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I v a n G a m s

PROBLEMATIKA REGIONALIZACIJE DOLENJSKE IN BELE
KRAJINE

Imeni Dolenjska in Bela Krajina sta zgodovinskega porekla in ne 
označujeta geografskih homogenih enot. Bolj kot izdaj je  bila D olenj
ska enotna pred razširitvijo sredi 18. stol. Njena severna meja je  bila 
iin je  Sava. Njena globoka dolina v Posavskem hribovju je  bila pred 
železnico res prometna ločnica. Jugozahodna meja dolgotrajnega gla-_ 
varstva s sedežem v Novem mestu je  potekala v glavnem na severnem 
robu visokih dinarskih kraških planot. V tem obsegu je  bila Dolenjska 
s stališča Ljubljane res dolenji, nižji del Kranjske s središčem v 
Dolenjskem gričevju iin Krški kotlini. Sredi 18. stoletja so ukinili 
upravno razdelitev Kramjske na pet enot in uvedli tri okrajna gla
varstva (Ljubljana, Novo mesto, Postojna), ki so osmo va deželnim ime
nom Gorenjsko, Dolenjsko im Notranjsko. L. 1747-48 so tako pridru
žili Dolenjski Kočevsko, Ribniško in Raško (Velikolaščansko) pokra
jino kot dele razpuščene »srednje petine« (1, 2).1 Tako je  postala D o
lenjska še bolj raznolika iin s tem trd oreh za geografsko regionali
zacijo.

V novejši geografski literaturi se navajajo na ozemlju med gor
njo K olpo in Savo naslednje regije.

M. S t u p a n  je  v knjigi, namenjeni iza šolo, razdelila to ozemlje 
na te-le enote: Posavje, Zasavje, Brežiiško-krško polje, Dolenjsko gri
čevje, Dolenjski Kras in Belo Krajino (3). J. R u s je  Dolenjsko raz
delil na »Dolenjsko v ožjem smislu« in na Dolenjski Kras, ki ju  raz
dvaja Temenica. Dolenjska v ožjem smislu razpada po njegovem v 
Zgornje Zasavje v območju Posavskih hribov, Dolenjske Dobrave, v 
predel P r imsko v o - Cat ež, v Mirensko dolino s Šentjanžem ter v Krško 
dolino.

Po M e l i k o v !  prirodno-gospodarski delitvi Slovenije sta D o
lenjska in Bela Krajina udeleženi na teh-]e kategorijah: »hribovju«, 
ki zavzema predalpsko hribovje med Ljubljansko kotlimo im Mirensko 
dolino, »nižjem hribovju ob panonskih goricah« med Mirensko dolino 
in spodnjo Krško dolino, »hribovju po notranji Sloveniji« v Raški po
krajini, ob Cabranki in gornji Kolpi. Krško-brežiško polje je  Melik

1 Starejši kmečki rod se tu še danes ne šteje med prave Dolenjce.
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uvrstil med. »ravnine in večje  doline«, kamor je  prištel tudi dolino 
ob gornji Krki. Ozemlje na Grosupeljskem, ob gornji Temenici in 
Mirni ter v Novomeški kotlini zavzema kategorija »gorice po osrednji 
Sloveniji«, »Vinorodne gorice po panonskem obrobju« so med Raduljo 
in Krškim. Ostalo Dolenjsko zavzema kategorija »kraško hribovje z 
nižjimi planotami in podolji«, Gorjanci in Rog pa spadata med »dinar
ske visoke planote«. Posebej je  Bela Krajina (4).

S. I l e š i č  je  štel med »subpanonske pokrajine« Brežiško-krško 
polje, med »kraške pokrajine notranje Slovenije« Nizki Dolenjski 
Kras ter »svet visokih planot in po lj«  na Kočevskem, Ribniškem in v 
Velikolaški pokrajini. Kategorija »slovenskih predalpskih (suib alp
skih) pokrajin« je  na Dolenjskem po Ilešiču v Posavskem hribovju. 
Prehodna pokrajina med subpanonskim in predalpskim svetom je  po
krajina na Srednjem Dolenjskem2 in ob Mirenski dolini, prehod med 
subpanonskim in kraškim ozemljem pa je  po Ilešiču pokrajina ob Te
menici, v novomeški okolici ter v Beli Krajini. V Gorjancih je  stik 
alpskih, dinarsko-kraških in subpanonskih pokrajinskih elementov (5). 
Naknadno je  Ilešič svet ob Mirni in Temenici uvrstil kot »Nizko Po
savsko hribovje« k vzhodnemu predalpskemu svetu (5a).

Kadar hočemo v geografiji razdeliti neko ozemlje ma regije, sku
šamo določiti obseg nekega pokrajinskega tipa, ki je  povsem in res zna
čilno razvit samo ponekod, navadno na manjšem ozemlju. Ko potegne
mo nato meje med pokrajinskimi tipi in razdelimo Oizemlje ina pokra
jinske enote, vselej nasilno shematiziramo podoibo področja, na kate
rem se povsod prepletajo razni pokrajinski elementi in k jer je  med 
tipičnimi kraji široko prehodno ozemlje. Že sami pokrajinski tipi kot 
osnova regionalizacije so subjektivno določeni in bolj ali mam j eno
stranski, izbrani po enem ali več glavnih kriterijih. Ta načelna po
m anjkljivost splošne geografske regionalizacije je  še posebej očitna 
na ozemlju med gornjo Kolpo in Savo, ki je  prehodno ozemlje med 
peripanonskim, alpskim in dinarskim delom Slovenije.

Ta članek ima namen, da bi samo nakazal problematiko. Podrob
nejša utemeljitev je  v navedeni in v drugi literaturi.

Skušajmo se približati regionalizaciji Dolenjske in Bele Krajine 
tako, da določimo najprej kriterije za določevanje pokrajinskih tipov, 
nato po njih poiščemo regije v merilu Dolenjske in Bele Krajine — 
z vidika vse Slovenije sta razdelitev opravila že A. Melik in S. Ilešič — 
in to tako, da bomo zajeli vse ozemlje.

