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Planine v Karavankah.
L Uvod.
a študija obravnava geografijo planin v Karavankah. Proučevano ozemlje pa se ne omejuje na Karavanke same,
ampak sega i preko njih v Savinjske Alpe; od te enote so pritegnjeni v razpravo njeni stranski odrastki na zapadu in vzhodu,
kjer se zraščajo pokrajinsko bolj ali manj očitno s karavanškim
ozemljem: na zapadu j e to skupina Storžiča 2143 m z Dobrčo
1636 m in Pečmi 1133 m, na vzhodu pa Râduha 2065 m in Golte
1590 m. Meja proučevanega ozemlja napram Savinjskim Alpam
v ožjem smislu poteka torej po dolinah Kokre in Savinje, čeprav
doline v antropogeografskem proučevanju ne morejo biti primerne meje. Zato pa sta Lomska dolina kot enota v gospodarskem
pomenu in razvodno gorovje med zgor. Savinjsko ter Mežiško
dolino priključena k proučevanemu ozemlju. Karavanke so zastopane v celoti, na obeh straneh razvodne črte, od Ziljice do
Mislinje in Pake.
Planine v gospodarsko-geografskem pomenu so nad stalnimi
naselji ležeči gorski predeli, ki zaradi neugodnih višinskih podnebnih pogojev ne dovoljujejo več poljedelstva, ampak le poletno pašo, tu in tam tudi manj pomembno košnjo; oskrbovani
so ločeno od niže ležečih stalnih naselij, vendar v organični
zvezi z njimi kot sestavni del njihovega gospodarstva. Planinsko
gospodarstvo ali planšarstvo Äravnava pičlo poljedelsko produkcijo, s tem da omogoča močnejšo živinorejo in sicer tako, da
vzdržuje pravilno razmerje med produkcijo krme v dolini in
izrabo paše na planini. Gorjanci morejo s pridelkom sena prerediti čez zimo v krajši dobi hlevskega krmljenja toliko živine,
kolikor j e po leti prepasejo na planini; četrtino ali tretjino leta
prebije živina zunaj, hlevsko krmljenje se zato skrči na devet
do sedem mesecev. Vzdrževanje tega ravnotežja med dolinskim
in planinskim gospodarstvom daje glavni značaj alpskemu kmetijstvu; na zunaj se odraža v planšarstvu.
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Razprostranjenost planin zavisi od fizikalno-geografskih, fitogeografskih in antropogeografskih prilik, katerih pozitivni in
negativni vplivi določajo pomen in značaj planšarstva za celotno
gospodarsko strukturo gorske pokrajine.
II. Planšarstvo in fizikalnogeografski faktorji.
1. G e o 1 o š k o - m o r f o 1 o š k i

pogoji.

Geološki momenti vplivajo na planšarstvo ne toliko po
svojem pedološkem, kolikor posredno po svojem morfološkem
učinku. Apniško gorovje j e planšarstvu nenaklonjeno že v splošnem značaju svojega reliefa po strmih oblikah, saj izkazujejo
apniške Alpe največ neproduktivne površine.
Karavanke se v slovenskih Alpah odlikujejo po največjem
deležu neapniškega gradiva. Temelj so jim paleozojske in eruptivne kamenine, višji grebeni pa so izključno apniški.
Paleozojski skrilavci Karnijskih Alp se nadaljujejo preko
Ziljice v zap. Karavanke, ki imajo značaj enotnega sredogorskega grebena; nad silur. Skrilavci, ki tvorijo voljna pobočja in
dajejo obilo prepereline, so posamezne ozke krpe devonskega
apnenca. Za Karnijske Alpe tako znamenita tektonska linija, ki
tvori mejo med silursko in triadnimi formacijami (tzv. „Hochwipfelbruch"), 1 poseže v nadaljevanju preko Ziljice ob sedlu
Korenu celo na južno stran, med Kamnatim vrhom (1655 m) in
Vožeo (1737 m) pa krene ta tektonska črta in z n j o stratigrafska
meja zopet na severno pobočje, kjer se pred Podrožco razcepi
v več vzdolžnih prelomnih črt.2 Vzhodno od Korena j e greben
z večjo višino tudi strmejši (zadenska erozija ob Kamnatem
vrhu!); v splošnem pa so v vsem območju silur. Skrilavcev prikladna pobočja za planšarstvo. Že pred Vožco pa nastopi na
slemenu spodnja triada; a pašniki, segajo na werfenskih skladih3
z obeh etrani vrh slemena. У Srednjem vrhu (1836 m) in Trupejevem Poldnu (1932 m) se pa 6 svetlimi schlernskimi apnenci in
dolomiti že pričenja visokogorski značaj Karavank; planine so
potisnjene s slemena na pobočja. Zagoriška, Maloška, Trupejeva
in Zamonikova pl. ležč na pobočjih, bodisi na siluru in to tik
Frech: I>ie Karnischen Alpen, Halle 1894., s. 9. Cit. Ilešič: Planine
ob dolenji Zilji, GV 1951., s. 128.
2 Teller: Geologie des Karawanken tunnels, Wiien 1910, s. 16. in priložena geološka karta.
3 Teller, o. c., karta.
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tektonske linije, bodisi na werfenskih skladih. 4 V predelu Jepice
pa sta južno in severno pobočje zopet zliti v lepem, čeprav ozkem
travnatem slemenu; glinasti skladi nad schlern. dolomitom, po
prelomu ločeni od mlajših sedimentov, tvorijo geološko osnovo
številnim planinam pod gornjetriadno Kepo (2143 m), (Borovščica,
J epica, Ulbingova pl., Terčarica, Mikülovica). 5 Preko sedla Mlince potekajoči prelom, vzporeden z jarkom Rdécico, loči glavni
dolomit in dachsteinski apnenec Kepe od skladov v grebenu
preko Babe (1892 m) in Golice (1836 m), ki jih Teller" označuje
kot glinaste sklade v krovu nad schlernskim dolomitom, Vetters7
pa kot rabeljske; slemena Mlince in Rožce so pokrita s strmimi,
a dobrimi pašniki.
Za Karavanke značilno karbonsko ozemlje, obsežno zlasti
na južni strani, se pričenja pri Dovjem in se prostira v obliki
trikota, čigar vrh seže pod Kočno do viš. o. 1300 m, drugi njegov
krak, ujemajoč se z jasno dislokacijsko črto, s katero je v zvezi
široka stopnja značilnega pregiba pod Belščico in Stolom, pa se
nadaljuje tja pod Begunjščico. 8 Ta pas, ki ga navzgor obroblja
izredno tenak permski, je pokrit le s posameznimi grudicami
triadnih sedimentov, le mestoma očitnih v morfološki sliki. Na
tem permokarbonskem ozemlju „javorniških skladov", 9 peščenčevih in škrilastih, so se razvile celo vasi do viš. 1000 m; planine
na južni strani Golice segajo le malo više, še na isti geološki
podlagi.
Koroške planine med Kepo in sedlom Suho (1434 m) so nastanjene na precej lapornatih skladih v krovu nad schlernskim
dolomitom; 10 (Rožca, Baba, Podgorska ipl.) ; z dolomitnih tal se
planine umaknejo niže na werfenske sklade (Kladje); pl. Mušenik stoji s stanom celo na mladih terciarnih tleh11 (viš. o. 1000 m).
V srednjem in vzhodnem delu Karavank ločimo dve slemenski vrsti, od katerih predstavlja severna nadaljevanje Ziljskih
Alp,12 južna pa Karnske glavne vrste; ločeni sta po notranjem
Teller, o. c., karta.
Teller, o. c., karta.
® Teller, o. c., karta.
7 Vetters: Erläuterungen zur Geologiechen Karte von Oesterreich und
seinen Nachbargebieteo, e. 140.
8 Teller, o. c., karta.
9 Teller, o. c., karta.
10 Telleor, o. c., kairta.
11 Teller, o. c., karta.
12 Melik: Slovenija I., 1. zvezek, s. 60. Landeskunde von Kärnten, bearb.
von Paschinger, s. 37.
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karavanškem podolju, sistemu dolin in jarkov, ležečem v nadaljevanju ziljske prelomnice,13 ki je zopet sestavni del alpskodinarske brazgotine.1*
V južni vrsti sega paleozojsko geološki pas pod Stolom do
že omenjene prelomnice, vidne v morfološko značilnem pregibu v viš. o. 1200 m, ki so ga izrabile številne planine (Potoška,
Žirovniška, Zabréska, Doslovška pl.); Zabreška pl. stoji z naseljem sicer že na schlernskem dolomitu. Planinski pas na Begunjščici se skoro povsem krije z jurskim ozemljem, 15 nad werfenskimi skladi segajo liadni lapornati apnenci v sicer strmih,
a gladkih in bujno "poraslih pobočjih do višin o. 1700 m.
Ves mogočni greben od sedla črviča (1560 m) na vzhod pa
gradi gornja triada; sprva schlernski dolomit, od Medjega dola
(1696 m) pa glavni dolomit in dachsteinski apnenec.16 V prečnem
prerezu j e greben izrazito nesimetričen: na južni strani so pobočja do polovice višine položnejša, više sicer strma, a večinoma
gladka in s travo porasla, vsaj ovcam povsod dostopna; severna
stran prepada v stenah, skrotju in meléh globoko navzdol, celo
v dno dolin. Ta nesimetrija, ki vlada v vseon gorovju, je najprej
posledica tektonskih dogajanj, dalje diluvialnih učinkov, zatem
pa v zvezi s tem naprej se vršečega preoblikovanja. Planine
zginejo s slemena in višjih pobočij zelo nizko; le na Kočni in
Belščici j e pripisati višjo lego Belske pl. in opuščene Belščice
bolje ohranjenim miocenskim vravnavam. Od Begunjščice sega
jurski pas na južno pobočje Košute preko planine Kofce do
Šije,17 z njim v zvezi so široka, položna, zložno napeta pobočja;
šele gornjetriadna formacija jih strmo dvigne v glavni greben,
ki poteka od Stola (2236 m) preko Vrtače (2180 m) in od Begunjščice (2063 m) na Košuto.
Paleozojski karavanški pas, ki se pod Stolom nadaljuje,
je na široko zastopan med triadno Košuto Karavank in triadnim
Storžičem Savinjskih Alp, zožen pa še nadalje prav pod Olševo
ter izgine ob končnem stičišču prelomnic v Bistri.18 Planine pod
Košuto so še na triadnih vododržnih, neapniških kameninah
(Kofce na liadnih, Šija na liadnih in na školjk, apniku, Pungrat
Lex-P-aschmger-Wutte: Landeskunde von Kärnten, s. 17.
Melik: Slovenija I., 1. zvezek s. 60.
15 Seidl: Kamniške ali Savinjske Alpe, a 145.
16 Teller, o. cl, karta.
17 Seidl: Kamniške ali Savinjske Alpe, & 144.
18 Teller: Erläuterungen izuir Geologischen Karte Nr. 83, Eisenkappel
und Kaniker. Wien 1898, priložena geološka karta.
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in Tegošče na werfenskih skladih), planine v mejnem področju
med Karavankami in Savinjskimi Alpami, one nižje pod Košuto
ter jezerske v Karavankah pa so na paleozojskem ozemlju nižjega gorovja, ki se odlikuje s položnimi oblikami, bujno vegetacijo ter obilno vodnatostjo, tako da tudi stalna naselja dosegajo
tu znatnejše višine. Planine Dolžanka, Zali potok. Breznina,
Šenkova, opuščena Belcarica ter Pristovška leže na karbonskih,
Dolga njiva, Fevča, Javornik in Komatevra na permskih škrilavcih in peščencih, Roblekova in Ankova pl. na skrilavcih
silursko-karbonske dobe, le planine na Konjščici ter Virnikova pl.
so s stanovi na karbonskem oz. devonskem apniku.19 Nad bujnimi, večinoma gozdnimi pašniki teh planin molé le devonskoapniške grebenske peči (Stegunjek 1691 m, Veliki vrh 1634 m,
Pečovnik 1635 m, Virnikov Grintavec 1655 m, Pristovški Storžič
1759 m).20
Storžičeva skupina j e le po antecedentni dolini Kokre odločeni del Savinjskih Alp; srednjeitriadni apnenci in dolomiti
grade južna pobočja Storžiča, a severna nad viš. o. 1200m; pl.
Velika Poljana ter opuščene planine med Bašeljskim sedlom in
Zaplato so na njih. Pl. Jesénje na osojni Storžičevi strani j e baš
ob vodnem horicontu nad werfenskimi skladi, ki segajo še nad
Lomom preko Trž. Bistrice v Dobrčo, kjer tvorijo dobro osnovo
planim ravném Bistriške in Breške planine, deloma i Lešanske.
Na Bistriški planini so udeležene še porfirjéve prodornine, 2 '
enako v grebenu med Storžičem m Kukovnico (1582 m, 1715 m)
na Mali Poljani — zvezna čleina med porfirjem Kisovca nad
Begunjami ter onega v Kokri.
Kakor južna je tudi severna karavanška vrsta v grebenu
gornjetriadno-apniška; ozke prečne doline j o razstavljajo v posamezne hrbte (Sinjski vrh 1577 m z Žingarico, Grlovec 1841 m,
Ž6tiče 1922 m z Macnom 1627 m in Črnim vrhom 1685 m, Obir
2142 m, Ojstra 1577 m s Topico 1649 m, Peca 2126 m, Plešivec
16%m), katerih južna pobočja dovoljujejo namestitev manjših
planin, dočim j e na severni strani zaradi velikih strmin (Grlovec,
deloma Obir in Peca) zanje bore malo prostora!. Tudi koroške
planine pod Košuto so neznatne, navezane večinoma na ugodnejšo
podlago stranskih slemen (Kóbovnikova pl. na werfenskih, enako
19
20

