slovenijo v dosedanjih mejah 
Jugoslav ije  (I90'6).

Na prvi pogled nas to preseneča, ker bi v izrazito alpski 
deželi pričakovali večjo obtežitev skromne poljedelske zem lje.8 
Ne smemo pa pozabiti, da je  navedena številka zopet samo pov- 
preček. Pni podrobnejši proučitvi ugotovimo tudi na Koroškem 
predele s podobno p o l j e d e l s k o  p r e o b l  j u d e n o s t j o ,  
kot smo jo  opazili drugje na Slovenskem. Težko je  seveda brez 
podrobnih poizvedb o donosnosti poljedelstva po posameznih 
krajih  točno ipovedati, k d a j poljedelska naseljenost doseže stop
njo preobljudenosti. Vsekakor smemo ob vpoštevanju dejstva, 
da je  Koroško poljedelsko pasivna pokrajina, ki n. pr. s svojim

8 V Švici n. pr. znaša poljedelska gostota 187. Za celotno Avstrijo je  
številka mnogo nižja (93), sa j Avstrija ne obsega le izrazitega alpskega sveta, 
temveč tudi poljedelsko panonsko obrobje. Značilno je, da kažejo alpski 
okraji avstrijske Štajerske (Murau, Judenburg, Leoben, Liezen) enako polje
delsko gostoto kot Koroško (okr. 110).
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žitnim pridelkom k rije  le %  domačih potreb,0 sm atrati za polje
delsko preobljudena ne le vsa ona koroška področja, k je r  je  
poljedelska gostota močno nad koroškim povprečkom, temveč 
tudi ona, k je r  se gib lje v bližini tega povprečka ali celo nekaj 
pod njim. Nedvomno so potemtakem poljedelsko preobljudeni 
oni predeli, k je r  živi na km2 obdelane zem lje nad 125 ljudi, k jer 
pride torej na I prebivalca, ki živi od km etijstva, največ 0'8 ha 
orne zemlje. N ajizrazitejše tako področje je  spodnja Laboška 
dolina; tu doseže poljedelska gostota 150 ali celo 200 in to kljub 
znatnemu obsegu obdelane zemlje, ki presega m arsik je 35% ce
lotne površine, kar je  za Koroško kot alpsko pokrajino že ugodna 
izjem a.10 D rug tip poljedelsko preobljudenega področja so kara
vanške občine (Sele, Slov. P lajberk) z gostoto več kot 200, k jer 
je  pač p o lja  tudi za tam kajšn jo redko naselitev premalo. N adalje 
nam je  uvrstiti sem sk ora j ves Rož, k je r  presežejo občine severno 
od Drave (Zgornja Vesca, Bilčovs) številko 150, pa hribovje na 
obeh straneh Vrbskega jezera. Poljedelsko preobljudene so tudi 
vse alpske doline, k jer je  malo polja, pa še močan odstotek kmeč
kega prebivalstva; v sliki splošne agrarne gostote je  njihovo 
prenaseljenost zabrisal silni obseg pašnikov. Posebno močna je  
poljedelska preobljudenost v dolini Bele (Moll) in Liesere ter v 
D ravski dolini nad sotočjem z Belo, precej rah le jša v Krških 
Alpah. Sem spada tudi Z iljska dolina, posebno njen del med 
Podkloštrom in Šmohorjem, ki ima precejšen delež kmečkega 
prebivalstva, pa razmeroma malo zorane zemlje. Še bolj je  seveda 
polje preobljudeno v zgornji Z iljski in v V išprjanski dolini.

Tudi za predele s poljedelsko gostoto 100—125 (t. j. okrog 
koroškega povprečka) smo že naznačili, da jih  smemo sm atrati 
za poljedelsko prenaseljene, pasivne. V primeri z navedenimi so 
samo relativno ugodnejši. Taka področja so spodnji Rož, Vrbsko 
podolje, ki tudi v tem pogledu veže celovško okolico z beljaško, 
pa D ravska dolina nad Beljakom  vse do Lurnskega p o lja  m Mill- 
stattskega jezera.