1. Delitev po geološko-hidrološkem vidiku. Antipoda sta kras z 
izključno podzemeljskim vodnim pretokom in t. im. »normalni« re
lief s površinskim vodnim odtokom. Povsem vodonepropustnih kame
nin je  malo, v glavnem so to perm okarbonski skrilavci in peščenjaki 
v območju Posavskih hribov, v Raški pokrajini in na Kostelskem. Po
vsem brez površinske vode so  visoke dinarske kraške gore, vse 
ostalo ozemlje pa je  v znamenju počasnega in nedoslednega preha
jan ja  iz ene skrajnosti v drugo. Določiti bi mogli naslednje stopnje:

2 Imena so napisana povsod tako kot v navedeni literaturi.
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a) v i s o k i  k r a s  b r e z  p o v r š i n s k i h  t o k o v  (Kočevsko go
rovje), b) v i s o k i  k r a s  z n e k a t e r i m i  p o v r š i n s k i m i  p o 
t o k i ,  ki ne poniknejo zaradi naplavine, ki so jo  prinesli z nepro
pustnega okolja (10) ali zaradi nepropustnih vložkov med apnencem 
(Kočevsko-ribniško polje), c) s r e d o  g o r s k i  k r a s  z d o l i  i n  
p o p l a v n i m i  k o t a n j a m i ,  ki segajo do piezometričnega nivoja 
kraške vode (Suha Krajina), č) n i z k i  k r a s ,  k je r  so ravnike raz
rezali kanjoni, v katerih so blizu površja potoki in reke dosegli ravno
težni profil (dno Belokranjske kotline, ravnina ob Krki).

Nizki krais v Novomeški kotlini ima na pogled gričevnat nekraški 
značaj; proučevanje, od kod dobivajo kmetje pitno vodo, pa je  poka
zalo, da so vasi skoraj brez izjeme navezane na kapnico ali na vodo 
redkih alohtonih rek, v kolikor nimajo vodovoda. S hidrološkega vi
dika je  zato to ozemlje kras.

Od nasprotne strani bi mogli določiti naslednjo gradacijo: a) f 1 u - 
v i a t i l n i  ’r e l i e f  b r e z  p o d z e m e l j s k e g a  o d t a k a n j a ,
b) f l  u v  i a t i l  n i r e l i e f  s p o v r š i n s k o  g l a v n o  r e č n o  
m r e ž o ,  a z d r o b n i m  k r a š k i m  ( v e r t i k a l n i m )  p r e t o 
k o m  (del Dolenjskega gričevja), katerega znaki so vrtače. Na 
takem ozemlju sicer prevladujejo apnenci in dolomiti, a večji potoki 
teko po površju, ker so tla petrografsko močno razdrobljena in pre- 
prežena z vodenepropustnimi vložki, kot je  11. pr. neogen v Mirenski 
dolini ali pa starejši skrilavci in laporji, n. pr. velikotrnski skladi3 v 
gričevju med Mirno in Krko ter ob Gorjancih. Za čiste apnence bi la
hko dejali: čim več je  površinskega vodnega pretakanja, tem nižji je  
relief.

Prehod površinske hidrografije v kraško je  najbolj skokovit v 
pasu, k i gre od Novega mesta preko spodnje Temenice na Šentvid, 
Višnjico, Grosupeljsko polje in Ljubljansko barje. Šolski učbeniki 
omenjajo ta pas kot m ejo med alpskim in dinarskim ozemljem in ga 
zaradi nazornosti povezujejo s cesto in železnico Ljubljana—Novo 
mesto (14). Po geografskem pojmovanju je  kras povsem hidrološko 
pogojen in zato moramo h krasu šteti površje, k jer prevladuje verti
kalni, podzemeljski kraški odtok, pa čeprav tečejo nekateri potoki 
po površju, ker jim  podzemeljski pretok onemogočajo neapnuški vložki 
ali so dosegli piezometrični nivo ali se obnovijo po daljšem deževju 
na dnu suhih dolin.

Menim, da bi bilo zelo potrebno točno določiti severno mejo krasa. 
Kaže, da je  v podrobnem zelo vijugasta in da pušča na obeh straneh 
precej otokov. Poteka nekoliko severneje od stare ceste in že
leznice. Ce jo  moramo zaradi nazornositi povezati s kakšno prometno 
potjo, potem temu namenu bolj ustreza nova avtostrada, ki poteka 
večinoma severno od stare ceste. Odmakniti m ejo bolj na sever je  
posebno umestno v Temeniškem podolju, ki je  močno kraško, saj je  
brez večjih stalnih površinskih potokov še precej gričevja severno 
od tod, nekako do Laknice in Radulje. Od tu gre mejnica čez Krško

* Velikotrnski skladi po novem niso starostna, ampak lito loška enota (8).
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kotlino4 im sicer nekako po šmarješki tektonski prelomnici, k i razdvaja 
vzhodno neogeno od zahodnega pretežno apniškega površja v Krški 
kotlini. Čez Gorjance gre vzhodno od Opatove gore in nato preko 
Zumberka ter se slovenskemu ozemlju spet približa v metliški okolici, 
k jer gre čez Kolpo na Vodenico in dalje na JV.

2. Reliefna delitev. V tem pogledu moremo razlikovati:
a) R a v n i n e .  1. Nasuta ravnina je  v največjem obsegu na Krško- 

brežiškem polju. Sem bi mogli šteti tudi dna večjih  kraških polj 
(Grosupeljiskega, Dobrepolja, Ribniškega polja). 2. Nizki kraški rav-

SI. 1. Morfološka karta Dolenjske in Bele Krajine. — Carte géomorphologique 
de la Basse Carniole el de la Carniole Blanche.

1 — nasuta ravnina — plaine d ’ accumulation, 2 — kraška ravnina — plaine 
karstique, 3 — gričevje — collines, 4 — hribovje z dolinami — montagnes et 
vallées, 5 — relief v obm očju ponikvenskih kotanj — relief des dépressions 
karstiques avec des ponors, 6 — nizko kraško gorovje — basses montagnes 
karstiques, 7 — višje kraško gorovje s planotami — hautes montagnes karsti
ques avec des plateaux, 8 — severna meja prevladujoče ikraške hidrografije
— limite septentrionale de l'hydrographie karstique prédominante, 9 —za
hodna m eja vinogradniškega rajona — limite occidentale de la région viticole.

4 Tu mislim na kotlino v obsegu od Sotle do Roga, v razliko od Krške 
doline, ki sega do izvirov Krke.
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niki, kot jih  vidimo v dnu Belokranjske kotline in ob Krki. N ajbolj 
na gosto so tii travniki poiseljeni navadno v nadm. v. okrog 200 m (ob 
'Krki pod Dvorom, okrog Semiča itd.).

b) G r i č e v j e .  Med Mirensko in Krško dolino se vriva od vzhoda 
gričevje, ki ga imenujemo Dolenjsko gričevje. Je nekoliko drugačno 
kot ostalo peripanoinsko, verjetno predvsem zaradi pogostih dolomitov 
in apnencev. Bolj slemenasto in čokato je  in manj vršičkasto. Vzpetine 
sežejo navadno do okrog 500 m nadm. v., kar pomeni navadno okrog 
300 m rel. v. Če vzamemo to za merilo, potem moramo potegniti se
verno m ejo gričevja ob Posavskih hribih, zahodno pa ob Temenici. 
Podoben, na zunaj gričevnat relief je  tudi v novomeški Podgori, to je  
v podgorju Gorjancev, pa na desni strani spodnje Krke ob Gorjancih 
in v Privršju na severnem robu Belokranjske kotline.

c) G o r a it i d o 1 i n a s t i  r e l i e f  j e v  Posavskih hribih, v Veli- 
kolaški pokrajini in manj izrazito na Kostelskem.