20
21

Teller, Geološka karta: Eiseinkappel und Kanker.
Seidl: Kamniške ali Savinjske Alpe, s. 84.
Teller: Eiseinkappel und Kanker, karta.
Teller: Eiseinkappel und Kanker, karta.
Seidl: Kamniške ali Savinjske Alpe, (karta.
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Mâle jeva in Ravenska pl., Grosova pl. na wengenskih skladih),22
zato zelo nizke; izpod priostrenega hrbta se spuščajo meli prav
do dna dolin (n. pr. Huda jama). Izredno lepo vidna navezanost
planin na nepropustne glinaste rabeljske sklade se opaža na
Macnu in Obirju, kjer njih male raztresene krpe nudijo osnovo
planinam Javorniku, Jagovčevi, jerebi, Obirski planini sredi
obdajajoče apniške okolice. 23 Enako so rabeljski skladi važni za
nekatere planine na Peci, kjer jih geološka karta24 pokaže v neposredni bližini Fajmutove, Flormove in Mihélje planine — sicer
sestoji ves Pečin masiv iz gornjetriadnih apnencev, na katerih
se drže le ovčje planine (Križe, Ojstrovec), z izjemo jalovne
Veške planine; nizki planini Luže in Rišperk sta na werfenskih
skladih, oziroma celo na miocenskem konglomeratu (viš. 1116 m).
V genetični zvezi s karavanško tektonsko depresijo nastopajoči granitno-tonalitni, paleozojski ter metamorfni pas doseže
šele v vzhodnih Karavankah večje višine; zaradi ugodnih morfoloških in pedoloških učinkov j e stalno poseljen še v višinah,
ki so drugod v apniškem ozemlju komaj za planšarstvo sposobne;
zato tu ni planin, z izjemo Marolč in Olševe, ležečih z naselji
na posipnem materialu,25 ki pa sta se razvili iz kmetij.
Ostali del Karavank med Mežiško in Savinjsko dolino pripada dvema geološkima tipoma površja; prvega predstavljata
triadnoapniški slemeni Olševe (1932 m) in Plešivca (1696 m), prvo
južne, drugo severne karavanške vrste, ter široki greben Râduhe
(2063 m) in valovita planota Golte (z Bóskovcem 1590 m), kot
tektonsko sestavni del apniške ploče vzhodnih Savinjskih Alp;
drugega pa andezitni greben Travnik (1637 m) — Smrekovec
(1569 m) in oligoceniska pobočja Mozirske kotline pod njim.23
Na severni strani pod Raduho je pl. Grohat še na werfenskih skladih Solčavskega kotla, na južni pa so prostrana napeta
pobočja gornjetriadnega in školjkovitega apnenca s planinami
Arta, Loka, Javorje, Selnica. Dalje na vzhod so na lepo zaokroženih slemenih in zložnih pobočjih s krepko vegetacijo po prirodi bogate in lepe planine (Vódol, Mrčiše, Sedelce, Travnik,
Kamen, Bela peč, Raztoke, Krumpaška pl.).
22

Teller: Eisenkappel und Ranker, ikarta.

23

Teller: Eisenkappel und Kanker, karta.

24

Teller: Eisenkappel und Ranker, karta.

25

Teller: Eisenkappel und Ranker, karta.
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Teller: Eisenkappel und Ranker, karta.
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Planine na Goltah imajo vse slabe strani apniških planot:
težek dostop, pomanjkanje vode, v vzhodnem delu skalovje in
sploh golo površje.
Na gornjetriadnem Plešivcu ni nobene planine; ovčja paša
sega sicer prav do vrha.
Morfološki učinek geoloških momentov je torej v Karavankah malo ugoden za gospodarsko izkoriščanje. У višjih legah
so znatnejše pašne površine le na Rožci (z imenom „Rožca" se
označujejo gornji deli Hruške in Jeseniške pl. ter tudi pašniki
pl. Babe), na Kočmi, Belščici, Obirju, Peci in Râduhi, torej na
najvišjih karavanških gorah, na večinoma čisti apniški podlagi,
kjer se čuti veliko p o m a n j k a n j e v o d e . Nižje planine so
večinoma na vododržnih skladih (eruptivne kamenine, metamorfni skrilavci, paleozojski skrilavci, werfenski in rabeljski
triadni skladi, liadni jurski skladi, oligocenske ter diluvialne
odkladnine) ; vode imajo obilo. Planine na apniški osnovi dobivajo ob suši vodo daleč vstran v grapah. Omenil sem navezanost
planin na rabelj. plasti na Macnu, Obirju in Peci. Občutno pomanjkanje vode trpé, zlasti ob suši, planine: Pusti Rovt (hodijo
po njo na Markeljnovo pl.), Podgorska na Dobrči, Breška (hodijo na Bistriško), Velika Poljana na Storžiču (hodijo na Malo
Poljano), Belska pl. in Belščica (na Belski pl. so dobili rezervoar
1936 1., preje j e živina hodila o b suši nizko doli na rovte, osobje
j e imelo sneg in kapnioo), Bašeljska in Mačenska pl., na Goltah
vse planine (s Tèra hodijo skoro pol ure niže, s Hleviške pl.
enako), Veška pl., Križe in Ojstrovec na Peci, Javorje na Raduhi
(hodijo včasih pol ure daleč nad pl. Loko) ; na Beli peči vzamejo
zaradi suše večkrat sredi poletja konje s planine.

2. P o d n e b n i

pogoji.

Višinska lega vegetacijskih pasov in z njo razprostranjenost
planin zavisi tudi od podnebja.
Dolga in izrazita orografska pregraja Karavank med Ljubljansko in Celovško kotlino ima v podnebnih odnošajih važno
vlogo, zlasti v padavinskih razmerah. Pokrajina južno Karavank
dobiva letno povprečno nad 1400 mm,27 zatišna pokrajina severno
od njih pa pod 1400 mm, celo pod 1200 mm padavin. Karavanke
same dobivajo tudi manj moče od Savinjskih, zlasti mnogo manj
27

zavoda.

Melik: Slovenija I., i. zv„ priloga Ш. in podatki Meteorološkega
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od Julijskih Alp; nad dva metra le v najvišjem slemenu od Kepe
preko Stola na Košuto. V dobi 1929—38 je v krajih južne strani
padlo povprečno padavin na leto: Rateče 1827 mm (opazov. 4
leta), Mojstrana 1709 (9 let opazov.) Jesenice 1823 mm: proti
vzhodu: Tržič 1529, Luče 1825, (9 let), Gornji grad 1704 mm (8
let). Postaje, pomaknjene bolj v pobočje, beležijo že znatnejše
padavine: Sv. Križ nad Jesenicami 2086 (4 leta), Sv. Ana 2030
(5 let), Jezersko 1892, Jezerski vrh, že na razvodju, 1866 mm.
Zatišna Solčava 1593 (9 let), odprti Sv. Duh 1648 mm, Koprivna
onstran razvodja zopet manj, 1438 mm. Y notranjost gorovja se
množina padavin veča, onstran razvodja pa pojema; pojemanje
od Karavank na sever v zaprto Celovško kotlino je izredno
očitno, tako da celo 2044 m visoka postaja na Obirju beleži v
poprečju desetletja 1928—37 le 1625 mm padavin, Kapla (interpolirano s sosednjo Kožentavro) ob Dravi le 1315 (9 let), severneje preko Drave pa ostaja množina padavin celo pod 1200 mm.
Z dolgostjo p a š n e d o b e j e sorazmerna tudi dolgost
v e g e t a c i j s k e d o b e , to je, dobe od konca snežne odeje
spomladi do začetka! sledeče jeseni. Ob gornji gozdni meji v
Vzhodnih Alpah se računa) 128 dni brez snežne odeje, to je, dobre
štiri mesece,28 v višini 1800 m pokriva torej sneg gorovje še več
kot sedem mesecev. Rastje se vzbudi k življenju v višini 1400 do
1500 m povprečno koncem majat, v višini 2000 m šele začetkom
julija; 29 le na sončno izpostavljenih planinah (n. pr. pod Košuto)
že preje.
Tudi t o p l i n s k e r a z m e r e
vank drugačne od onih na severni.

so na južni strani Kara-

Dolgo slemensko gorovje, potekajoče v alpski smeri Z—V,
ima na južni strani južno, na severni pa severno ekspozicijo;
klimatsko prednost južne ekspozicije, prisojnosti, povečujejo še
ugodnejši geološki in morfološki faktorji. Vendar vpliva v Karavankah ekspozicija le v kvalitativnem pomenu: ne na višinsko
lego planin, ampak na njih gospodarsko vrednost; prisojna
južna, toplejša, preje kopna stran ima daljšo pašno dobo in več
mlečnih planin nego severna; na južni strani znaša povpreček
pašne dobe 90 dni, na severni 80 dni. Južna pokrajina je v celem
toplejša od severne.30
28 Marek: Waldgrernzstudiem in dan österreichischen Alpen. Pet. Mitt.,
Ergänzungsheft Nr. 168; 1910., .s. 54
29

Seidl : Kamniške ali Savinjske Alpe, s. 239.

80
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Mrzla zima v Celovški, v manjši meri i v Ljubljanski kotlini
ima važno posledico, da je namreč p ojemanj e temperature z
višino baš v Karavankah najmanjše v Vzhodnih Alpah: po računskih povprečkih se zniža temperatura na 100 m višine v
Vzhodnih Alpah za 0'518° C, v Karavankah le za 0'442° C.31
Sicer pa vsi ti podatki nimajo še prave realne vrednosti.
Kajti pomen podnebnih faktorjev se medsebojno modificira; v
kolikor ima n. pr. južna stran Karavank prednost glede ekspozicije, prisojnosti, v toliko je na slabšem zaradi vetrne strani,
kjer je tudi več oblačnosti in padavin.
III. Planšarstvo in antropogeografski faktorji.
Vloga živinoreje, gozdarstva in poljedelstva v gospodarski
izrabi tal karavanškega ozemlja se v splošnem razvidi v odnošajih med posameznimi z e m l j i š k o - k u l t u r n i m i
kateg o r i j a m i . (Podatki po stanju iz 1. 1900).
V gorski pokrajini j e medsebojna razporeditev zemljiških
kategorij zelo neenakomerna.
V Karavankah j e daleč največ površine pokrite z g o z d o m ,
ki prevladuje ne le relativno, ampak tudi absolutno. Le malo
je občin, ki bi imele pod 50% gozdne površine; to so tiste, ki
segajo v najvišje alpske predele z golim skalovjem. Največ
gozda imajo srednje in vzhodne Karavanke, kjer izkazujejo
katastrske občine povprečno po dve tretjini gozda (maks. pol. o.
Borovi j e 76' 1%, kat. o. Bistra v pol. o. Črna 877%).
N e p r o d u k t i v n e g a s v e t a imajo Karavanke med
vsemi tremi deli slovenskih Alp najmanj, saj kažejo pravi visokogorski značaj le v najvišjih predelih (Kepa, Stol—Begunjščica—Košuta, Obir, Peca) in to na severni strani močneje nego
na južni. Vendar je delež neplodnega sveta vseeno velik, zlasti
še v primerjavi z obdelano zemljo (njiva, vrt, sadovnjak). V
vsem boroveljskem in železnokapelskem okraju (enako v radovljiškem in gornjegrajskem, a to predvsem na račun Julijskih oz.
Savinjskih Alp) j e neproduktivnih tal celo več kot obdelane
zemlje; takih občin j e v srednjem karavanškem delu, zlasti na
Koroškem: k. obe. Podgorje (p. obč. Sv. Jakob) 17'4% neprod. —
9'2i% obdel.; k. o. Podljubelj 22'2—2'8; k. o. Podkraj (Bistrica)
22'5—4'8; p. o. Slovenj Plajberk 11'5—3*3; p. o. Sele 15"2—3'5;
p. o. Bela 10'7—4'7. Na južni strani pa: k. o. Dosloviče 13'5—5'9;
31