K jer je  poljedelska gostota m anjša od 100, k je r  pride torej 
več kot 1 ha poljedelske zem lje na 1 prebivalca, gre  pa po ve
čini že za področja, ki verjetno niso poljedelsko preobljudena, 
k je r  morda polje  rodi dovolj za prehrano kmečkega prebivalstva. 
T aka je  zgornja Laboška dolina s svojo veliko kmečko posestjo.

9 V. P a s c h i n g e r ,  Landeskunde von Kärnten, Celovec 1937 .«tr. 197.
10 Glede deleža obdelane zemlje prim. S. I l e š i č ,  Obradjena zemlja 

u Sloveniji, Glasnik Geografskog Društva, Beograd, XXI (1936), str. 29 sl.
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Velike km etije na južnih obronkih Svinske planine (obč. D jekše) 
prav tako ne kažejo  preobteženosti polja. Sem spadata tudi vsa 
Podjuna in Velikovštko podgorje, k je r smo sicer opazili močan 
delež km ečkega prebivalstva, a tudi mnogo zorane zem lje (35 do 
50 in več % celotne površine). Istemu tipu pripada Celovška 
ravnina in vsa severna celovška okolica, k je r  je  mnogo sveta 
obdelanega, razen tega je  tam kmečko prebivalstvo v gospodarski 
strukturi že stopilo nekoliko v ozadje. listo velja  za šentviški kot. 
V dolini srednje Krke z izrazito agrarno strukturo pa je  nizko 
poljedelsko gostoto pripisovati obsežnim samotnim kmetijam.

Gostota na živinorejski zemlji.

Precej drugačna je  slika o odnošaju med kmečkim prebi
valstvom in živinorejsko zemljo (travnikom in pašnikom). Znova 
naj podčrtam, da si moremo na osnovi statistike glede tega ustva
riti dokaj manj točno sliko kot glede poljedelske zemlje. K raji 
v nizkem koroškem svetu kažejo namreč v primeri z onimi v 
gorah neprimerno večje  pom anjkanje živinorejske zemlje nego 
je  v resnici. Y naših računih zavzema pač enako mesto 1 ha kul
tiviranega dolinskega travnika kot i ha planinske paše in vendar 
pomeni za. živinorejo izdatno več.

Povprečno pride na Koroškem 50'5 kmečkih prebivalcev na 
1 km2 travnika in pašnika (skoraj 2 ha na prebivalca). Ustreza
joča številka za Slovenijo v m ejah do 1. 1941. je  neprimerno 
v išja  (151). Koroški številki ustrezajo le podatki za področja alp
skih ali kraških pašnikov (okraji Radovljica, Kočevje, Logatec), 
dočdm se v vzhodni Sloveniji, k je r  stopi ekstenzivna živinorejska 
površina docela v ozadje, številka vzpne nad 200. ponekod celo 
nad 300. Naše navedbe nam torej že na prvi pogled podčrtajo 
živinorejski značaj Koroškega v primeri z izrazitimi poljedel
skimi področji vzhodne Slovenije.

Toda tudi v tem so na Koroškem od k ra ja  do k ra ja  velike 
razlike. Na eni strani imamo področja, k je r  se živinorejska go
stota povzpne ne le nad povpreček, temveč tudi nad 100, nad 150 
ali celo nad 200. To so k ra ji, ki imajo le malo živinorejske 
zemlje, posebno pašnika. Omejeni so na nizke kotline koroškega 
osrčja ali na širše doline, odkoder gospodarsko območje posa
meznih vasi ne sega v predel planinske paše: Laboška dolina, 
Podjuna in Velikovško podgorje (skoraj povsod nad 150), Gure 
in zapadni Rož (skoraj povsod nad 150), Vrbsko podolje, zgornja
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dolina Gline, šentviški kot, Špitalsko-Millstattsko področje. Raz
meroma tesno gre z živinorejsko zemljo tudi v spodnjem Rožu 
(75—100).