č) D o 1 a s t i in  k o  t a n j a  s t i  s r e d o  g o r s k i  k r a s .  N ajbolj 
izrazit je  v Suhi Krajini in to tudi na desni strani Krke nekako do 
Smuke in Žvirč. Večje reliefne oblike so suhi dol, uvala in manjše 
kraško polje, med manjšimi oblikami pa odločno prevladuje vrtača. 
Vrhovi so razmeroma nizki, v Suhi Krajini največ do 500—550 m, le 
med Višnjico in Grosupeljskim-radenskim poljem, k jer je  bilo, kot 
navaja geomorfološka literatura (9), nekdanje razvodje med L jublja
nico, Krko in Mirno, so vzpetine do in čeiz 600 m.

d) V pasu že omenjenega prehajanja severnih nadzemeljskih po
tokov v podzemeljske bi mogli izdvojiti posebno reliefno enoto P o 
n i  k v e n s k e k o t a n j e ,  imenovano po ponikvah, okrog katerih so 
nastale širše kotanje (14; 13). Med večjimi so minnopeška, ponikvenska 
pri Trebnjem, pri Dobu, pri Šentvidu, pri Ivančni gorici in pod Mu
ljavo, pri Žalni, ipri Lučah; podoben značaj ima Grosupeljsko-radensko 
polje. Relief je  v tem pasu nizek in kopast, konture so razvlečene. 
Ker je  pas ponikvenskih kotanj že stara prometna žila Dolenjske, se je  
udomačilo naziramje, da je  tak relief tipičen za Dolenjsko.

e) V i š j i  k r a š k i  h r i b i  z -razčlenjenimi ravniki, doli, uva
lami im kraškimi polji. N ajbolj tipično je  razvit tak svet na Kočev
skem in na zahodnih Gorjancih.

Na izohipsni karti Dolenjske in Bele Krajine dobro izstopa skle
njeno D i n a r s k o  v i š a v j e  z nad okrog 450in nadm. v. Njegova 
meja je  južni, zahodni im severni rob Belokranjske kotline, južni in 
zahodni rob Novomeške kotline, severni rob Ajdovske planote, jugoza
hodni rob Suhe Krajine, južni rob Grosupeljsko-radenskega polja im 
Ljubljanskega barja. V nadaljnjem ga bom imenovali Dinarsko višavje, 
višavj e v Posavskih hribih pa P o s a v s k o  v i s a v  j  e.

3. Delitev po klimatskih kriterijih. Ker zaradi skopih podatkov ne 
moremo določiti podrobnejših klimatskih regij, se moramo zadovoljiti 
z nekaterimi splošnimi značilnostmi.

Pravkar opisano Dinarsko višavje sprejema letno okrog 1600 do 
1700 mm padavin, ostala Dolenjska le 1300— 1100 mm. Nižje tempera
ture in pogoste rose ter večja oblačnost povzročajo, da je  klima Dinar
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skega višavja znatno bolj vlažna. Po poletnih sušah slovi predvsem 
prodno Krško polje.

Temperature višavja so za okrog 1—2° nižje kot v nižjem sosed
stvu. V dobi 1925—1940 so bile letne temperature postaj na Dinarskem 
višavju od 8° (Kočevska Reka) do 8,4° (Kočevje), v nižavju pa okrog 
10°. Srednje julijske so bile tam okrog 18°, tu od 19,2° (Primskovo) 
do 21,4° (Adlešiči), srednje januarske v višavju od —2,2° do — 1,9°, v 
nižavju od — 1,3° (Primskovo) do —0,2° (Krško) (21). Ker so bile postaje 
večinoma v dolinah, ne dovolju je jo  vpogleda v vertikalno razporeje
nost zračnih temperatur, posebno ker temperature močno modificira 
temperaturna inverzija. V nižavju je  bila na vzpetini ena sama po
staja, na Primskovem, in po n jej moremo sklepati, da je  v višavju 
hladnejše ozračje v višini, ki jo  dosegajo vzpetine nižavja. To potrjuje 
primerjava med Primskovim im Kočevjem za obdobje 1925— 1940 (21):

„T , Srednja temperatura . ... ,
dm. V1S> januarska julijska letna mp 1 u a

Primskovo 592 m 19,2 —1,5 9,0 20,5
K očevje 461 m 18,5 — 1,9 8,4 20,4

Tudi iz teh podatkov razvidimo izenačevalni temperaturni faktor 
reliefa, ki mu je  osnova predvsem temperaturna inverzija. Cim višji 
hribi obdajajo kotanjo, tem nižji so v n jej nočni in zimski minimi, 
ki znižujejo tudi povprečke. Vzhodno Krško kotlino obdaja gričevje. 
Tu so najtoplejše zime in noči, najdaljša vegetacijska doba. Najzahod- 
nejši del kotline je  vrinjen med Gorjance, Rog in A jdovško planoto 
in tu, posebno v Topliškem predelu, so ob močni temperaturni inverziji 
nižje temperature kot na vizhodu, v naravnem in kulturnem rastju pa 
se že pozna prehod na Kočevsko. Znatna temperaturna inverzija na
stopa tudi v Belokranjski kotlini, posebej v zapadnem delu pod ko
čevskimi gorami. Tudi v tem se odraža kotlinski značaj nižinske Bele 
Krajine, na katerega pogosto pozabljamo.

Vegetacijski ritem v višavju zaostaja za nižavjem povprečno za
8—12 dni. Vegetacijska doba je  tako krajša za okrog 16—24 dni (16 ; 22).
V nižavju v horizontalnih smereh ni občutnih razlik, le Grosupeljsko 
polje pri nekaterih rastlinah zaostaja glede rasti za kak dan (22). 
Kompleksne klimatske regionalizacije ne moremo napraviti tudi zato, 
ker ni izdelanih indeksov za določevanje temperaturnih tipov. Tako 
ne moremo omejiti vpliva subpanonske klime. Pomagajmo si z vinsko 
trto !