Seid!: Das Klima w n Krain. Posebni odtis, s. 153.
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p. o. Sv. Katarina 16'0—1'9; p. o. Sv. Ana 3*0—1*1; k. o. Konjski
vrh (Luče) 12*3—8*7; k. o. Topla (Črna) 12'9—3*4%. Za drugod
ni mogoče podati primerjave, ker se katastrske občine ne krij e j o z obsegom karavanškega področja, ampak vklepajo tudi
ozemlje Julijskih ali Savinjskih Alp (zgornja Savska, Kokrška
in Savinjska dolina).
Živinoreji dajeta osnovo t r a v n i k i n p a š n i k , h kateremu šteje statistika seveda tudi planine. Obe ti kategoriji sta
na južni strani precej močneje zastopani nego na severni, kjer
ju gozd zares kar zasenči; zato znaša na severu ta odstotek okoli
20, le redko preko 30, dočim na jugu nad 30, v več primerih celo
nad 50 (p. obč. Breznica 51 0, k. o. Potoki 61'4, Zabreznica 57'8,
Topla 64'5).
Na severni strani prevladuje travnik nad pašnikom, izrazito zlasti v zapadnem delu (razmerje nekako 3 : 1) ; v srednjih
koroških Karavankah j e razmerje približno enako, v pravih gorskih občinah (Podljubelj, Sele, Bela, Galicija) j e pašnika več,
proti vzhodu pa zopet prevladuje travnik.
Na jugu sta obe kategoriji močneje udeleženi, pašnik razmeroma še bolj, tako da v splošnem tudi prevladuje nad travnikom: v zapadnem delu približno v razmerju 3 : 1, v srednjem
le malo, v vzhodnem pa zopet izrazito, in to ne morda samo na
račun planin v Savinjskih Alpah, kajti kat. občine izven njih
obsega izkazujejo enako razmerje med pašnikom in travnikom
kot pol. občine na obeh straneh Savinje (3 : 1—10 : 1, k. o. Topla
v pol. o. Črna celo 19'2 : 2'9!)
V novejšem času pa se to razmerje v zvezi z racionalizacijo
kmetijstva spreminja v korist travnika (delitve gmajen, umetno
gnojenje, mlekarstvo v dolini).
P o l j e d e l s t v o v karavanški pokrajini ima spričo navedenega le podrejeno vlogo. V notranjosti gorovja so polja le
v področju samotne naseljenosti v srednjih in vzhodnih Karavankah, a nikjer ne zavzemajo več kot 3% areala. Na Koroškem
izkazuje 3—10% polja vse podnožje zapadnih Karavank do Borovelj, dalje se ta pas preko notranjega karavanškega podolja
močno razširi v samotno poseljene vzhodne Karavanke. Na južni
strani se prekinjan pas te kategorije vleče v Podkórenski Dolini
ter v terciarnem hribovju med Bégunjami in Tržičem z vasmi,
ki so udeležene na planinski posesti na Dobrči in Košuti. V terensko homogenih gorskih občinah ima poljedelstvo le malen-
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kostno gospodarsko vlogo (Slovenj Plajberk 3'3% polja in vrtov,
Sele У5%, Borovlje 5'3%, Bela 47% — [Rateče 2'6%], Koroška
Bela 5'1%, Bégunje 6'4%, Sv. Ana 1'9%, Sv. Katarina 1'1%, [Jezersko 2'2%, Solčava У2%, Luče 74)%], Črna 5Ч)%).
Zaradi opisanih prirodnih pogojev sta živinoreja in gozdarstvo v našem ozemlju povsod glavni panogi kmetijstva, od katerih
j e živinoreja v splošnem važnejša. Sicer j e imel gozd veliko
gospodarsko vrednost v dobi fužinarstva in ogljarstva (ogljarstvo
v Karavankah j e skoro čisto propadlo), v moderni dobi pa j e
zadobil nov pomen v lesni trgovini in industriji. Zaradi ogromnih
gozdnih površin je izvažanje in surovo predelovanje lesa zelo
razvito, zlasti v vzhodnih Karavankah (zgornja Savinjska, Mežiška in Belska dolina).
Ž i v i n o r e j a pa j e v razmer j u s predvojno dobo v nazadovanju; število goveje živine in ovac j e nazadovalo, le število konj in prašičev j e naraslo — a le v splošnem.
Goveja živina je od 1. 1900. do prvih povojnih let nazadovala na obeh straneh povprečno za četrtino; nazadovanje pa se
ni ustavilo, ampak se nadaljuje.
Število ovac in koz se je prva povojna leta držalo približno
na isti višini kot pred vojno, in štetja iz 1. 1921. oz. 1923. kažejo
v večini občin celo višje stanje nego 1. 1900.; ono iz 1. 1931. pa
silno nazadovanje — splošen pojav —, za več sto odstotkov! T o
nazadovanje živinoreje je samo člen v splošnem nazadovanju
kmetijstva, ki ga povzroča industrializacija moderne dobe z
novim načinom življenja in ki se odraža tudi v gibanju in poklicni strukturi prebivalstva.
P r e b i v a l s t v o karavanškega področja je v zadnji dobi
(1880—1931) v splošnem zelo malo narastlo; v večji meri le v
zapadnem, bolj industrializiranem delu. Da gre naraščanje na
račun industrializacije, se vidi po tem, da število prebivalstva
v občinah, ki so ohranile svoj agrarni značaj, nazaduje, dočim v
občinah, kjer prevladuje zaposlenost v industriji, narašča. Končni
učinek za planšarstvo pa je povsod negativen: v agrarnih gorskih občinah nazadovanje prebivalstva in v zvezi s tem nazadovanje živinoreje, v industrializiranih občinah pa sicer napredovanje števila prebivalstva, toda ne na korit kmetijstva, ampak
v njegovo škodo. Podrobneje bo nazadovanje planšarstva prikazalo posebno poglavje.
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IV. Kulturno-vegetacijski pasovi.
G o z d a r s t v o , ž i v i n o r e j a i n p o l j e d e l s t v o predstavljajo eksistenčno osnovo kmetijstva gorskih pokrajin; poljedelstvo ima podrejeno vlogo. Ti trije gospodarski faktorji se
nanašajo na tri kulturno-vegetacijske kategorije: p o l j e , g o z d ,
i n t r a v n i k s p a š n i k o m , katerih razporeditev se v glavnem ujema z obsegom poljedelskega, gozdnega in planinskega
pasu; ta obris je shematičen, vendar predstavlja vsaka od kategorij tip določenega višinskega pasu. Pasovi prehajajo brez
pravih mej drug v drugega; njih razsežnost zavisi od fizikalno-,
fito- in antropogeografskih prilik. Najvažnejši so seveda geološko-morfološki in petrografsko-pedološki momenti, vzročno
zvezani med seboj.
1. P o l j e d e l s k i

pas.

V i š i n s k a m e j a s t a l n i h n a s e l i j ee ujema z zgornjo mejo poljedelstva. Iz praktičnih razlogov poteka malo niže;
zavisi od topografske lege in ekspozicije, kakovosti tal, podnebja, 32 torej od faktorjev, ki so obseženi v celotnem »gradbenem in oblikovnem značaju pokrajine.
V Karavankah je gledé naseljenosti opazna velika razlika
med zapadnim in vzhodnim delom. Po klimatskih pogojih v
poštev prihajajoči svet j e v zapadnih Karavankah večinoma
apniški, v vzhodnih pa neapniški, zato govorimo v zap. Karavankah o orografski, v vzhodnih pa o klimatski višinski meji
naselij: 33 v prvih je naseljenost zgoščena v nižjih legah, v drugih
na široko razložena, enakomerno pojemajoč z višino. Da so
Karavanke močneje poseljene (51% neposelj.) kot Julijske (83%)
in Savinjske Alpe (69%),34 gre predvsem na račun vzhodnih
Karavank.
V savski Podkorenski Dolini so vasi res samo v dolini: Rateče, Podkoren, Kranjska gora, Log, Gozd (Rute), Dovje, Mojstrana, Hrušica, Jesenice, Sava, Javornik, Koroška Bela, Potoki.
Le samotne kmetije Srednjega vrha so pomaknjene v prisojno
karavanško pobočje z razloženim jedrom na ostankih savske
terase v višini 950—1100m (permski in werfenski skladi).35
Krebs: Die Ostalpen und dais heutige Oesterreich, 1. zvezek, s. 170.
Tangi: Die Verteilung der Bevölkerung auf die Höhenzonen in Kärnten. XXXIX. Jahresbericht des Gymnasial ras in Pettau 190в, s. 17.
34 Krebs: Die Ostalpen und das heutige Oesterreich. 1. zv. s. 212.
35 Teller, karta h „Geologie des Karawankentunnels".
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Znatnejša j e poseljenost na karavanških pobočjih v jeseniškem
okolišu na prostranem paleozojskem tri kotu, v širokem povirju
potokov Jesenice in Bele: Prihodi, Plavški Rovt, Planina, Javorniški Rovt.
Pri Mostah se ozka Dolina odpre v ravno Deželo, naselbinska meja se prilega ostri premo potekajoči morfološki meji, ki
j o tvorita robova apniških Peči in Dobrče; samotnih kmetij ni.
Široka spodnja Ziljska dolina j e poseljena skoro le ob karavanškem robu, Sovče izjemoma dosegajo 700 m, nad dolino pa
se v višini 800—1050 m vrste po potokih razrezane police s kmetijami na Strmcu o. 1010 m, Placer o. 910 m, Trabinar o. 850 m,
Ilič o. 950 m, Arnejc o. 970 m, Trupej 1001 m, Ilič 970 m.
Za Rož j e značilna ostra meja med poseljenimi in neposeljenimi predeli; 36 ogromni vršaj Male Suhe naseljenost na
desnem bregu Drave celo prekine. Edini samotni kmetiji Ilič in
Kopajnik pod Kamnico sta v višini okoli 830 m.
Paleozojeko ozemlje vzhodno Tržiške Bistrice j e zopet više
poseljeno, v zavetnih prisojnih legah segajo kmetije nad dolino
Mošenika (Matizovec) ter v Lomu (Povšel, Rekar, Gaberc) preko
višine 1000 m; od Dobrče pa se v enako ravnem robu pod Kriško
in Zaloško goro, Storžičem in Zaplato nadaljuje meja naseljenosti do Kokrske doline.
V koroških Karavankah od Zavrha do Šajde je poseljenost
zaradi geološko r morfoloških faktorjev nekaj enakomerneje porazdeljena nego v zapadnem delu; na visokih dolinskih tleh, z
morenami prekritih, segajo kmetije do 1050 m (Podnar v Podnu,
Hajnš v Srednjem Kotu), na pobočjih stranskih odcepkov ter
hrbtov severne vrste še više (Gorenjčiči nad Zavrhom o. 1150 m,
nad Strugarico o. 1140 m, Ogriz nad Podnom o. 1.200 m, v ZvrhIIjem Kotu o. 1000m, v Srednjem Kotu o. 1100 m). Tudi obe vasi,
Slovenj Plajberk in Sele, sta primeroma visoko (945, 948 m).
Vzihodne Karavanke so predel tipične samotne naseljenosti.
V povirjih in na položnih oblih pobočjih z rodovitno prstjo, nad
visoko navzgor segajočimi, pravilno razvitimi debrskimi dolinami so kmetije v višinah, ki ponekod v zapadnih Karavankah
niti za planinsko naselje niso več primerne. Dočim je naselbinska meja p o Tanglu37 v zapadnih Karavankah v višini 1000 m
(maks. 1020 m) in v srednjih 1100 m (maks. 1180 m), se dvigne v
vzhodnih na ok. 1200 m (maks. po Tanglu 1350 m — dejanski
38
37

Lex-Paschinger-Wutte, <x c., s. 124.
Tangi: Die Verteilung... s. 35.
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maks. 1320 m). V zgornjem porečju Savinje j e razen redkih vasi
in trgov ob reki: Solčava, Luče, Ljuibno, Radmirje, Mozirje,
Okonma, Rečica sploh le samotni tip naseljenosti; ta sega pod
Olševo nad 1200 m, pod Râduho in v Koprivni so najvišje
kmetije na Slovenskem: Bukóvnik 1321m, 400m više od najnižje karavanške planine Žage (923 m), v isti višini so kmetije v Koprivni (Jekel 1320 m, Čofate o. 1320 m, Rep o. 1300 m,
Ledrovec o. 1300 m). V miocenskem grohovem hribovju Mozirske
kotline segajo na slemenih med jarki kmetije na Strmčkem
vrhu do o. 1050 m (Radušnik), na Konjskem vrhu do o. 1150 m
(Jamnik), na Planini do o. 1220 m (Kogelnik), nad Radegunde pod
Goltmi preko viš. 1000 m, v Šmihelu nad 900 m. Nad osojno Bistro
je poseljenost manjša in nižja, ob razvodnem grebenu med Smrekovcem in Sv. Vidom na Slemenih ostaja pod 1100 m (maks. Planinec o. 1150 m), v prisojnih legah na Javorju se zopet dvigne,
v Podgorju pod Plešivcem j e maks. 1250 m (Sésernik).
2. G o z d n i

pas.