Predele pa, k je r  se živinorejska gostota zm anjša pod 75 in 
s tem približa povprečku, smemo sm atrati že za živinorejsko 
aktivne in torej s te strani ne za preobljudene, sa j je  Koroško 
na splošnem v živinoreji aktivno. Gostoto 40 do 75 na 1 km" trav
nika in pašnika kaže ono obrobje Laboške doline, ki obsega še 
planinske pašnike, nadalje karavanške občine vključno karavan
ško stran Roža, južna stran D ravske doline nad Beljakom  s 
predgorjem  Ziljskih Alp ter večji del Ziljske doline. Pri tem 
seveda ne smemo pozabiti na skromen gospodarski pomen paš
nikov v apniških Karavankah in Ziljskih Alpah.

K je r  je  živinorejska gostota še  nižja, imamo seveda opravka 
že z izrazito prevlado planinske živinoreje v gospodarstvu. Tako 
pride 20 do 40 kmečkih prebivalcev na 1 km2 travnega zemljišča 
na Svinški planini in v dolini Krčice, na obrobju Krških Alp ter 
ponekod na karn ijsk i strani Ziljsike doline z njenimi planinami. 
Manj kot 20 pa jih  kažejo Krške Alpe. Visoke Ture in Ziljske 
Alpe okrog Belega jezera.

Struktura posameznih področij na osnovi agrarne obljudenosti.

Razčlenitev agrarne naseljenosti, ki smo jo  izvedli zgoraj, 
nam nudi osnovo za ikončno razlikovanje naslednjih področij z 
različno agrarno strukturo:

1. I z r a z i t a  a g r a r n o  p r e o  b l j u d e  n a p o d r o č j a  
s p r e v l a d o  k m e t i j s t v a .  Tu vladata tako močna polje
delska kot živinorejska naseljenost, v strukturi prebivalstva pa 
močan delež km ečkega prebivalstva. K je r so dane možnosti za 
razvoj drugih gospodarskih panog, se more agrarna preobljude- 
nost še bistveno omiliti, celotno prebivalstvo narasti, depopulacija 
ustaviti. Talka področja so spodn ja Laboška dolina, zlasti njen 
zapadni in južni del, Gure med Rožem in Vrbskim jezerom  ter 
hribovje severno od tega jezera. Občini Zgornja Vesca in Kosta
nje sta tam najizrazite jša primera.

2. I z r a z i t a  a g r a r n o  p r e o b i l j u d e n a  p o d r o č j a  
z m o č n i m  d e l e ž e m  n e k m e t i j s k i h  panog v gospo
darstvu. To so področja zmerne poljedelske ter močne živino
rejske prenaseljenosti. V razliko od onih, navedenih pod 1), je  
delež km ečkega prebivalstva že precej nizek, velik del ljudi je  
našel zaslužka v  drugih poklicih (industriji, obrti, prometu, tu
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rizmu). Rešitev vprašan ja  agrarne preobljudenosti je  zavisna od 
tega, v koliko so še odprte nadaljn je  možnosti za usmeritev v 
druge panoge. K je r  so take možnosti, bo km etijstvo stopalo še 
vedno bolj v ozadje, stopnjevala pa se bo splošna zgostitev pre
bivalstva. K jer pa so te možnosti izčrpane, imamo opravka že s 
splošno prenaseljenostjo. Področja tega tipa se vlečejo od ce
lovške okolice na zapad po Vrbskem podolju do okolice Beljaka. 
Podobno strukturo ima področje okrog Spitala in Millstatta.

Sledita dve kategoriji področij, k je r je  agrarna preobljude- 
nost zmernejša, omejena v glavnem samo na eno od obeh kme
tijskih  panog, katere prim an jk lja j do neke mere uravnoveša 
druga. To so:

3. P r e t e ž n o  ž i v i n o r e j s k a  p o d r o č j a .  Tu je  zem
lja  v poljedelstvu močno preobtežena, preobljudena. Obdelane 
zem lje je  malo. Protiutež so do neke mere obsežni travniki in paš
niki, radi katerih je  živinorejska gostota m ajhna ter prevladuje 
v gospodarstvu živinoreja. Spričo tega v splošni agrarni gostoti 
preobljudenost ne pride več močno do izraza ali je  sploh ni. 
Ta relativno ugodna slika pa je  pogosto le navidezna, ker v k lju 
čuje v račun malo pomembne pašnike. Gospodarstvo ima bodoč
nost v n adaljn ji usmeritvi k  živinoreji, gilede poljedelstva se 
stav lja  vprašanje, če se sploh še izplača. Taka področja so Vi
soke Ture, nekoliko manj Krške Alpe, v zmernem obsegu Z iljska 
dolina, posebno v zgornjem  delu.