V ečji vinogradi segajo ob Kolpi navzgor do Poljanske doline, 
posamič celo do Kostelskega. Najdemo jih  na robu Belokranjske kot
line in na robu Novomeške kotline. Vinogradi segajo po dolini Krke 
do izvira nad vasjo Krka, v zahodni Suhi Krajini pa do Stare gore 
pri Gradencu in okolice Ambrusa. V vzhodni Suhi Krajini so večji 
vinogradi na Liscu, od tu pa gre vinogradniška meja iproti severoza
hodu na Temenico. Vinogradniško področje Dolenjskega gričevja sega 
na severozahodu mestoma še na savsko stran, v litijski okolici do
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Liberge nad Šmartnom. Sicer pa je  severna meja vinogradov obstala 
po umikanju v moderni dobi približno na meji med gričevjem in hri
bovjem. Grosupeljsko polje  z obrobjem nima trte. Zakaj? Zdi se, da 
zaradi ko'tanjastega kraškega reliefa, ki pospešuje temperaiturno in
verzijo, pa morda zaradi že omenjene reliefne pregrade pri Višnji gori, 
ki monda preprečuje subpanonskim vplivom pot dalje na zahod. Ven
dar se proti takemu tolmačenju vplivov subpanonskega podnebja, ki 
bi jih  povzročevalo premikanje zračnih mas, vzbujajo pomisleki. Ali 
bi mogli trditi, da segajo ti vplivi n. pr. po ozki, kanjonski dolini 
Kolpe do Poljanske doline in še dalje? Ali ob Krki do izvira? V obeh 
primerih je  vinorodna dolina občutno nižja od hladnejše okolice in 
zato je  upravičeno mišljenje, da vinograde omogoča predvsem nizka 
nadmorska višina. V nižavju Dolenjske in drugod po Sloveniji segajo 
vinogradi od 40—70 m do okoli 300 m iznad dna dolin in kotlin, vendar 
tako, da praviloma ne presežejo nadmorskih višin 400—450 m, redko 
500 m, izjemoma (n. pr. nad Gabrovko) 550 m. Res ugodne lege so 
samo 50—250 m iznad dolin in 'kotlin. Ugodne lege na Grosupeljskem 
polju na savskem nasipu, pa na dnu Dodropolja, Ribniškega in Ko
vinske vrste. Tako se tudi v rasprostranjenosti trte opažajo posledice 
reliefa odnosno nadmorskih višin.

4. Delitev z vidika kulturno-pokrajinskega pejsaža.
a) R a v n i n s k i  p o J j  s k i s v e t  je  navezan večinoma na suho 

nasuto ravnino (na produ, pesku, ilovici). Največ ga je  na Krškem 
polju ja  savskem naisipu, pa na dnu Dobrepolja, Ribniškega in Ko
čevskega polja. Več kot polovica površja na Krškem polju zavzema 
orna zemlja, gozda je  le nekaj odstotkov. Obljudenost je  velika, na 
Krškem polju  živi na 100 ha do 100 prebivalcev in več.

b) P o k r a j  i n  a l o g o v  i n  g o z d o v  je  na mokro>tni nasuti 
ravnmi iin obsega največje površine na 'robovih savskega zasipa na 
Krško-brežiškem polju. Značilni so logi, ena do dve treitjini površja je  
pod gozdom, obilo je  travnika, naselja so redkejša in manjša.

Značilnosti obeh pokrajin se prepletajo na Grosupeljskem polju.
Predvsem na suho in mokrotno ravnino so navezane vasi s pravilnim 

tlocrtom. So navadno obcestnega ali enovrstnega tipa (Krško-brežiško 
polje, dno Grosupeljskega, Ribniškega, Kočevskega polja, Dobrepolja 
in v Gloibodolu),

c) G r i č e v n a t a  p e s t r a  p o k r a j i n a ,  ki zavzema predvsem 
Dolenjsko gričevje. Tipično podobo sestavljajo izkrčena prisojna po
bočja, na katerih so polja in vinogradi, gozdnata osojna pobočja ter 
travniške, tu bolj, tam mainj ozke doline. Naselja so večinoma razlo
žena po vrhu gričev in se jim  pogosto pozna prvotni nastanek iz hra
mov, po dolinah in po terasah pa prevladujejo zaselki in gručaste vasi. 
Navadno je  20—30% površja v njivah, 40—55% površja je  pod gozdom 
in 15—21 % pod travniki in pašniki.

č) P o k r a j i n a  g o z d o v  i n  t r a v n i k o v  na vododržnih ka
meninah je  v Posavskih hribih in v Velikolaški pokrajini. Gozd za
vzema v povprečju do dve tretjini površja, njiv je  okrog ene šestine, 
travnikov in pašnikov dobra četrtina. Naseljenost je  redka, največkrat
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Sl. 2. Gozd in. krčevine na Dolenjskem (top. karta lista Novo mesto, 1:100.000).
— Forêt et défrichement en Basse Carniole (carte topographique 1:100.000). 
Jugozahodni konec zavzemajo (kočevski gozdovi z oaznimi krčevinami. Na 
jugovzhodu je  v Beli Krajini opazen bo lj obdelani oibod Belokranjske kotline 
in obširnejše polje na obeh straneh Kolpe nad sotočjem z Lahinjo. Od 
osredja slike gre proti severovzhodu po Krški kotlini širok pas bo lj obdela
nega sveta, k i je  najboilj iakrčen oa  stiku med apnencem im terciarnimi 
sedimenti. Severni del slike je  značilen po  drobnih, a po ostrih krčevinah, 
kar je  značilno za Dolenjsko gričevje. To se končuje na jugozahodu ob 
pasiu bo lj obdelanega in poseljenega sveta v obm očju t. im. iponikvenskih 
kotanj. Jugozahodno od njih je  Suha Krajina z bolj obdelano zgornjo Krško 

dolino v sredi leve polovice slike.
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v  obliki zaselkov. Ker so mokrotne travniške doline navadno brez 
naselij, je  za to regijo značilna naselbinska inverzija.

d) P o k r a j i n a  p o l j a  i n  g o z d o v  n a  n i z k e m  k r a s u ,  
kot jo  vidimo v Belokranjski kotlini ali ob kraški Krki. Značilni so ve
liki poljski kompleksi na ugodnih prsteh, navadno na ukrašenih rav
nikih, pa veliki gozdovi na silikatnih ilovicah in kislih peščenih tleh 
(osredje Belokranjske kotline). Obljudenost je  zmerna, 30—70 ljudi na 
100 ha. Prevladujejo gručaste vasi, ki so sploh značilne za drobno raz
členjeno vegasto kraško površje.

e) G o z d n a t a  p a š n i š k o - p o 1 j  s k a p o k r a j i n a  v Suhi 
Krajini in na obodu Grosupeljskega .polja. Gozda je  okrog ene polo
vice, do in nad eno tretjino je  travniške površine, k jer prevladujeta 
senožet in pašnik. Oba v zadnjem času zmanjšuje gozd. N jiv je  okrog 
12—28%. Na dolastem reliefu, k i je  navadno na manj čistih apnencih 
ali na dolomitu, so manjša naselja, največkrat na slemenih, večja pa 
so v dnu uval in polj na kotanjastem reliefu.

f) G o z d n a t o  v i š j e  k r a š k o  h r i b o v j e  z oazami obdelo
valnega sveta v suhih dolinah, uvalah in manjših kraških poljih. Naj- 
tipičnejši je  ta pejsaž na Kočevskem. Gozd zavzema navadno nad po
lovico površja, obdelovalne zemlje je  okrog ene tretjine, od tega naj
več košenic in pašnikov. Vasi so gručaste.