Nad poseljenim pasom poljedelstva se razprostira gozdni
neposeljeni pas. Od časa prve naselitve j e človek krčil gozd od
spodaj navzgor in s tem začrtaval spodnjo gozdno mejo; pozneje
pa je tudi od zgornje strani, z višin, začel ožiti gozdni pas. Tu
so mogli nastopiti le gospodarski vzroki; in to zaradi rudarstva
ali planšarstva. Prirodna k l i m a t s k a g o z d n a m e j a se je
obdržala v Karavankah v težje pristopnih legah, kjer bi krčenje
ne koristilo niti planšarstvu niti pridobivanju lesa. Aichinger 38
celo na podlagi botanične metode rekonstruira prvotno gozdno
odejo: neke odporne travne vrste, ki zahtevajo vlažnih kislih
humoznih tal in se jih živina izogiblje, so naslednice nekdanjih
iglastih gozdov. Največjo višino dosega gozd v Karavankah med
Srednjim vrhom (1836 m) in Trupej e vim Poldnem (1932 m), o.
1850 m; svet j e tu na; kranjsko in koroško stran strm in raztrgan, torej ni bilo potrebe po krčenju. Goljave pod to višino,
ki niso seveda izpostavljene snežnim ali kamenitim plazovom, so
tedaj morale biti izkrčene. Večjih razlik v klimatski gozdni meji
v Karavankah kljub veliki razsežnosti gorovja ni. D e j a n s k o
m e j o računa Marek v Karavankah na 1690 m (Julijske Alpe
38 Aichinger: Fichtenwald, Latschenbestand und Bürstimgrasen imi Karawankengebiet und ihre almwiirtschaftliche Bedeutung. Sonderheft der Carinthia II, 1930, s. 57-59.
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1603 m, Savinjske 1609, Karnske 1793 m); 39 na severni strani je
malo višja, zlasti na stranskih slemenih in hrbtih severne vrste,
kjer j e ne znižuje dolgo časa trajajoča snežna odeja s plazovi
kot v nekaterih dolinah na osojni strani glavnega grebena: Zavrh, Poden, Srednji kot, Huda jama; na prikladnejši južni strani
j o j e planšarstvo znatneje znižalo kot na neugodnejši severni,
kjer j o j e poleg tega gotovo ohranjala tudi dominikalna posest.
Planšarstvo j e gotovo iztrebilo goljave med Pečjo (1508 m)
in Petelinjkom (1546 m), dalje široko sleme Rožce med Babo
(1892 m) in Klekom (1754 m),40 najbrž tudi na Kočni ob Belski pl.,
ki j e sama brez gozda, vzhodne j e pa sega gozd više od planine:
v prav velikem obsegu na Košuti, kar omenja tudi Marek; 41
tu zlasti na hrbtih („sijah"; hrbet Kofc j e zopet pod pl. stanom
pogozden šele v najnovejšem času). Dalje na južni strani med
Krnesom (1611 m) in Smrekovcem (1569 m), kjer izjemno sega
kmečka posest do razvodja — sicer sega na osojni strani (Tihurnova posest) in na prisojni zapadneje odtod (posest ljubljanske
škofije) skoraj povsod gozd do vrh grebena.
Nekatere planine so si šele v novejšem času s sekanjem
lesa zelo povečale svoj obseg; na Blekóvi so pred par leti povečali pašnike za eno tretjino, še več na koroškem Javorniku,
kjer j e Wittgenstein izsekal ogromne gozdove; kmetje so zaradi
pomanjkanja paše morali včasi odgnati živino že koncem avgusta. Na lomskem Javorniku so Lomljani p o vojni kupili gozdno
parcelo na"jezerski strani in j o izsekali; v preteklem stoletju so
grofje Thurni tudi iztrebili velike gozdove med Smrekovcem in
Goltmi zaradi kuhanja oglja.
Sploh se mora računati, da so se zlasti v preteklih stoletjih
velika gozdna krčenja vršila zaradi ogljarstva.
3. P l a n i n s k i

pas.

Planšarstvo izrablja ne samo prirodne planinske pašnike, ki
so v naših Alpah kakor sploh v apniških zelo revni po obsegu
— pravi planinski pas sploh manjka —, ampak se j e baš zato
razširilo navzdol v gozdni pas, ga potisnilo do faktične gozdne
meje in si tako pridobilo tzv. „psevdoalpske pašnike"; 42 celo
Marek, o. c., 9. 54.
Marek, o. c., s. 48.
41 Marek, o. c., s. 49.
42 Axbots: La vie pastorale dans les Alpeis françaises. Bulletin de la Société Scientifique de l'Isère. Grenoble 1922, s. 37. Cit. Ilešič, o. c., s. 125.
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gozdovi se izrabljajo za pašo. G o z d n a p a š a j e sploh značilna za naše planšarstvo. Mnoge planine, skoro vse privatne in
pa seveda servitutue, pa tudi skupne, imajo večino površine v
gozdu. Majhna jasa na položnejšem pobočju sredi obdajajočih
gozdov — to je tipična slika, če ne za Karavanke sploh, pa vsaj
za koroško stran. Kot se ekonomski pojm planine ne krije s katastrskim, se tudi ne z botaničnim,43 ampak dejansko obsega
mnogo razsežnejši prostor. V avstrijskih Alpah so primeri, da
sega ta „dejanski planinski pas" preko gozdnega — v Nizkih
Turah ponekod ta že celo manjka 44 — v poljedelski predel in se
tako razprostira v treh kultur no-vegetaci j,skill pasovih.45
Zato j e razpravljanje o s p o d n j i m e j i p l a n i n s k e g a
p a s u brez vrednosti. Jasna je le tam, kjer je morfološka meja
ustavila krčenje in s tem začrtala spodnjo mejo planin.46 Strma
pobočja dolin, zlasti ledeniških, so zato ohranila visoko navzgor
gozdove. Potoška in Zabreška pl. pod Stolom imata morfološko
določeno zgornjo in spodnjo mejo, pl. Mušenik pa spodnjo; na
Kočni, še izraziteje pa na Belščici, pokriva gozd strma pobočja
prav do roba v viš. 1700—1800 m, nad katerim se nadaljuje gol
položen svet. Enako imajo planine na apniški Golčki planoti
ostre meje navzdol; segajo le do roba.
Y Centralnih Alpaih izrablja planšarstvo vse površine do
predela, ki j e zaradi klimatskih faktorjev (sneg, led) absolutno
neproduktiven. У Karavankah kot sploh v apniških Alpah pa
nastopa mesto klimatskega orografski faktor, na severni strani
izredno močno; v predelu med Golico in Zelenico, posebno še na
Košuti, deloma na Obirju, Peci in Râduhi se kažejo orografsko
najmočnejše razlike med južnimi in severnimi pobočji, ki jih
pojačujejo še solnčna lega ter na Košuti petrografska prednost.
У Karavankah se planinski pas razprostira med višinama
900 do 2200 m, torej v stopnji 1300 m, ob masivnem sklopu Stola;
ovce se pasejo prav do vriha Stola 2236 m. V zvezi e to razsežnostjo j e razvit za Karavanke izjemen primer dvojnih planin,
43 Sieger:
Die Fortschritte der anthropogeografischen Erforschung
Oesterreichs 1907—1911. Geogr. J ah res ber. aus Oesterreich, X., Wien 1912,
s. 164. Cit. Ilešič, o. c., s. 122.
44

Sieger: Al.mwesen und Alpen verein. Mitt. d. D. u. Oe. A. V. 1906,

s. 228.
45 Jurinka-Spreitzer: Der Anteil der Bevölkerung in Deutsch tiro 1 und
Kärnten an der jährlichem Almwanderung und deren HÜhengrenze. Beiträge zur Geographie der Almen in Oesterreich, Graz 1925., s. 33.
46

Arbos, o. c., s. 53. Cit. Ilešič, o. c., s. 131.
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zgornjih in spodnjih. Če vpoštevamo le pašo goveje živine, dosega planinski pas največjo višino na Peci 2126 m.
Z višinsko lego planinskega pasu je v zvezi v i š i n a p l a n i n s k i h n a s e l i j , zato vplivajo nanjo isti faktorji, ki pa
so modificirani po lokalnih prilikah. Spodnja meja planinskih
naselij se v splošnem ujema s spodnjo mejo planinskega pasu,47
zgornja meja naselij pa j e mnogo nižja od zgornje meje pasu.
Kajti planinska naselja lezé skoro brezizjemno v nižjih predelih
planine, običajno v najnižjih. Ta lega nudi praktične prednosti:
bližino stalnih naselij, važno zlasti za mlečne planine; bližino
gozda (kurivo, les za popravilo koč, zavetje za slučaj snega,
senco v vročini). Že najstarejše planine so nastajale vzdolž gozdne
meje; večina planin j e tudi danes blizu dejanske gozdne meje;
to j e splošen pojav. 48 Planinsko naselje j e kratkomalo navezano
na gozd; z znižavanjem njegove meje se je pomikala tudi meja
naselij navzdol. V Karavankah so novi stanovi razen redkih izjem postavljeni niže (običajno v gozdu), nego so še vidni ostanki
nekdanjih; stari stan na Zabreški pl. j e bil o. 14-50m visoko,
o. 150 m više; na Travniku o. 50 m. više; imena, označujoča
„stari stan" se dosledno nanašajo na višja mesta. Isto nam poroča Lutovac za Dinarsko področje. 49
Povprečna zgornja meja planinskih nasel i j poteka nekaj niže od zgornje meje gozda. Po Jurinki-Spreitr
zerju 50 izračunana meja planin v koroških Karavankah znaša
1506 m; p o Arbos-jevem načinu,51 ki vpošteva povpreček višine
petih najvišjih planin, se ta dvigne v koroških Karavankah na
1593 m, na južni strani pa znaša 1633 m (če računamo zraven tudi
ovčje planine, pa na severni strani 1637 m, na južni 1707 m).
Razlika napram gozdni meji torej na severni strani 100 m, na
južni 60 m; v vseh Karavankah torej o. 80 m.
S r e d n j a v i š i n a , to j e povpreček med najvišjimi in
najnižjimi planinami, pa ima le b o l j relativno vrednost; na južni
strani j o zelo znižajo nizke planine pod Košuto ter predplanina
Žaga pod Stolom, zato j e povprečna spodnja meja planin na
47 Falscher:
Akmgeographischest und A limwir t sell a f tli eh e s aus der
Kreuzeckgruppe. Mitt der Geogr. Ges. in Wien. 1918. s. 564.
48 Prim. Ilešič, o. c., s. 146.
Juirinka-Spreitzer : Der Anteil der Bevölkerung..., s. 54.
49 Lutovac:
Stočarstvo na isevero istočnim Prokletijama. Posebna izdanja Geografskog društva u Beogradu, sv. 14, 1953, s. 8.
50 Jurinka-Spreitzer: Der Anteil der Bevölkerung..., ;s. 30.
51 Arbos, o. c., s. 635.
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južni strani le 102? m, na severni pa 1139 m; povprečna višina
planinskih naselij potemtakem na severni strani Karavank
1366 m, na južni 1330 m.
Ti povprečki sicer ne izražajo dejanskega stanja, so pa
vendarle zanimivi; kažejo namreč, da ekspozicija in sploh kakovost ne vpliva na višino planine; vpliva pa na njeno vrednost
in s tem na njen pomen. Na severni strani j e prav malo mlečnih
planin, kar jih pa je, so zelo nizke (1200—1300 m, izjema Mâčenska pl. 1634 m; gl. str. 56).
Povprečna višina planin v zapadnih Karavankah do Babe
(1892 m) j e 1500—1600 m. Na južni sirani pod Golico lezé v približno enaki višini 1200—1300 m, enako pod Stolom, a pod Košuto o. 1500 m; na Jezerskem 1200—1300 m, na Râduhi o. 1500 m;
na severni strani pa pod Košuto 1200—1300 m. Sicer višina planin že na majhne razdalje močno koleba.
Nad faktično gozdno mejo sta v Karavankah le dve planini,
obe na južni strani: ovčarska Fajmütova na Peci (o. 1950 m) in
mlečna (!) Belska na Kočni (1703 m); Fajmütova leži tudi nad
klimatsko gozdno mejo.

•

V. Položaj planinskih naselij.

Na n a m e s t i t e v p l a n i n s k i h n a s e l i j („,planin"
v ožjem pomenu) vplivajo geološki pogoji, predvsem po svojem
morfološkem učinku, torej posredno; a kot v apniških gorovjih
sploh, v znatni meri tudi neposredno: že v geološkem poglavju
sem omenil veliko navezanost planin na vodne horiconte, na površinske stike med nepropustnimi in propustnimi skladi. V tem
pogledu je zlasti važen nastop rabeljskih (Mâcen, Obir, Peca) in
wengenskih skladov ter porfirjev sredi čiste apniške površine.
Običajno trojno razlikovanje avstrijskih avtorjev gledé
lege: lega v dnu doline, v pobočju in v krnici,52 nam v Karavankah nikakor ne zadostuje, kar pravi tudi Ilešič53 za Karnijske
Alpe, čeprav se pod lego v krnicah smatra tudi lega v izvirnih
kotanjah vodâ,54 pod lego na pobočju tudi lega v malih neizra62

Jurmka-Spreitzer: Der Anteil der Bevölkerung..., s. 39.