4. P r e t e ž n o  p o l j e d e l s k a  p o d r o č j a .  Tu je  po
ljedelska gostota nizka, pač pa živinorejska visoka. V km etijstvu 
prevladuje poljedelstvo, a tudi živinoreja je  krepkejša  kot se zdi 
na prvi pogled, ker sloni na intenzivni travniški kulturi in krm il
nih rastlinah. Močne splošne agrarne preobljudenosti ni, zlasti 
ker se nudijo še možnosti za stopnjevanje donosa v poljedelstvu, 
še bo lj v intenzivni živinoreji. N ajznačilnejše tako področje je  
Podjuna z Velikovškim podgorjem, k je r  je  pašnika, pa tudi 
travnika izredno malo, tako da so ti k ra ji na m eji agrarne pre- 
obljudenosti, čeprav o poljedelski stiski ni govora. Podobne so 
razmere v šentviškem in Breškem kotu, dočim je  prevlada p olje
delstva na Celovški ravnini ter v Poglinskem gričevju om iljena 
spričo krepkejšega deleža travnikov.

5. Končno imamo še p o d r o č j a  b r e z  p r e n a s e l j e 
n o s t i ,  tako poljedelske kot živinorejske. To so oni redki pre
deli, k je r  sta si poljedelstvo in živinoreja ne le nekako v ravno
vesju, temveč imata tudi zadosti zem ljišča na razpolago: dolina
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Krčice, jugovzhodna okolica Celovca, področje ob zgornji Krki 
ter odtod na zapad proti Osojskemiu in Millstattskemu jezeru.

H koncu nas zanima še, kakšno je  glede agrarne naseljenosti 
r a z m e r j e  m e d  n e m š k i m  i n  s l o v e n s k i m  d e l o m  
Koroške. Slovensko Koroško v obsegu, kakor ga om ejuje Sienčnik- 
G rafenauerjeva brošura,11 zavzema 29'3 % vse koroške površine, 
49’8°/c vsega prebivalstva, 38'70/» vsega km ečkega prebivalstva, 
23'6% celotne km etijske zemlje, 37'?% obdelane zemlje in 17 7°/o 
travnikov in pašnikov. Prim erjava teh podatkov nam pove, da 
je  slovenski del znatno gosteje naseljen, zato tudi od agrarnega 
prebivalstva odpade nanj močnejši delež, četudi je  odstotek 
km ečkega ž iv lja  od celotnega prebivalstva na slovenskem k o 
roškem (30'5%, brez mest Celovca in Beljaka 40 8%) m anjši kot 
v celotni deželi. Vse km etijske zemlje je  v primeri s celotno 
površino v slovenskem delu le malo manj kot v nemškem, a 
bistvena je  razlika v obeh kategorijah : obdelane zem lje je  
mnogo več, živinorejske pa znatno manj. S tem v skladu je  
gostota na živinorejski zemlji na slovenskem Koroškem (112 7) ne
primerno v eč ja  kot v celotni deželi (50 5) ter spom inja na ono 
v ostali Sloveniji. Tudi poljedelska gostota je  za spoznanje večja 
(118*7 proti 113*4). Zato je  tudi glede splošne agrarne naseljenosti 
številka za slovenski del (57‘7) znatno več ja  od one za vso deželo 
(34'9). Slovenski del Koroške je  torej, če odštejemo Celovec in 
Beljak , za spoznanje bolj agraren od nemškega, pred vsem pa 
v njegovem km etijstvu izrazito' prevladuje poljedelstvo nad ži
vinorejo, dočim je  v nemškem delu razm erje obratno. Področja, 
ki smo jih  naznačili kot pretežno poljedelska, so po večini v slo
venskem delu, pretežno živinorejska pa skoraj izključno v nem
škem. V slovenskem delu se zato močneje u v e ljav lja  agrarna 
prenaseljenost. Skoraj vsa agrarno preobljudena koroška pod
ročja, z izjemo Labošike doline, pripadajo  slovenskemu delu. Vse 
to so poteze, ki agrarno strukturo slovenske Koroške močno pri
bližajo oni ostale Slovenije, dočim je  nemški del dežele po svojem 
gospodarstvu izrazito alpski, živinorejski.