Sl. 3. Delež aktivnega prebivalstva v industrijski skupini po občinah v letu 
1953. — Pourcentage de la population active industrielle en 1953 par communes.
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5. Delitev po gospodarskih vidikih. Delitev pokrajin na agrarne 
in neagrarme pri nas ne pride v poštev, saj so urbanski in industrijski 
kraji redki, mladi in še majhni ter še niso zrasli s pokrajino tako, da 
bi jo  preobrazili. N ajvečji urbanski kraj, Novo mesto, je  bilo vkljub 
večstoletni važni upravni funkciji do zadnjega časa majhno, za širšo 
okolico nepomembno mestece v  okljuku Krke. Razlikovati bi mogli 
samo bolj ali manj čiste agrarne pokrajine. Pri tem si lahko pomagamo 
s statističnimi podatki o poklicni strukturi. Za 1. 1953 so prikazani po 
tedanjih občinah na sliki 3. Prikazani so deleži aktivnega prebival
stva v industrijski skupini (v industriji v ožjem smislu, v gozdarstvu, 
gradbeništvu, prometu, trgovini, gostinstvu ter v stanovanjsko komu
nalni službi). Ker so občine razmeroma velike, ne dovolju jejo  točnejše 
podobe, vendar je  dobro vidna znatna razlika med tako imenovano 
nizko Dolenjsko in Bello Krajino ter ostalim višjim svetom. V prvem 
je  agrarnost razkrojilo le gravitacijsko območje Savske doline od Za
greba (zaradi njega in deloma Dobove ima obč. Dolina 30% industrij
skega preb.) do Ljubljane. Opazen je  vpliv Vidma-Krškega, katerega 
gravitacija je  po 1. 1953 še znatno porasla, Radeč, rudnikov Trbovelj
skega premogovnega bazena, Litije in Šmartina. V notranjosti D olenj
ske in Bele Krajine so pričeli razkrajati agrarnost manjši centri: kr- 
meljski, kainižarski premogovnik, novomeško območje, medtem ko so 
dame osnove za industrijsko rast tudi v Metliki in v Mokronogu-Mirni.

Na Dinarskem višavju živi v krajih, od koder ne hodijo na delo, 
60—80% prebivalstva od kmetijstva. Večino pa pritegujejo industrijski 
kraji Kočevje, Ribnica, Grosuplje in Ljubljana in tu je  po občinah v 
povprečju le 50—70% kmetijcev (1. 1953).

Po veliki agrarnosti se odlikuje Dolenjsko gričevje s 70—80% 
kmetijskega prebivalstva (m.'pr. občine Bučka 85, Podbočje 84%), pa 
tudi Suha Krajina, k jer je  maksimum v občini Hinje (90%). Y Beli 
Krajini so najbolj agrarni kraji blizu Kolpe (25).

Manjša agrarnost na višavju ima številne vzroke. Zdi se, da je  
glavni v tem, da ima višavje precej več gozda, ki je  bo lj iglast, boljše 
ohranjen, hektarski pridelki na njivah pa so bili do nedavna manjši. 
Kmetije so bile večje, naseljenost pa občutno manjša. Po občinah 
iz 1. 1953 je  živelo na 100 ha od 7 (Kočevje) do 60 preb. (Ribnica), v 
povprečju pa le 30—50. Na Dolenjskem gričevju živi na isti površini 
50—80, v Suhi Krajini 40—65, v Belokranjski kotlini 30—55. Vkljub 
večjim kmetijam pa so kmetje na višavju pred dobo železnic krčevito 
iskali postranskih zaslužkov, ki so jih  našili v srednjeveškem tovor
ništvu preko notranjskih prevalov na primorsko strain, pa v domači 
obrti, predvsem pri izdelavi suhe robe. Izdelovanje suhe robe je  bilo 
pred stoletji znatno bolj razširjeno in je  zajemalo v glavnem vso 
severozahodno dolenjsko gozdnato višavje (20). Za Valvasorja in še 
kasneje je  b ilo višavje gospodarsko enako ali celo manj razvito kot 
nižja vinorodna Dolenjska. Železnice so s cenejšim prevozom precej 
razvrednotile vino, ki je  bilo eno od glavnih izvoznih pridelkov nizke, 
sicer raznorodne Dolenjske, skokovito pa je  porasla cena lesa, ki so 
ga šele tedaj pričeli izvažati. Odslej je  šel gospodarski razvoj v prid
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• višavju, 'ki ima danes že znatno višji narodni dohodek. Danes je  te
žišče zaostalosti v vinorodnem gričevju, v Suhi in Beli Krajini.

Y slovenskih, še bolj pa v sosednjih alpskih pokrajinah je  zadnje 
stoletje občutno nazadovala površina, zasejana z žiti, in to na račun 
krmnih rastlin. Na Dolenjskem so krmne rastline najbolj zamenjale 
žita v višavju, k jer so 1. 1952 zavzemale v okraju Kočevje že 32,5% 
vse njivske površine. V ostailih krajih je  bil delež krmnih rastlin na 
njivah naslednji: v okraju Črnomelj, ki naj bi imel 1. 1952 po dvom
ljivih podatkih največji delež travnatih površin v Sloveniji, pašnikov 
29%, senožeti 19%, travnikov 3,6% vsega površja okraja (24-sir. 43), 
je  bilo krmnih rastlin 41,5 % njivske površine, v okraju Novo mesto
26 in v okraju Krško 21 % (24 - str. 56). Od Save na jugozahod pa pada 
delež, ki ga ma njivah zavzemajo žita (od 58,7% v okraju Krško na
42,1 % v okraju Kočevje v razdobju 1948— 1951) (27-str. 17). Obseg 
okrajev je  iz istega leta kot podatki.