Wallner: Die jährliche Verschiebung der Bevölkerung und der
Siedlungsgrenze durch die Almwirtschaft im Luingau. Miitt. d. Geogr. Ges.
1911, Wiem, s. 366.
53

Ilešič, o. c., a 130.
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žitih kotanjah 55 in pod lego v dnu doline tudi ona na nižjih terasah.56 Arbos57 loči še posebej lego na planoti, ki j e zastopana
zlasti v apniškem gorovju, Lutovac58 pa že šest položajnih tipov:
krnica, vrtača, sedlo, pobočje, glacialna dolina, rečni izvor.
Za karavanške planine prihajajo v poštev te-le lege: lega
v pobočju, v kotanjah, na slemenih in sedlih, v dolinah.
Zaradi slemenskega značaja Karavank — ki se pa na vzhod
izgubi ja — je pričakovati tu prevladujočo l e g o v p o b o č j u ,
ki j e v apniških Alpah v splošnem redkejša. 59 Zastopana je enako
močno na obeh straneh; sèm sem prištel «tudi neizrazite lege v
povirjih nestalnih vodâ (Zagoriška pl., Rdécica, Panir). Izrazito
prevladuje ta lega na prisojnih straneh razmeroma masivnejših
grebenov in hrbtov (Stol, Košuta, Obir), navezana na zložnejše
pregibe, nad in pod katerimi so večje strmine, pogosto' morfološke meje (Potoška, Žirovniška in Zabreška pl. pod Stolom,
Kofce na Košuti, Obirska pl. na Obirju, Javorje na Râduhi).
Planine Pungrat, Tčgošče in del planine Šije (Slevca) leže v
plitvih kotanjah, ki so v genetični zvezi z diluvialno dobo. 60
Številne so planine na pobočjih širokih hrbtov (Veška pl., O j strovec na Peci, Baba pod Babo 1892 m, Javórnik pod Ženiklovcem 1716m); na Goltah so ob robu pašniške planote (Tèr, Vrbučeva, Raztočka pl.).
L e g a n a s l e m e n i h i n s e d l i h prevladuje tam, kjer
je karavanški greben v celoti paleozojski, zato v zap. Karavankah do Kepe in v jezerskih Karavankah, kjer so planine nameščene bodisi prav na vrh slemena ali tik podenj (Sovška,
Rékarska pl., Blekóva, Jépica, Rolblekova, Ankova pl., Rišperk).
V Karavankah zelo značilna je lega na stranskih slemenih in
hrbtih, zlasti na njih odcepku (Radenska, Trüpejeva, Borovška,
Ogrizova, Lókovnikova, Ravenska, Grosova pl. — Planinica,
Préval, Poljška pl.) ali v nižjih sedlih (Jagovčeva pl., Luže).
Pod l e g o v k o t a n j a h ločimo lego v izvornih grapah
(Žerjavova, Majarjeva, Kóbovnikova, Strahova, Završka pl., Mârolče, Grajščica, Koimatévra, Virnikova pl.) ter lego v pravih
glacialnih krnicah, ki pa je v Karavankah, tudi na severni stra65 Spireitzer: EHe Alm ein des Murauer
Gebietes. Beiträge zur Geographie der Almen in Oesterreich. Graz, 1925., s. 69.
56 Arbos, o. a, s. 638.
67 Arbos, o. c., s. 638.
58 Lutovac: Stočarstvo na s. i. Prökletijama, is. 6.
69 Jurinka-Spredtzer:De:r Anteil derBevölkerung
s.39.
60 Melii'k: O diluvi jalni poledenitvi v Karavankah. G. V. YIII, 1932, s. 93.
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ni, zelo redka; prišteti ji moremo le lego planine Križe na Peci.
Diluviala« preoblikovanje j e v tem oziru učinkovalo v Karavankah negativno, le v ohranjene zbiralne snežiščne kotanje so
se namestile nekatere planine (Rožca, Podgorska pl. — ime za
prvo j e tudi „Vrtača", za drugo „Krnica" —, Žerjavova, Mrzli
log, Šenkova pl. — Gróhat), pokrite tudi z morenami (Mrzli log,
Gróhat, Zelenica). 61
L e g a v d o l i n a h je sicer v apniškem gorovju zelo razširjena; 62 v dolinskem dnu leži v Karavankah le pl. Žaga; izrazite glacialne severnokaravanške doline so planšarstvu izredno
nenaklonjene; v dolinskem sklepu jih pokrivajo meli, ob stranskih strmih pobočjih gozdovi (Poden, Huda jama). K tej legi
sem štel še pl. Dolgo njivo pod Košuto.
Končno naj omenim še posebne položaje, ki jih nisem mogel
uvrstiti v nobeno skupino. Najprej j e taka lega planin Breznine, Dolžanke, Zalega potoka, Raztok na pomolih nad sotočjem
jarkov, katerih izviri pa so mnogo više pod razvodjem; drugič
pa položaj nekaterih planin na apniški podlagi. Podgorska pl.
na Dobrči, Mala in Velika Poljana* na Storžiču, Fajmutova pl.
na Peci ležč v kratkih suhih dolinah, obviselih nad strmimi pobočji na robu; podobno pl. Loka na Râdulhi in pl. Medvédjak na
Goltah. Šmihelske planine Hriberška, Podforška, Potočka, Pleška, Naraločka, Konéëka na apniški Golčki planoti leže v stopnjasto se znižujočem sistemu suhih dolin, ki j e v zgornjem delu
zelo vrtačast ter poteka vzporedno z robom, strmim odlomom,
izpod Boskovca (1590 m) v premi smeri proti SV.
VI. Posest planin.
T i p i p l a n i n se morejo določati po najrazličnejših kriterijih, v glavnem po gospodarskih, geografsko-etnografskih ter
posestno-pravnih;63 od teh so zadnji najvažnejši, ker vplivajo
na ostale.
Razpravljanje o posestnem stanju j e v ozki zvezi s pojmom
skupne posesti, ki se j e še n a j b o l j e ohranila baš v planinah.
Melik: O diluvi jalni poledenitvi v Karavankah, s. 97.
Peintinger: Zur Geographie und Statistik der Almen im Hochschwabg'ebiete. Miti d. Geogr. Gee., Wien 1911, s. 331.
* Označba „poljana" v Bohinju pomeni enako travno ravnico, zlasti na
dnu širše suhe doline. (Melik: Morfologija in gospodarska izraba tal v Bohinju, GV III, 1927, s 92). Enak pomen ima tudi izraz „dolič" (n. pr. Fajmutov
dolič na Peci) in „dol."
63 Ilešič, o. c., s. 131.
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S k u p n a p o s e s t ( = gmajna, soseska, sosečka, srenja, nem.
Allmende, Gemein64) se j e znatneje ohranila v predelih s prevladujočim ekstenzivnim gospodarstvom; danes j e na zgor. Koroškem n. pr. 50—40—50 % površine v skupni lasti, na spod. Koroškem nikjer nad 5% !65
Da živi agrarna skupnost naprej, j e vzrok posebnost planinskega gospodarstva, ki j o pospešuje. Arbos pripisuje njeno
ohranitev zlasti prirojenemu odporu ljubosumja pred poizkusi
individualne prilastitve; saj j e skupna posest varovala pred obubožanjem. 66
S formalnim prenehanjem starih agrarnih občin in z uvedbo
novih političnih občin 1. 1848—49 j e postal pravni položaj skupne
posesti nejasen in neenoten, prilagajoč se v praksi lokalnim
prilikam.
Na Koroškem se je uveljavil nekak kompromis med realnim
pravom in solastništvom: posestniki upravičenih kmetij imajo
številčno določene „s o 1 a s t n i n s k e d e l e ž e", ki so le navadno vezani na hišo, sicer pa prosto razpoložljivi. 67 Kranjski
planinski zakon pa določa, da se realno-pravne deležne pravice
ne morejo ločiti od z njimi združenega posestva, oziroma le izjemno. 68 Odkar j e v veljavi svoboden promet s posestvi, je postala stvar še b o l j nelogična, ker j e na kmetijo, kolebajočo v
obsegu in potrebah, za vedno vezan določen enak delež na
skupnosti. Y tem tiči kal skritih vzrokov, ki povzročajo propad
skupnih gospodarskih objektov, gozdov in planin; tu se bo treba
odločiti za regulacijo agrarnih skupnosti.69
(Na staro agrarno stanje se nanašajo tudi tzv. S e r v i t u t i.
Država si j e po rudarskem regalu, zemljiški gospodje pa so si
potom lovske pravice priposestvovali višje, neposeljene, a go64

Spiller-Muys:

Agrarna politika in agrarne

operacije v Sloveniji,

s. 82 si.
Klebel: Die Bildung der Gemeinden in Kärnten. Carinthia I, 15. Jg.
1923, H. 1—6, s. 9 - 1 1 .
Sommer egger: Agrar Verfassung der Landgemeinde und Landeskulturpolitik in Oesterreich seit der Grundentlastung. Klagenfurt 1912, s. 17 sl.
Dolenec: Pravna zgodovina za slovensko ozemlje, s. 155 sl, s. 127,
143 sl, 223.
65 Landeskunde von Kannten, ibearb. von Pasch in ger, is. 188.
66 Arbo«, o. c., s. 77, 78.
67 Sommer eg'getr: Agrarveirfassung..., s. 90. Ilešič, o. c., s. 139.
68 Spiller-Muys: Planšarstvo in kmetijstvo na naših planinah. Ljubljana. 1926., s. 441.
69 Spiller-Muys: Agrarna politika..., a 85.

70

BOGDAN JORDAN:

spodansko vseeno pomembne predele, kjer so kmetom ostale le
še gozdne in pašne servitutne pravice („roža"), ki jim dovoljujejo, izkoriščati na tujem svetu določene množine lesa, steljo in
pašo. Pri reševanju servitutnih vprašanj so prihajali navzkriž
gozdarski in pa splošno gospodarski interesi. Doslej veljavni
zakoni dovoljujejo odkup pašnih servitutov v zemlji ali denarju.70 Na Koroškem so v Karavankah ogromni gozdovi in
planine v njih večinoma dominikalna last, a obremenjeni s servitutnimi pravicami kmetov; na južni strani j e tega razmeroma
mnogo manj. Zato so servitutne razmere za planšarstvo v Karavankah važne.
Za avstrijsko stran je značilna obsežna d o m i n i k a l n a
p o s e s t , ki obsega večino površine v koroških Karavankah. Izredno razsežma j e v Rožu med Kepo in Obirjem, kjer segai kmetska posest le izjemno do razvodne meje, sicer pa le v območju
poseljenosti, pa tudi sèm je že prodrla grofovska posest. Vzhodno
od Frajpaha šele j e graščinska posest omejena le na najvišje
predele (Turni, vzhodni del Obirja, ob Olševi, Ojstra—Topica
—Peca). Presenetljivo velika dominikalna posest odpada na gospostva Lichtenstein (nekako od Kepe do Stola), Marisch (preje
Wittgenstein, v Zapadnih Karavankah do Kepe, v Podnu, Žingarica, Macen, pod Košuto nad Seiami), Helldorf (okoli Stola,
pod Košuto), Voigt (ob Ljubelju, Z vrhnji in Srednji Kot, Grlovec),
Rosenberg (severo-vzhodni Obir, severo-zapadna Peca), Thurn
(nad Kortami), Thurn — Valsassina (severo-vzhodna Peca).
Skoraj polovica vseh koroških planin v Karavankah je v
rokah grofov in knezov; ostale kmečke, ki tvorijo navadno
otoke v dominikalnem svetu, pa imajo skoraj vse servitutne pravice v njem. Večino dominikalnih planin izrabljajo servitutni
upravičenci (J epica, Panir, Tomaževa pl., Mečižova, Pake ova,
Tépejeva, Koška, Dovjâ'kova, Grosova, Mâlejeva, Hirsova, Koprivniška, Ravenska, Mrzli log, Kóbovnikova, Završka, Javornik,
Strahova, Čevhova i. dr.). Neobremenjene dominikalne planine
so skoraj vse oddane v najem, zlasti živinorejskim zadrugam iz
ravninskih vasi (pl. Obir, Grabštajnska) ali privatnikom (Rdéčica, Rišperk). Planina Luže j e bila po vojni večinoma oddana v
najem, zadnja leta jemlje Rosenberg sam živino na pašo. Dominikalna veleposest je zasegla že tudi kmečko; kmečki najemniki posestev so postali tako iz servitutnih upravičencev na pripadajočih planinah najemniki (Ma jer jeva, Šenkova pl.).
70
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Na južni strani je dominikalna veleposest mnogo manjša in
zato v svojem odnošaju do planšarstva manj negativna, posebej
še v zvezi z agrarno reformo. Barona Friderik in Karel Born
imata posest ob Ljubelju ter v zgornji dolini Tržiške Bistrice;
ljubljanska škofija ob zgornji Savinji, v glavnem sicer na
desnem bregu, na levem pa ves višinski predel od Raduhe preko
Travnika skoraj do Smrekovca ter zapadni, manjši del Golt;
grof Thum ob zgornji Meži ter na osojni strani razvodnoga
grebena nad Bistro. Thurnova planina Olševa j e edina dominikalna planina v južnih Karavankah, ki j e agrarna reforma ni
prizadela in ki še služi planšarstva, a j e oddana v zakup.
Poleg te dominikalne veleposesti ima še K. I. D. manjšo pod
Golico, država pa v Belci pod Kepo.
Servitutne planine na južni strani Karavank so: Ulbingova,
Terčarica, Mikiilovica v Belci; Korošica ob Ljubelju, Dolga
njiva, Breznina s Fevčo ob Tržiški Bistrici; Gróhat, Aria, Loka,
Javorje, Selnica, Vódol, Mrčiše, Sedelce, Travnik, Kamen, Ter
ob zgornji Savinjski dolini.
Mnogo drugih planin ima večino površine v servitutnih
gozdovih.
Sklenjeni dolinski naseljenosti odgovarjajo tudi skupne
planine, samotni naseljenosti pa privatne.71 Zato nastopajo kmetske p r i v a t n e p l a n i n e predvsem v vzhodnih Karavankah,
v zapadnih pa povsod tam, kjer so nad dolinskimi vasmi v notranjost pomaknjene samotne kmetije; te planine so skoro vedno
sredi pobočij, male pašne jase sredi obdajajočih gozdov, tipičen
znak kasneje nastalih planin.72
Koroške kmečke privatne planine so: Pridol, Trupe jeva,
Zainonikova, Bleščeča, Ogrizova, Žerjavova, Lókovnikova, Mlečnikova, Peručeva, Jagovčeva, Pristovška, Roblekova pl. Največ
jih j e torej v zapadnih Karavankah, planine med obema severnima karavanškima vrstama pa so skoraj vse servitutne. Na južni
strani so privatne kmečke planine nad samotnimi kmetijami
Srednjega vrha (Merteljnova pl., Za Lepim vrhom, Železnica,
Arihova pl.); nad Planino (Markeljnova pl.); nad Lomom (Sp. in
Zg. Konjščica, Blejska in Kuštrova pl.) ; nad Jezerskim (Ankova,
Virnikova pl.); nad Toplo in Podpeco (Končnikova, Kordeževa,
Fajmutova, Burjalkova, Žačnova, Flormova, Mihélja pl.); nad
71
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Šmihelom na Goltah (Raztočka, Golčka, Vrbučeva, Žlebska, Podforška, HriberŠka, Potočka, Konéoka, Pleška, Naraločka pl.) ter
nad zgor. Savinjsko dolino (Râztoke, Bela peč, Krumpaška, Atelškova pl., Medvédjak).
Privatne planine imajo torej ime po lastniku. Poglavje zalse
pa so številne skupne planine, katerih imena so enako izpeljana
iz osebnih priimkov. To so servitutne planine na Koroškem, med
Ljubeljem in Šajdo, na katerih pa j e upravičenih po več kmetov,
po dva do šest: Mâlejeva pl. (šest upravičencev iz zaselka Mâle j),
čevhova pl. (dva uprav. Čevlia), Strahova pl. (dva Straha), Tomaževa pl. (več uprav, iz Plajberka), Mečižova pl. (pet uprav,
iz Sv. Lenarta), Tépejeva pl. (trije uprav, iz Sv. Lenarta), Kóbovnikova pl. (pet uprav, iz Sel), Hirsova pl. (dva uprav, iz Sel). V
nekaterih primerih se ime nanaša na zaselek, v drugih pa najbrž
na nekdanjega lastnika ali prvotnega edinega upravičenca. Na
Plesnovčevi pl. se j e moral n. pr. kmet Plesnovec iz Sv. Lenarta
odreči servitutni pravici zaradi lovskih interesov zemljiškega gospoda, v zameno pa j e dobil Servitut na Tepejevi pl.
Pridol in Ogrizova pl. na severni ter Markeljnova pl., Zg.
iu Sp. Konjščica, Blejska, Kuštrova pl., Bela peč nad Bistro in
Medvédjak na Goltah — so privatne planine, a last po dveh
kmetov (parcelirano). Ogrizov sosed v Podnu je šele nedavno
kupil polovico Ogrizove planine. Nekatere teh planin so tudi na
zunaj ločene po posesti (ograja, ločeni stanovi, rovti in oskrba).
Privatni kmečki lastniki planin so navadno veleposestniki.
K nekmečki nedominikalni veleposesti pa spadajo planine : Plavčeva nad Zavrhom (Plaveč najemnik), Belcaricai nad Kortami,
Marolče za Olševo, Grajščica v zap. Karavankah.
Soseske obsegajo običajno po več vasi, pripadajoče planine
pa se nazivajo po matični vasi, po srenji. S r e n j s k e p l a n i n e
na severni strani so: Sovška, Rékarska, Radenska, Grpiška, Blekóva, Zagoriška, Maloška, Borovška, Rožca, Baba, Kladje, Mušenik, Podgorska, Mačenska, Veška, Križe, Ójstrovec. Na južni
strani: Baba, Hruška pl., Rožca, Pod Golico, Pusti Rovt, Belska,
Belsčica, Potoška, Žirovniška, Zabreška, Doslovška, Žaga, Zelenica, Poljška, Préval, Podgorska, Lešanska, Breška, Bistriška,
Javórnik, Jesenje, Mala Poljana, Velika Poljana, Javornik, Basel j ska, Mačevska, Hleviška pl.
Skupne planine na južni strani Košute (Kofce, Šija, Pungrat,
Tegošce, Dolžanka, Zali potok) imajo posebne posestne razmere.
Agrarne skupnosti, lastniki teh planin, niso prave srenje, vsaj
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po izvoru ne, ker ne tvorijo krajevnih enot, ampak so na vseh
teh planinah pomešani udeleženci iz doline Tržiske Bistrice in
Mušenika kakor tudi iz ravninskih vasi (Golnik, Duplje, Retnje,
Križe, Brezje pri Ljubnem i. dr.) ; to j e morda posledica nekdanje fevdalne posesti gospostev — lastnikov planin.
Srenja 14 vasi s 197 udeleženci v Podjuni, ki ima v lasti
planini Križe in Ojstrovec na Peci, nosi še staro ime „tehma"
(„Techma Gemeinschaft"). 73
S r e n j a ima svoj odbor, ki upravlja gospodarstvo na
planini; vsaka planina ima svojim razmeram primerno število
deležev, ki dovoljujejo po posebnem ključu odmerjeno število
živine; v hruški srenji imajo n. pr. kmetje po štiri, polkmetje
po dva, četrtgruntarji po en delež; na (lomskem) Javorniku so
deleži razdeljeni po dvanajstinkah: ena dvanajstinka deleža
= ena glava, cel delež == dvanajst glav; gruntarji smejo dati
poleg tega na planino še p o dva konja, polgruntarji po enega,
vsak udeleženec pa po dve ovci.
Y srenjah, ki nimajo veliko živine, se teh uredb ne drže
strogo; navadno pridejo te deležne razdelitve praktično do
veljave le pri skupnih dohodkih (prodaja lesa) in stroških
(upravni stroški, plače pastirjem, popravila, rabota). Večinoma se
vpošteva „zimska živina": kar kdo preredi živine čez zimo v
hlevu, j o lahko pošlje čez poletje v planino.
V novejši dobi imajo srenje urejeno tudi obvezno zavarovanje živine; lastnik ponesrečene živali na planini dobi 75%
cenilne vrednosti živinčeta.
Planino Planinico, nekdaj last begunjske graščine, ima v
lasti agrarna zadruga v Begunjah (45 članov — vsi kmetje!),
katera pa j e po izvoru čisto drugačnega značaja kot stara soseska, čeprav ji je po strukturi podobna.
Zaradi popolnosti glede posestnih razmer omenimo še pl.
Komatevro nad Jezerskim, last cerkvene nadarbine v Rebrcah
na Koroškem; ta ima pod planino še precejšnje posestvo („Komenda"), na katerem ima najemniško družino, ki oskrbuje tudi
planino.
Tehmia iz srvis. nem. dehem, deheme, tudi tehme, te chine, to iz lat.
decima (ali tudi decamia); poinem: desetina kot odškodnina za pašo. Glej:
Lexer, Mittelhochdeutsches Taschenwörterbuch, 22. izd., e, 30.
Dopsch, Dde ältere Soaial — und Wirtschafte Verfassung der Alpenslaven, s. 123, 125. Prim. Kelemioa: Pravne starine slovenske v filološki luči.
GMS 1933, s. 57.
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P o s e s t n o - p r a v n e r a z m e r e na planinah so v
z v e z i z z g o d o v i n o p o s e l i t v e in z o b l i k o p o s e l j e n o s t i odgovarjajočega področja; splošno se kaže, da j e
starost planin v časovnem odnosa j u s starostjo stalnih naselij, da
so torej najstarejše planine tudi last najstarejših vasi in pa da
odgovarjajo sklenjeni dolinski naseljenosti tudi skupne planine,
samotni naseljenosti pa privatne. Tako se tudi v tem poglavju
planšarstva izraža povezanost med dolino in planino.
Starost planin j e gotovo v razmer ju do zgodovine poselitve.
Dočim pa si j e človek prostor za dolinsko gospodarstvo pripravljal s krčenjem v ogromnih gozdnih kompleksih, j e za
planine izbral po prirodi brezgozdna ali redko porasla mesta
v gorah. To pa seveda po gospodarsko utemeljeni potrebi, ki
j o j e narekovalo množenje prebivalstva in večanje gospodarstva v dolini — torej gotovo neko daljšo ali krajšo dobo po
naselitvi.
Slovenska p o s e l i t e v k a r a v a n š k i h p o k r a j i n pa
se niti ni vršila istodobno. Ravnine ob gorovju so se poselile
primeroma zgodaj, na južni karavanški strani še posebno močno ob robu; 74 v karavanške doline pa je naseljenost le počasi
napredovala, tako na južni kakor na severni strani. Podkórenska Dolina od Jesenic navzgor — razen Dovjega — je bila
še v 14. stoletju neobljudena. 75 ob Beli je rahla naseljenost
segla le do Železne Kaple, ob Meži le v spodnjem delu.76 Kolonizacija nad Jesenicami navzgor j e šele v zvezi s fužinarstvom;77 od 13. stoletja dalje pa sploh zavzema večji obseg;
tedaj so naselja na izkrčenem svetu že segla do višine 1000 m.78
Iz „rovtov" so nastali „Rovti": Jeseniški Rovt ali Planina
( = Sv. Križ), Plavški Rovt, Javorniški Rovt, od naselij v dolini: Jesenice, Plavž, Javornik. Kultiviranje gozdnih pokrajin
je sledilo iz upravnih središč zemljiških gospodov, ležečih zlasti
ob robu ravnin in izhodu vodâ iz gorovja, iz samostanov in se74

Kos: Zgodoviima Slovencev od naselitve do reformacije, s. 41.
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Kos: Slovenska riaselitev na Koroškem. GV 1932, s. 122.