La densité de la population rurale en Carinthie.

L’auteur étudie d’abord le pourcent de la  population rurale (39'3% de 
population totale), puis la densité de ce/tte population soit au kniq de terre 
rurale au total soit au kmq de terre airrable et au kmq de terre d  élevage

11 L. S i e n č n i k - B .  G r a f e n a u e r ,  Slovenska Koroška, seznam 
krajev in poJitnčno-upravna razdelitev, L jubljana 1945.
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(prés et pâturages) en particulier. D’après les dates deta'illées, on peut distin
guer plusieurs régions d’uine structure agraire bien différente:

1) Les régions éminemment rurales avec surpeuplement agraire accentué 
(pluis de 125 habitants ruraiux am kmq de terre cultivée, plus de 10O au kmq de 
terre d’élevage). Fort manque de sol cultivable ainsi que de prés et pâturages. 
On ne pourra pas retenir la dépopulation qu’en introduisant tainit que possible 
d’autres branches économiques (la vallée inférieure du Labot, les régions 
autour du Vrbsko jezero et au Sud de ce lac jusq’à la région nommée Rož).

2) Les régions moimis rurales mais toujours avec surpeuplement agraire. 
Malgré une forte activité industrielle qui a fait affluer des immigrants et 
augmenter sensiblement la population totale, la terre y reste surchargée 
d'hommes. C’est surtout le cas aux environs des villes Beljak et Celovec, 
liées l’une à l ’autre par la vallée du Vrbsko jezero.

Suivent les régions où le surpeuplement agraire est moins marqué, une 
branche d ’économie rurale suppléant au manque de terre de l’autre:

3) Les régions avec l ’élevage comme principale ressource. Là, c’est 
seulement la terre arrable qui est surpeuplée. Les champs étant restreints, 
c’est au vastes prés et pâturages alpins que s ’appuie l’economie rurale. Ce sont 
des régions typiques d’élevage alpine, surtout au Nord du pays (Hautes Tauern, 
Alpes de Krka, haute vallée de Zilja).

4) Les régions d ’agriculture prononcées. Ici, il n’y a pas de surpeuple
ment dans l'agriculture (moins de 100 habitants ruraux au kmq de sol cultivé). 
C ’est la terre d’élevage qui semble être isuirchargée. Cependant, il ne faut 
pas souséstimer, рат la faible étendue de prés et pâturages, l’importance 
économique de l’élevage, utilisant celle-ci les prairies cultivées et participant 
considérablement au rendement des champs (cultures fourragères). Les plaines 
de Podjuna, de Velikovec et de Celovec, dans la partie Est de Carinthie, sont 
régions typiques de ce genre.

5) Les région non surpeuplées., où l’agriculture comme l’élevage dispo
sent de superficies suffisantes, mais souvent d’une qualité médiocre (la vallée 
de Krčica, les environs sudorientaies de Celovec, la partie sudorientale des 
Alpes de Krka).

On peut constater quelques différences remarquables entre la zone 
slovène et zone allemande de Carinthie. La densité générale montant plus 
haut en Carinthie slovène (49'8% de population totale au 29'3°/o de superficie), 
c’est là que la densité agraire elle aussi est plus forte. La différence est moins 
marquée dans l’agriculture (118‘7 habitants ruraux au kmq de terre arrable, 
contre 113'4 pour Carinthie entière) que dans l’élevaige (112'7 au kmq de prai
ries et pâturages, contre 50‘5 seulement pour Carinthie entière). C’est donc 
l’aigriculture qui, en général, prédomine dans l’économie rurale de la Carinthie 
slovème et l’élevage qui se fait valoir plutôt dans la partie allemande du 
pays. La plupart de régions rurales surpeuplées appartiennent au Sud slovène. 
C’est donc aux autres régions slovènes que la Carinthie slovène ressemble 
par sa structure agraire, tandis que, en Carinthie allemande, l ’économie rurale 
est nettement alpine, l’élevage étant sa principale ressource.

Svetozar Ilešič.