Površina njiiv se je  v tem stoletju skoraj pov-sod skrčila. Tega 
zmanjšanja nam ne pokaže dovolj kataster, ki ima zastarele podatke, 
pač pa statistični popisi zemljišč odnosno njihova primerjava s ka
tastrom. L. 1947, ko so bili še manjši okraji, so bile med obema vrsta
ma podatkov razlike, ki jih  kaže spodnja tabela. Številke pomenijo 
odstotke po katastru, če je  popis 100% (23).

Okra j  N jive Vrtovi Sadovnjaki Vinogradi Travniki Pašniki Gozdovi

K očevje 166 551 3 2236 91 117 89
Črnomelj 122 931 — 157 109 83 94
Grosuplje 127 805 48 183 87 89 102
Novo mesto 125 774 — 133 81 87 98
Trebnje 125 453 — 152 87 74 96
Krško 123 253 97 105 85 82 106

Popisi zemljišč iz prvih povojnih let morda res niso povsem točni. 
Zato poglejm o iste razlike še v 1. 1952 v obsegu tedanjih okrajev. 
Osnova je  popis (100%) (24).

h r t o v i ”  V inogradi Travniki Senožeti Pašniki Gozdovi

K očevje 131 — 1% 90 139 83
Črnomelj 111 105 98 100 100
Novo mesto 120 111 80 106 96
Krško 108 101 100 95 99 100

Povsem se na te podatke ne moremo zanesti, vendar izdajajo to, 
kar lahko uvidi proučevalec na terenu: njivski svet se je  v višavju ne
koliko bo lj skrčil kot v nižavju, prav tako travnik, inarastel pa je  
gozd. Temu ni kriva samo izselitev Kočevarjev, zakaj podobne ten
dence je  opaziti tudi drugod. Na nizkem krasu pa je  opuščene njive 
prevzel travnik, deloma senožet in na račun obeh se je  malce skrčil 
tudi gozd. Povsod je  vinograd močno nazadoval. N ajbolj so zemljiške 
kategorije ustaljene v krajih nekdanjega okraja Krško.
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Iz teh sprememb se vidi, da na višavju gozdarstvo napreduje na1 
račun živinoreje in poljedelstva, na nizkem krasu pa živinoreja na 
račun poljedelstva in gozdarstva.

Kako preživlja zemlja, čim bolj gremo na severozahod, ne samo 
tem več kmetijcev, amipak tudi živine, povedo podatki o številu nor
malne živine na 100 ha krmine površine (travnika, pašnika, njivskih 
krmnih površin). Številke za 1. 1951 so: okraj K očevje 35, Črnomelj
42, Grosuplje 78, Novo mesto 79, Krško 117, Trebnje 135 (27a - str. 226).

Poljedelska gostota je  večja v nižavju, posebno v vinorodnem 
gričevju. Po podatkih za 1. 1948 (po tedanjih KLO) je  znašala v Do
lenjskem gričevju okrog 100, v Suhi Krajini 60—90, v Beli Krajini 
40—90, na Kočevskem od 4 (Stari trg) do 123 (Sušje), v povprečju pa 
le okrog 30—50 kmetijcev na 100ha obdelovalne zem lje (17 a).

Mlada industrializacija, ki zadnji čas zajema Dolenjsko in Belo 
Krajino, se zaenkrat bolj pozna v deležu industrijskega prebivalstva 
kot v pokrajinski podobi; velik del industrijskih zaposlencev se nam
reč vozi na delo drugam, pri čemer ohrani domači kraj v izrabi tal, 
stavbah itd. še vedino aigrarni značaj. Za ugotavljanje gospodarskih 
regij je  zato v našem primeru še vedno najvažnejša kmetijska struk
tura.

Kmetijstvo kot celota je  še vedno zaostalo, polikulturno in se šene 
usmerja dovolj po potrebah tržišča. Gozdarstvo je  postalo v zadnjih 
letih eden najvažnejših virov dohodkov tudi na Dolenjskem in v Beli 
Krajini. Za vzdrževanje stavb in za manjše nakupe je  važno povsod, 
tudi na nizkem svetu, ikjer so kmetije manjše. Vendar ima na višavju, 
tako posavskem kot kraškem, večji pomen. Predel znatne gozdne 
kmečke posesti in večjih kmetij gre iz okolice Dobrepolj čez Korinj-, 
sko planoto v povirje Višnjice (15, II, pod. 141). V vinorodnih pod
ročjih imajo vinograde vse vasi, tudi tiste, ki stoje sredi večjih ravnin, 
k jer trta ne uspeva več in od koder je  do vinogradov ure in ure daleč. 
Vinogradniški gospodarski rajon je  torej nekoliko obsežnejši kot ra
jon uspevanja trte.

Pri določevanju kmetijskih regij zadenemio na težavo, kako naj 
določimo važnost poedimiim kmetijskim panogam, ali z ozirom na de- 
nairno vrednost pridelka ali glede na vloženo delo. Pri slabem dolenj
skem vinogradništvu, ki zahteva veliko dela, so velike razlike, prav 
tako pri gozdarstvu, ki zahteva malo dela, a daje precejšnje dohodke. 
Denarno vrednost po svoje določuje statistika, k i pa se opira na tržne 
cene. Teh pa ne določujejo vselej ekonomski činitelji. Ce upoštevamo 
oba vidika, bi mogli določiti naslednje enote: a) g o z d a r s k o -  ž i v i 
n o r e j e  k i  r a j o n ,  k i zavzema Kočevsko in hribovske kraje v Po
savskem hribovju, b) ž i v i  n o  r e j  s k o  - g o z d a r  s k i r a j o n  na 
ostalem višavju, c) p o 1 j  e d e 1 s k o  - ž i v i  n o r  e j  s k i r a j o n  na 
sutih naplavnih ravninah (Krško polje), c) v i n o g r a d n i š k i  r a 
j o n  , ki zavzema le redke vinoirodne kraje (gričevje na severnem robu 
Krškega polja). Na ostalem ozemlju so znatne krajevne 'razlike glede 
na prioriteni red kmetijskih panog, ki so važne povsod (živinoreje, 
poljedelstva in gozdarstva), pa tudi vinogradništva in sadjarstva.
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Točnejtšo ipodobo bodo dale bodoče gospodarsko-geografske študije do
lenjskih in belokrajiinsikih krajev. Precej je  krajev, k jer uporabljajo 
proizvode polikulturnega kmetijstva za dom, na trg pa dajo en sam, 
na videz malo pomemben pridelek (n. ipr. pujske za vzrejo v okolici 
Šmarjete — 16).