Glauert: Zur Besiedlung der Steiner Alpen und Ost-Karavanken.
Deutsches Archiv für Landes- und Volksforschung. I. Jg. H. 2.
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dežev prafarâ.™ Vsi ti kraji predstavljajo krčevinske baze za
Karavanke. Vzhodni del Karavank j e bil kljub večji širini
preje kultiviran; tu je krčenje z obeh strani predrlo gozdni
mejni pas že v drugi polovici 13. stoletja;, zapadneje mnogo
pozneje. O tem gospodarskem prodiranju v gorovje pričajo
številna krajevna imena (Rovte na južni in Rute na severni
strani Karavank, Kopanje, Kopajnik za naselja; za senožeti pa
Rovt, Rut in podobno, Trebiže, Suš je, Gorel jše).
Splošno se kaže, d a e o n a j s t a r e j š e p l a n i n e nastajale v z d o l ž g o z d n e m e j e,80 kjer j e bilo krčenje lažje
zlasti ob plazovitih mestih; torej tudi v manjših višinah, že ob
tedanji dejanski meji gozda; sem bi lahko prišteli planine: Žerjavovo, Straliovo, Mrzli log, Šenkovo - Žirovniško, Préval (stari
stan), Zelenico, deloma planine pod Košuto, Grohat, Kamen
(nekdanja koča); po njihovi visoki legi in v zvezi s poselitvijo
pa: Vožco (stana ni več), Mačensko pl., Križe in Ojstrovec ter
Belsko pl. Nižje planine, ležeče navadno sredi gozdnih kompleksov, so nastajale pozneje, s poznejšim krčenjem in s pozneje
nastalo potrebo; take so posebno individualne planine. Sploh se
zdi, da je eksistenco vmesnih stopenj, tudi senožeti, smatrati
za relativno mlad pojav; 8 1 individualne planine da so torej nastale šele, ko so bile glavne doline že dobro naseljene, ko j e
individualno agrarno gospodarstvo že prevladovalo in ko je bila
tudi odgovarjajoča oblika stalnih naselij — samotne kmetije —
že razširjena.82 Le za široke izrazito s samotnimi kmetijami
poseljene pokrajine, kot so n. pr. vzhodne Karavanke, najbrž
velja, da so k celkom priključene privatne planine prvotna
oblika. Absolutno vzeto pa so skupne planine gotovo starejše.
Zgodovinski p o t e k p o s e l i t v e je pustil s l e d o v e
tudi v d a n a š n j e m p l a n š a r s t v u . Ker je bila Podkórenska Dolina več stoletij pozneje obljudena nego koroška pokrajina med Ziljico in Baškim jezerom ter Zgornji Rož, je tu
šlo kultiviranje v Karavanke s koroške strani. Svojemu gospodarskemu izkoriščanju so pritegnili razvodno sleme, ki j e baš
v tem predelu lepo zložno, pa seveda i položna prisojna, preje
kopna pobočja na južni strani do strmejših pasov. Še danes
79
80
81
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imajo Korošci servitutne pravice v gozdovih Venskega zaklada v
Belci (Jépica, Mikülovica, Terčarica, Ulbingova pl.), dalje privatno planino Grajščico, torej ves planinski pas med Kepo in
Trupejevim Poldnem. Vse planine v zapadnih Karavankah na
razvodju so koroške, večinoma s pašniki, segaj očimi še na južno
stran (Sovška, Rékarska pl., Blekóva, Jépica); mnogi so še sledovi koroške posesti na ostalih planinah nad Srednjim vrhom,
še malo pred letom 1900. Koroške so bile torej skoraj vse planine v zapadnih Karavankah vsaj do Kepe, tudi na savski strani.
Vrh s koto 1818 m nad Hladnikom in Belco se imenuje Basca
(po koroški vasi Bače?).
Podobni znaki so še dalje. Planine na obeh straneh grebena od vrha Babe (1892 m) do Kleka (1754 m) se označujejo s
skupnim imenom „Rožca" (koroška „Rožca" [tudi „Vrtača"],
dovška „Rožca" ali Baba, hruška „Rožca", jeseniška „Rožca").
Osnova temu imenu j e Rož, ime koroške pokrajine.
Belska planina na Kočni se imenuje tudi Svečica. Pod Karavankami ob Dravi j e vas Sveče, iz katere sta udeležena le
dva kmeta, pa še to samo s pravico ovčje paše, na Mačenski
planini pod Stolom. In ta Belska planina, recimo nekdaj last
koroške vasi Sveče, je sedaj last kranjske vasi Koroška Bela!
Pripomniti je, da so pristopi s koroške strani na vse omenjene
planine zložni.
Kasno nastale vasi v Podkórenski Dolini so si morale poiskati planin drugje. Ratečani jih imajo pod Mangrtom in v
Planici, Podkórenci in Borovci (Kranjskogorci) v Pišenci in
Krnici, a te so slabe; lepše so imeli — po vojni so jih morali
prodati — preko razvodja v Trenti na soški strani.
Obratno imajo Jezerjani privatne planine na severni strani
nad Kortami (opuščena Belcarica, Roblekova pl.), česar pa ni
pripisovati zgodovinskim vzrokom.
K a r a v a n k e imajo p l a n š a r s k i p o m e n ne samo
za neposredno v podnožju ležeče kraje, ki eo udeleženi na planinski posesti, ampak tudi za širšo pokrajino. Ta njihova vloga
sicer ni tolikšna, kot bi se pričakovalo po njihovem položaju:
dolgo gorovje med dvema, tremi pokrajinami.
Te pokrajine so močno živinorejske. V Celovški kotlini je
visoko stanje živinoreje omogočeno ravno s tem, ker pošiljajo
živino na planinsko obrobje. Ta a l p s k i n o m a d i z e m je
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karakteristična gospodarska zveza Celovške kotline z gorskim
obrobjem. 83
Mnogo vasi v podnožju gorovja nima planin, zato morajo
živino dajati na druge planine (Sveče, Bistrica v Rožu, Slovenj
Plajberk, Apače, Galicija, — Podkoren, vasi med Radovljico in
Tržičem, Gorice, Trstenik, Mozirje, Črna, Mežica).
Na Koroškem so sicer Karavanke glede planšarstva na
zadnjem mestu,84 a obdajajo kotlino ob vsej njeni dolžini, po
kratkih prečnih dolinah so hitro dostopne in tudi posestne razmere (dominikalne planine) pospešujejo pojav teiga nornadizma. Vasi brez planin in one, ki jim te ne zadoščajo, d a j e j o
živino v Karavanke, v spodnji Ziljski dolini in v zgornjem Rožu
tudi na zgornje Koroško; vasi ob Baškem jezeru, ki imajo servitutne planine na sončni južni strani, pošiljajo zaradi stroškov,
ki so s tem v zvezi, živino daleč gori „v Nemce", celo z
vlakom 85 (nekdaj so gonili tri dni); iz okolice Bač povprečno
20, iz Ratenč 10 glav, zlasti v Reichenau (pod Turracher Höhe
v Krških Alpah), nekdaj po 70—80 glav, in to celo upravičenci
na karavanških planinah! Iste vasi j o dajejo tudi na bližnje
koroške karavanške planine, zlasti na privatne (Pridol, Bleščeča,
Grajščica); dalje pride tuja živina v karavanške planine iz Ledinic in okolice Št. Jakoba; iz Sinje vasi v planine med Ljubeljem in Selami; iz okolice Borovelj (Kapla, Kožentavra, Podgora, Borovlje) na selske planine; največ tuje živine pa dajejo
vsako leto velike podjunske vasi na planine pod Košuto, Obir
in Peco, zlasti na dominikalne, ki jih jemljejo tudi v najem
živinorejske zadruge v Šmarjeti, Apačah, Galiciji, Dobrli vasi
(zraven dajejo živino tudi vasi Mohliče, Rikarja vas, Št. Janž,
Globasnica, Tin je, Galicija).
Celo preko Drave seže vpliv Karavank, v okolico Velilikovca in Celovca; 1938. 1. j e bila na Lužah živina iz Globasnice, Dobrle vasi, iz okolice Tinja, Graibštajna in Velikovca.
Za leto 1922. navaja Spreitzer86 v karavanških planinah še udeležene vasi iz okolice Celovca: Sv. Tomaž, Sv. Martin, Kriva Vrba,
Trdnja vas.
Od t u j e ž i v i n e („Zinsvieh") se plačuje na Koroškem
običajno 15 šilingov (oz. 10 mark), za ovce 3 šilinge (oz. 2 marki).
83 Spreitzer: Der Almnomadismus des Klagenfurter Beckens. Zur Geographie der deutschen Alpen. Festschrift für Robert Sieger. Wien 1924, s. 71.
84 Spreitzer : Der Almnomadismus
s. 72.
85 Prim. Llešič, o. c., s. 114 in Spreitzer: Der Almnomadismus..., s. 83.
88 Spreitzer : Der Almnomadismus..s. 82.
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Lastnikom večjih privatnih planin doteka iz tega znaten vir
dohodkov; na planini Pridolu j e bilo letos* od 75 glav
60 tuje živine, na Bleščeči 46 same tuje živine, na Ogrizovi od
33 glav 12, na Pristovški od 35 glav 13, lami 20, na Žerjavovi
od 35 glav 24 tuje živine.
Na južni strani j e tuje („pašne") živine sicer več, tudi relativno več, a iz vasi, ki so bliže gorovju. Na skupnih planinah
dosega delež tuje živine skoro tretjino (Jeseniška pl. od 134 glav
40 tujih, Planinica od 65—25), celo polovico (Potoèkai pl. od 47
do 24, Podgorska od 40—20, Bistriška od 60—35, Korošica od
111—50, Kofce); Hruško planino bi brez dohodkov od tuje živine
(od 66—40) težko vzdrževali.
Podkórenci, ki so po vojni brez vsake goveje planine (za
mlečno živino imajo dovolj pašnikov), dajejo jalovino na Jeseniško, Hruško ali Babo (o. 40 glav), ovce na Srednji vrh in
Bateče (o. 100); vasi Hraše, Studenčiče, Vrba, Breg, ki so popolnoma zanemarile planino Belščieo, dajejo ovce na Žirovniško
planino (od 286 ovac polovica tujih, zlasti iz Koroške Bele,
Hraš, Javorn. Rovta, Potokov); na Zelenici j e od o. 300 ovac
tudi polovica tujih (iz Sela, Vrbe, Bégunj, Zgoše, Radovljice,
Lancovega). Planine pod Košuto imajo približno polovico živine
tuje, iz vasi med Radovljico in Tržičem (zlasti Palovče pri Lešah), ovce pa izpod Storžiča in okolice Preddvora. Jezerske
planine so nekdaj imele večino živine iz „kranjskih" vasi od
Bégunj mimo Tržiča do Kokre; živina je hodila cel dan po
dolini Tržiške Bistrice čez Medvodje in Dolgo njivo pod Košuto na Ankovo planino Belcarico, ali čez Javorniško sedlo
(1465 m) ali ob Kokri na planine „k Jezeru" (Komatevra, Virnikova, Ankova, Roblekova, Jenkova, Murijeva, Štularjeva pl.)
Spomladi so ti bogati veleposestniki pošiljali pastirje v ravnino,
da so „delali reklamo za planine"! Danes prihaja le še nekaj
živine iz vasi pod Preddvorom (zlasti iz Bele in Baši ja). — V
južnovzhodnih Karavankah j e teh planinskih potovanj manj zaradi enakomerno razširjenih ekstenzivnih kultur, kjer ni ostrih
mejâ med pretežno poljedelskimi in pretežno živinorejskimi
predeli; v večji meri se pošiljajo le ovce: tako iz Mežiške doline
h kmetom v Podpeco in Toplo ter iz okolice Mozirja na Golte.
Odškodnina, „planinščina", znaša običajno 80—100 dinarjev
za govedo (na Štajerskem 50), 150 za konja, 15—20 dinarjev za
* Razprava je nastala v 1. 1937. in 1938. Številke se nanašajo na leto
1938. (Razprava je bila 1. 1939. odlikovana s svetosavsko nagrado ljubljanske
univerze).
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ovco; v Podpeci jemljejo kmetje večinoma v zameno žito, nad
Savinjsko dolino pa pridejo lastniki živine tudi odslužit lastnikom privatnih planin z delom (en dan za ovco).
Vpliv Karavank na jugu je omejen b o l j na obrobje, le
redko sega dalje v ravnino (Lesce, Radovljica, Duplje, Naklo),
preko Save izjemno in v zvezi s slučajnimi vzroki (Lancovo,
Podnart, Stražišče).
Pota

in

razdalje.

Na planino ženejo po najbližjem potu; d o g o n s k e p o t i
imajo najboljše pač mlečne planine, zlasti še, ker so v bližini
teh planin tudi rovti. Na Mačensko planino v višini 1634 m drži
celo cesta, na mlečne planine sploh kolovozi; najslabše j e v tem
oziru seveda s privatnimi planinami, ker jih kmet ne more
vzdrževati. Mnogih planinskih poti se poslužujejo tudi turistovske, saj so v bližini planinskih stanov tudi turistovske koče (na
pl. Jépica, Borovščica, Mačenska pl., Mrzli log, Ojstrovec —
Jeseniška pl., Pusti Rovt, Žirovniška pl., Zelenica, Kofce, Jesenje,
Mihélja pl., Hleviška pl.), ali imajo planinske domove turistovska društva v najemu (Bistriška pl., Velika Poljana). — Planinske poti se težko vzdržujejo zlasti ob prehodih preko grap;
na koroški Javornik zato ne ženejo po direktni poti iz Sel,
ampak okoli Žetič ob Frajpahu in po dolu Suhi na planino, po
trikrat daljši poti (5—6 ur).
Sicer so r a z d a l j e med stalnimi naselji in pripadajočimi planinami različne; pri privatnih planinah znašajo povprečno 2 uri, a dostikrat tudi manj, zlasti v področju visoke
samoitne naseljenosti (na Jezerskem 1 uro, ob Goltah Ц do
—t Va ure). Pri skupnih planinah znašajo razdalje povprečno
tri ure; pri skupnih servitutnih (koroške v Belci 4—5 ur), ali
najemniških (na Obirju in Peci 5—8 ur), ali skupnih iz dolinskih vasi pod Tržičem (na Košuti 5—7 ur) seveda več, na skupnih iz razloženih ter samotnih naselij pa manj (na pi. Gróhat
ima najbližji kmet V2 ure, drugi IV2 ure; na Hleviško pl. 1 uro).
VII. Živina na planinah.
Gospodarski kriterij določevanja planins k i h t i p o v se nanaša predvsem na v r s t o ž i v i n e . V tem
oziru ločimo mlečne, brezmlečne ali jalovne in ovčje planine;
od teh so edinole ovčje planine čiste, na drugih planinah pa
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ločimo tipe le po prevladujoči vrsti, ker so faktično vse b o l j ali
manj mešane.87
Na značaj planin po vrsti živine vpliva kakovost planin
samih, to j e množina paše, lega planine gledé varnosti in dostopnosti, končno tudi množina vode: torej od prilik, ki zaivisé
od splošnih fizikalnogeografskih faktorjev. Mlečne planine ležč
navadno zelo nizko, imajo lepe im. položne pašovine ter so navezane na dovoljno množino vode, kair zahteva nje mlekarski
obrat. Ovčje planine so od teh prirodnih faktorjev najmanj zavisne, zato zavzemajo najslabše in najvišje predele, ki bi jih
druga živina ne mogla izkoriščati.
Drugič pa so važne posestne razmere planin ter splošno
gospodarske prilike v pripadajočem ozemlju. Na privatnih
planinah se pase večinoma lastnikova živina; krave ostanejo
doma, gori gre le jalovima. Kair j e najemne živine, je tudi dosledno brezmlečna; tudi so privatne platnine dostikrat brez nadzorstva, ki ga pa mlečna živina ne more pogrešati. Dominikalne
planine so tudi po večini oddane v najem, zato brezmlečne; kmet
namreč nerad daje krave „na tujo pašo", pa tudi jih navadno ne
redi več toliko, kolikor jih potrebuje za dom. Zato so mlečne
planine pogostnejše le tam, k j e r prevladuje skupna posest. Te
planine so navadno večje, boljše, njih oskrbovanje more biti
bolj načrtno; v dolinskih vaseh je organizirano mlekarstvo, ki
pospešuje rejo mlečne živine.
Iz vsega navedenega sledi, da je na južni strani več mlečnih
planin nego na severni in da so to pretežno skupne planine. Tudi
mlekarstvo in sirarstvo j e na južni strani b o l j razvito.
L. 1938. s e j e p r e p a s 1 o v K a r a v a n k a h

na

pla-

ninah :
A) na 57 planinah
severne strani
mlečne živine . .
62=
1%
ostale gov. živine 1 9 1 0 = 30"3%
vse gov. živine
konj
drobnice

1 9 7 2 = ЗГЗ%

B) na 92 planinah
južne strani
442=
6'2%
2 . 5 0 1 = 35'2%
2.943 =

4Г4%

.

.

59=
0-9%
. 4246 = 67'4%
22=
0'4%

248 =
3'4%
3 . 8 0 8 = 53'6%
111=
1'6%

živine sploh

.

.

7.110=100%

prašičev

87

Ilešič, o. a, s. 132.