6. Prometno-gravitacijska delitev. Za obravnavano ozemlje je  
značilno zaitišje glede na tranzitni promet, ki izhaja iz lege v mrtvem 
kotu med dvema prometnima kanaloma, ki vežeta savsko prometno 
magistralo iz Jadranom, med cesto in železnico Zagreb—Reka ter cesto 
in železnico Zagreb—Ljubljana—Tržaški izaliv. Notranjske visoke pla
note zahodno od Ribniškega in Kočevskega poilja preprečujejo, da bi 
šel promet od Savske doline na Jadran čez Dolenjsko. Za promet v tej 
smeri je  sicer ugodna alpska orografska smer v območju Posavskih 
hribov, posebej Krške kotline in Mirenske doline, žal pa se obe dolini 
sleipo končata ob sklenjenih kraških gorovjih z dinarsko smerjo. 
Ozemlje je  prometno odprto na severozahod, na sever in vzhod, kar 
pospešuje centrifugalnost dolenjskega prometa. Ker tudi ni gospo
darsko močne osrednje pokrajine — saj zanjo že reliefne 'razmere niso 
ugodne — ki bi postala najprej prometno, nato pa še mrbansko in 
industrijsko središče, je  do  neke mere razumljivo, da zavzemajo 
■dobršen del ozemlja gravitacijske sfere mest, ki ležijo izven Dolenjske 
in Bele Krajine. Bela Krajina in gornje Pokolpje imata inajlbližji izhod 
k Savi in k  Jadranu po cesti »luiziani« in železnici Zagreb—Reka, 
večina ostalega ozemlja pa teži na savsko magistralo Zagreb—L jublja
na—Postojna—Jadran. Odkar se vedno bolj uveljavlja motorni pro
met, se ta magistrala vedno bolj cepi na dve žili, na železnico po Sav
ski dolini in na cesto, zdaj avtostrado Zagreb—Ljubljana, ki poteka 
skoraj po sredi stare Dolenjske. Ta poteka po stičišču dveh pre
vladujočih orografskih smeri, alpske na SV in dinarske na JZ. Drugo
razredna in interna je  p>rometna pot, ki veže Ljubljano s Kočevskim 
in ki se je  pred uvedbo motornega prometa ostro končala v Kočevju. 
Ker se obe žili savske magisitrale združita v Ljubljani in ker semkaj 
privede tudi kočevska cesta in železnica, ni pretirana trditev, da je  
največje in do neke mere naravno dolenjsko prometno središče L jub
ljana, ki na širokem ozemlju zavira nastanek večjega trgovskega in 
prometnega središča. Da Kršilca kotlina ni irazvila v kapitalistični dobi 
večjega centra, kot je  bilo n. pr. rimsko Drnovo, je  več razlogov. 
Poleg zgodovinsko pogojene antropogeografske nehomogenosti je  vzrok 
verjetno tudi v tem, da sta bila preblizu Ljubljana in Zagreb. Neugodno 
je  vplival na gospodarsko združevanje razbiti kraški relief, ki prija 
nastanku manjših središč (n. pr. Dobrnič); taka središča pa svoje gra
vitacijske sfere s težavo razširijo preko domače kotan je.

Potrebna bi bila proučitev manjših gravitacijskih področij in to 
po različnih kriterijih: kam hodijo ljudje ob rednih, kam ob izrednih 
nakupih in prodajah, do kod vplivajo upravna in do kod kulturna 
središča itd. Gravitacijski center prvega reda je  samo Ljubljana; v 
njeno območje se vriva Zagreb na Krško-brežiškem polju  še, skupno 
s Karlovcem pa rahlo tudi v Beli Krajini. V Ljubljano se vozijo na delo
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iz krajev ob kočevski železnici še iz Doibreipolj in Velikolaške pokra
jine, iz krajev olb dolenjski železnici še iiz okolice Trebnjega, iz krajev 
ob savski železnici pa še od Litije in preko. Y Zagreb odhajajo ob Savi 
navzgor še preko Brežic. Y Savski dolini sami pritegujejo Videm-Krško, 
Sevnica, Trboveljski bazen, Litija in Šmartno delovno silo iz robne 
Dolenjske. Ob dolenjsko-belokranjsiki progi pritegnejo delovno silo 
Grosuplje, Novo mesto, Črnomelj, Metlika, ob kočevski Ribnici in 
Kočevje, ob mirenski progi Krmelj (17).

Y tem članku smo skušali razdeliti dolenjsko-belokranjsko ozem
lje  z raznih vidikov, ki upoštevajo važne pokrajinske elemente. Po
kazalo se je , da zahteva vsak vidik svoje enote in da se te ujemajo 
med seboj samo izjemoma. Nekaj enot v več ali manj istih mejah smo 
omenjali večkrat, največkrat Kočevsko, manj Dolenjsko gričevje in 
Suho Krajino. Mnogo posebnosti ima predvsem Kočevska v obsegu prej 
s Kočevarji naseljenega ozemlja. Zdaj je  tu velika večina zemlje, še 
posebno obdelovalne, v družbenem lastniškem sektorju, kar omogoča 
bolj načrtno gospodarstvo. Pokrajina je  redko naseljena in zadnja leta 
množi prebivalstvo z doseljevanjem. Bela Krajina po teh vidikih ne 
more biti enotna pokrajina, ker zavzema nižinski in višinski svet.

Po modernih pojm ovanjih postaja pokrajina vedno važnejši pred
met geografskega raziskovanja. Po mnenju nekaterih je  geografija 
enostavno veda o pokrajini. O  tem pa, kaj je  bistvo pokrajine in kako 
jo  je  mogoče objektivno določiti, se mnenja pri nas in po svetu močno 
razhajajo. To je  po mojem mnenju ena najvažnejših preprek za na
predek geografije kot znanosti.

Pokrajino lahko opredelimo šele, če določimo njene pokrajinske 
elemente. Če bi hoteli v našem primeru ovrednotiti pokrajinske ele
mente kot manj ali bolj kompleksne, bi morali poudariti prirodno- 
pokrajinske. To je  mogoče seveda samo v pretežno agrarni in reliefno 
razgibani deželi, kot sta Dolenjsko in Bela Krajina. Med prirodnimi 
pokrajinskimi elementi je  gotovo na prvem mestu relief. Ta je  sicer 
sam učinek raznih prirodnih činiteljev (geoiloško-petrograifskih, hidro
loških, klimatskih i. dr.), a kot pokrajinski element močno vpliva na 
razmejitev regij z drugih vidikov. Seveda ne smemo gledati na relief 
kot na nedeljivo enoto, ampak kot na skupek raznih lastnosti, ki se 
krajevno različno uveljavljajo (v razmerju višavje-nižavje, kraški- 
rečni relief, orografsika smer itd.).

Doslej smo delili ozem lje večinoma glede na zunanjo podobo, ki 
jo  sestavljajo pokrajinski elementi. Toda pokrajina je  več kot skupek 
teh elementov, je  organizem. Organizem pa ni samo skupek kemičnih 
(v našem primeru fizično- in antropogeografskih pojavov) elementov, 
ampak je  nekaj več, je  tudi življenje. Zato ni važna samo tekstura, 
ampak tudi struktura pokrajine, medsebojni odnos pokrajinskih ele
mentov. Te odnose narekujejo preoblikovalne sile, katerih učinek je  
v neki dobi pokrajinska podoba. Prva sikuipina teh preoblikovalnih sil, 
prirodni vplivi, se nam zdijo statični. Njihov učinek — prirodna po
krajina — je  v smislu geografskega posibilizma skupek možnosti, ki 
jih  družba izrablja zdaj tako, zdaj drugače, primerno stopnji gospo
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darskega razvoja. Gospodarski razvoj pa ima na širokih ozemljih 
skupne poteze. Te skupne razvojne težnje pa se raznim prirodnim 
pogojem  različno prilagodijo in različno vplivajo na prirodno pokra
jino. Tako nastaja geografska pokrajina, ki je  tudi časovno pogojena.

Na našem ozemlju smo nakazali razvojne tendence predvsem pri 
gospodarski regionalizaciji, ki pa za pokrajinsko podobo samo še ni 
odločujoča. Ena od glavnih razvojnih tendenc modernega gospodarstva, 
težnja k industrializaciji, je  v kapitalistični dobi našla na dolenjsko- 
belokranjskem krasu slabe pogoje predvsem v pomanjkanju vodnih 
sil, pa tudi v slabi prometni odprtosti, zlasti glede na železniški promet 
glavnih magistral, pa tudi zaradi drobno razčlenjenega kraškega reliefa. 
Ni slučaj, da je  agrarnosit najbolj razkrojena na večjih nasutih ravni
nah, ki se laže odpro sodobnim prometnim sredstvom.

Določevanje pokrajin kot prostorsko-časovnih enot je  posebno 
koristno iza ugotavljanje razvojnih tendenc. Za tako določevanje pa 
imamo za Dolenjsko in Belo Krajino še vse premalo osnovnih podat
kov. Mogli smo nakazati samo nekatere obče gospodarske tendence, ki 
jih  je  mogoče razbrati pri bolj spremenljivih pojavih kot so promet, 
industrija, prometna gravitacija, poklicna struktura, življenjski stan
dard, gibanje prebivalstva. Vsaka od teh panog vpliva na druge in na 
vsako vplivajo vsi. Življenjski standard vpliva n. pr. na izseljevanje. 
Studij gibanja prebivalstva v dobi 1931—1948 je  pokazal, da med gornjo 
Kolpo in Savo prebivalstvo večinoma nazaduje ali stagnira, ob prej 
imenovanih treh železnicah pa rahlo napreduje (27). Tu je  ag ram ost 
nekoliko manjša (glej sl. 3). Ista gospodarska panoga je  lahko 
vzrok in posledica spremembam. Če zasledujemo razvoj dolenjskih 
industrijskih podjetij, uvidimo važnost kapitala, ki je  nastal iz lesne 
trgovine (glej 26). Ker je  bilo le-te več v predelu gozdnatih večjih 
kmetij in velikih neknječkiih gozdov, to je  v višavju, je  razumljivo, da 
sta imela tod urbanizacija in promet boljše pogoje, preko njih tudi 
moderna industrializacija, ki spet vpliva na višji življenjski standard 
kmetijskega prebivalstva.

Menim, da je  treba pri diskusiji o pokrajinah najprej vskladiti 
terminologijo. Morda bi kazalo, da bi že s termini ločili, kako p o j
mujemo pokrajino. Kadar mislimo samo zunanjo pokrajinsko podobo, 
bi morda rabili naziv regija. »Rajon« bi rabili samo za območja po
javov, ki so za pokrajino manj važni (n. pr. rajon določene živino
rejske pasme, kmetijskega pridelka in pod.). 'Pokrajino kot znanstveni 
termin pa bi rabili samo za prostorsko-časovno tvorbo, ki ima ho
mogeno pokrajinsko podobo in svojstvene razvojne tendence.
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LE PROBLÈME DE LA DÉLIMITATION RÉGIONALE DE LA 
BASSE-CARNIOLE ET DE LA CARNIOLE-BLANCHE

I v a n  G a m s

Le nom de Dolenjsko (Basse-Carniole) a son origine dans l ’ancienne 
répartition administrative de la province de Carniole dont la partie »basse« 
avait pour centre administratif la ville de Novo Mesto. Au milieu du 18e 
siècle, on incorpora à cette unité administrative certains hauts plateaux au 
sud-est de la région, appartenant au Karst dinarique, et le nom régional 
s’étendit aussi à cette partie du pays. Depuis ce temps-là, la  Basse-Carniole 
fut, du point de vue géographique, encore moins homogène qu’auparavant, 
car elle embrassait, en outre des plateaux et des montagnes karstiques, aussi 
des contreforts alpins et des collines péripannoniennes.

L’auteur, après avoir passé en revue la répartition de la région telle 
qu’elle est présentée dans les ouvrages de géographie modernes, essaie de 
délimiter les régions sous plusieurs aspects: (structure géologique et hydro
graphie, relief du sol, climat, paysage culturel, économie, circulation. Puisque 
la région entre la Kolpa supérieure et la Save a un caractère surtout agraire, 
ce sont les éléments naturels et géographiques du paysage qui sont les plus 
importants pour la délimitation régionale. L’auteur pourtant arrive à la 
conclusion que chaque aspect exige une délimitation différente, et que sur 
le territoire traité, les régions .̂insi délimitées ne s’accordent que rarement. 
Or, la région complexe devrait être caractérisée non seulement par un aspect 
extérieur homogène, une physionomie qui lui serait propre, mais aussi par 
une structure spécifique, conditionnée par le temps. Des données sur la 
modification des catégories foncières dans les temps modernes indiquent une 
des tendances d’évolution de cette région qui a son origine dans le change
ment des prix  du vin et du bois. Le prix  du vin, produit d’exportaition très 
important de la Basse-Carniole péripannonienne et de la Carniole-Blanche
— a baissé depuis la construction des chemins de fer, tandis que celui du 
bois, produit des parties montagneuses de la région, s’est élevé. C ’est pourquoi 
la situation économique, à l’envers du passé, est en train d ’ empirer dans les 
contrées viniooles de la région traitée.
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