6299=100 %
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V teh številkah se izraža z n a t n a r a z l i k a v p 1 a n š a r s k e m p o m e n u m e d s e v e r n o in j u ž n o s t r a n j o
K a r a v a n k ; nje glavna značilnost je: neznatno število mlečne
živine na severni strani. Od vse živine v koroških Karavankah
je dobrih dve tretjini drobnice (od tega ogromna večina ovâc,
kôz le neznatno — to velja tudi za južno stran); slaba tretjina
odpade na govejo živino, kônj ni niti en odstotek, prašičev niti
pol odstotka. V vseh južnih Karavankah je drobnica sicer
tudi relativno in absolutno najbolj zaistopana vrsta živine, a ne
več v tako prevladujoči meri; zato pa je delež drugih vrst močnejši. Drobnice j e dobra polovica, goveje živine dobri dve petini;
z ozirom na severno stran j e tu odstotek mlečne živine močan
(1 % : b'2%). Če število konj, drobnice in prašičev reduciramo
na število takozvane „ n o r m a l n e ž i v i n e" (1 konj = 2 glavi,
5 ovac ali prašičev = 1 glava normalne živine), dobimo za s e v e r n o s t r a n K a r a v a n k š t e v i l o 2943 g l a v , za j u ž n o s t r a n p a 4223 g l a v . To razmerje gotovo bolje označuje
razliko v planšarstvu med obema stranema Karavank, nego razmerje med golima vsotama živine (6299 : 7110).
Odstotek mlečne živine j e v koroških Karavankah presenetljivo majhen. Če izvzamemo planine z eno ali dvema kravama, ki dajeta le mleko osobju, dobimo le štiri m l e č n e
p l a n i n e (Mačemska, Roblekova, Mrzli log, Marolče) z okoli
35 kravami in še od teh sta Roblekova pl. in Marolče neizraziti
planinski naselji, obljudeni tudi po zimi.
Na južni strani j e položaj znatno spremenjen. Na isti način
dobimo tu 31 mešanih planin, na katerih ima mlečna živina
večjo vlogo; prave mlečne planine pa so: Jeseniška, Belska,
Žaga, Poljska, Zabreška, Žirovniška, Preval, Kor òsi ca, Kofce,
Šija, Pungrat, Javornik, Grohat; manjše: Pod Ročno, Doslovška,
Podgorska, Lešanska, Bireška, Bistriška, Tčgošče, Dolga njiva,
Dolžanka, Zali potok, Blejska, Jesénje, Komatevra, — torej
skoro dosledno skupne in nizke planine. V oči zibode skoraj nepretrgana zapovrstnost mlečnih planin v predelu od Golice do
Jezerskega, zlasti pod Stolom in Košuto. Preseneča velik odstotek
mlečne živine na visoki Belski planini (1703 m) : 38 krav, absolutno največje število v Karavankah; to j e 28'3% živine na tej
planini. Planina je prostrana in lepa; višinski negativni vpliv
pride do izraza le v krajši pašni dobi mlečne živine (okoli dva
meseca).
V Karavankah j e več planin, ki so po prirodi določene le
za ovčjo pašo, sicer je običajno ovčja paša omejena na najvišje,
e
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drugi živini težko dostopne strme, skalovite predele nad govejimi planinami; tu ovce po številu znatno prevladujejo (Borovška pl., Rdécica, Kladje, Mačenska pl., Ogrizova, Luže, Žircvniška, Zelenica, Préval, Poljška, Kofce, Šija, Pungrat, Tegošče, Loka, Javorje). Planine Kladje, Žirovniška planina in
Zelenica imajo celo posebne ovčarske bajte (0vščica nad Kladjem, „Za Šijo" nad Zelenico, „Med Stolmi" nad Žirovniško pl.)
Planine na grebenskih slemenih pa imajo ovčjo pašo v spodnjih
legah, običajno pod spodnjo morfološko mejo v servitutnih
gozdovih.
Samostojne o v č j e p l a n i n e so: Panfr, Podgorska, Grosova, Jagovčeva, Ojstrovec, Križe, Pod Golico, Kordeževa, Fajmutova, Arta. Na Virnikovi planini so bile same ovce letos le
izjemoma. Sicer ovce ne manjkajo skoraj nobeni planini, koze
so jim tu in tam pridružene.
K o n j i se pasejo na nekaterih planinah navadno ločeno
od ostale živine, tudi imajo poseben dogonski in odgonski čas.
V koroških planinah jih j e malo; nekaj v najzapadnejših Karavankah (Ziljska dolina!), drugače na laže dostopnejših planinah, zato, prav tako kot na vsej južni strani, osobito na
mlečnih planinah. Vlažna, mahovita planina Breznina je edina
konjsika planina v Karavankah. Enako kot v Julijskih in Savinjskih Alpah so tudi tu sledovi o nekdanjih konjskih planinah v
imenoslovja (Konjščica i. dr.).
P r a š i č i s o v zvezi z mlečno živino, ker se hranijo tudi z
odpadki pri sirarstvu; tudi mnogo oskrbovanja zahtevajo; zato
je njih število — na koroški strani neznatno — večje na skupnih
mešanih planinah. Posebno veliko jih j e na južni strani med
Košuto in Storžičem ter nad Savinjsko dolino (Grohat o. 40,
Javorje o. 30).
Pomen planin v celotnem kmetijskem
gos p o d a r s t v u moremo številčno prikazati z razmerjem med
številom živine na planinah in živinskim stanjem v odgovarjajočih občinah ozemlja, ki je soudeleženo na planinski posesti,
oziroma pošilja na planine najemno živino. Zaradi nerazpoložljivega statističnega gradiva za novejšo dobo pa tega zelo poučnega razmerja ni mogoče podati.
Pokazalo pa bi i n t e n z i v n o s t p l a n š a r s t v a v p o s a m e z n i h p r e d e l i h K a r a v a n k ; na koroški strani j e
ta največja v predelu med Stolom in Obirjem, na južni med
Golico in Jezerskim. Občine z najbolj razvitim planšarstvom so:
Slovenj Plajberk, Sele, Jesenice, Koroška Bela, Breznica, Bé-
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gunje, Kovor, Križe, Sv. Ana, zlaisii pa Sv. Katarina; na Koroškem torej gorata pokrajina med obema karavanškima vrstama
z izrazito samotno naseljenostjo, na južni strani pa severno
obrobje Kranjske ravnine zapadno od Tržiške Bistrice ter prostrana pokrajina v goratem zaledju med Košuto in Storžičem,
enako samotno <poseljena; v celem torej srednje Karavanke,
ki dosezajo tudi znatno širino.
VIII. Osobje.
Število in deloma spol osobja zavisi predvsem od gospodarskega značaja planine t. j. od tega, ali j e na planini mlečni
obrat ali ne. Ta značaj j e pa zopet rezultat različnih prirodnih
pogojev planinskega pasu in gospodarskih v okolnih pokrajinah.
Zaradi splošnega nazadovanja planšarstva je veliko število
p l a n i n danes b r e z s t a l n e g a
nadzorstva.
Takih
planin j e 26 ( = 17"4%), na severni strani 21, na južni 5; 15 planin
(= 10%), na severni strani ena, na južni 14, pa j e v skupnem
oskrbovanju s sosednjimi planinami. Mnogo je tudi čisto opuščenih, brez vsake živine, kvečjemu so tam čez poletje zagnane
ovce. Nadzorstvo vrši ponekod pastir nad sosednjo, celo nad
tremi planinami. Enkrat ali dvakrat na teden pride gospodar
pregledat, preštet in nasolit živino. Pastir planine Grajščice b i v i
v lovski koči na koroški strani; pastirja na planinah Olševi in
Kamnu pa spita na najbližjih, to je, najvišjih kmetijah in hodita
slednje jutro za živino na planino.
1938. 1. j e bilo n a k o r o š k i h p l a n i n a h v Karavankah pastirjev: 49 m o š k i h i n 7 ž e n s k ( = 12'5%), s k u p n o
56 l j u d i ; če izvzamemo ovce in ovčarje, j e prišlo na eno
osebo okoli 40 glav živine, reducirano na število normalne živine
(ovčarji seveda vpošievani) pa okoli 53 glav; torej povprečeik,
ki kaže veliko preobteženost osobja z živino.
Ob tej priliki naj omenim še velike, bistvene razlike med
temi številkami in med onimi, ki jih podajata Jurinka in Spreiizer za koroške Karavanke; 88 navajata 149 planin in 233 osobja;
na eno osebo da pride povprečno 19 glav normalne živine, iz
česar se da izračunati 4427 glav normalne živine. Ti podatki iz
uradnih virov se nanašajo na konec 19. stol. in vpoštevajo ne
samo prave planine, ampak tudi bolj ali manj izrazite prehodne
dolinske paše.
88

jurinka-Spreitzer: Der Anteil der Bevölkerung..., s. 46.
4'
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N a j u ž n i s t r a n i pa j e bilo planinskega osobja: 95
m o š k i h in 39 ž e n s k ( = 2 9 % ) , s k u p n o 134 o s e b ; na
eno osebo j e prišlo okoli 23 glav goveje živine, reducirano okoli
31 glav normalne živine.
Število planinskega osobja j e torej na južni strani absolutno in relativno večje, nego na severni; povsod pa se manjša
od leta do leta; na koroških planinah v enem samem letu za
pet, v zadnjih desetih letiih za najmanj dvajset (t. j. za dobro
tretjino)! V primeri s predvojnim stanjem mora biti nazadovanje še večje.
Na mlečnih oziroma mešanih planinah j e osobja seveda
več; mlečna živina zahteva večje pazljivosti in nege, treba je
opravljati mlekarske posle, zato tudi prevladovanje žensk; večje
število ljudi zahteva tudi večje število stanov, zlasti, ker se
mlečni Obrat na izrazitih mlečnih planinah vrši individualno;
„g o s t o t a o s o b j a " in „ g o s t o t a ž i v i n e" na planini
sta si obratno sorazmerni. Na mlečnih planinah pride navadno
na osebo pod 20 glav (Mačenska pl. 16, Mrzli log 21, Roblekova
11, Belska 19, Podgorska 13), celo pod 10 na južni strani (Šija 7,
Jesenje 8, Grohat 6—7)! Zato pa na jalovnih na severni strani
preko 50 (Kladje 77, Mušenik 83, Veška 90, Obirska 130!), na
južni le redko čez 50, povprečno okoli 40 glav.
Kot vzrok propadanja planšarstva se navaja pogosito in
upravičeno p o m a n j k a n j e o s o b j a in to v zvezi z nazadovanjem prebivalstva v gorskih pokrajinah in sploh z novim
življenjem, ki prodira vanje. Pastirski poklic j e veljal nekdaj
za častno opravilo, saj j e bila pastirju zaupana čreda cele vaške
srenje; danes j e drugače: opravljajo ga tudi nadložni očanci
in nedorasli otroci, pogosto tudi ljudje, ki v dolini ne veljajo
za normalne. Na privatnih planinah pasejo večinoma družinski
člani, zlasti sinovi, redkeje tudi gospodar sam ali pa hlapec. Na
koroških planinah so tuji pastirji večinoma iz slovenskega dela
Koroške, največ iz krajev tik pod detienimi planinami, nekaj
tudi iz dolinskih vasi, zlasti iz okolice Galicije in Apač; na
planinah južne strani enako največ iz podnožja, iz oddaljenih
krajev pa nekaj iz Poljanskega (škofjeloških hribov). Na Grabštajnski planini, na Lužah, Marolčah ter na Zabreški, Lešanski
in Bistriški planini tvori osobje cela družina, mož in žena z
otroci. Ljudem iz bližnje okolice je ta poklic običajno le začasen, onim od daleč pa trajen. Domačinom pastirsko življenje
ne diši in se ga oprimejo le v sili, ker nudi zaslužek le za par
mesecev, kvečjemu za pol leta; vsak išče zaslužka v tovarnah;
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v tem oziru se opaža tudi neugoden vpliv tujskega prometa,
čigar sezona se v glavnem ujema s plamšarsko.
Sicer pa p a s t i r s k o ž i v l j e n j e zares ni idila. Tri ali
več mesecev samotarskega življenja, v lepem in grdem vremenu,
vedno na nogah, ob mleku in žgancih, kruhu in špeihu, v umazani bajti — to j e meščanu slavljena poezija planšarstva!
Košček nje se je ohranil v današnjih dneh na večjih m l e č n i h p l a n i n a h . Iz mleka se tu dela isurovo maslo in pa domač
sir („skuta", „sirenje", „móhot"): n. pr. na Mačenski in Roblekovi planini ter na Mrzlem logu, pa na Belski planini (lani
150 kg masla), na Žirovniški, Poljski planini, Prévalu, na planinah pod Košuto, na lomskem Javórniku, Jesénju, Gróhatu.
Mleko se deloma porabi za hrano na sami planini, deloma ga
prodajajo turistom, delavcem (drvarjem) in graničarjem, v bližnje turistovske koče. Iz nižjih planin ga nosijo celo domov v
dolino (na planinah z individualnim obratom kot so: Mačenska
pl., Markeljnova pl., K of ce, Šija, Dolžanka, Zali potok, (lomski)
Javornik, Jesénje, Gróhat), surovo maslo, sir in skuto tudi z
višjih. Na planini Gróhat so 1957. 1. pridelali 175 kg masla in približno enako sira. Na nekaterih planinah prodaja m predeluje
mleko oskrbnik v svoji režiji proti dogovorjeni odškodnini
lastnikom mlečne živine (n. pr. na Bistriški pl., Dolgi njivi).
O v č j i sir se izdeluje le zelo redko (n. pr. na Rdéeici. Ovščici nad
Klad jem). Ovčar z Ovščice prodaja sir na turistovsko kočo na
Golici; z Roblekove planine nosijo maislo na Jezerski vrh.
P l a č e o s o b j u so majhne, pač v skladu z nizkim
„življenjskim standardom" na planini. Pastir dobiva plačo v
denarju in hrani; na privatnih planinah hodi po hrano navadno
sam. Nai Zabreški pl. dobii pastir dnevno 12 din. ( = o. 1500 din.
za sezono) in hrano. Povprečna mesečna plača na koroški strani
je znašala na privatnih planinah 50 šil. in hrano, na skupnih
(več živine!) 100 šilingov in hrano, na južni strani 300 do
400 din. iin hrano; na planinah med Dobrčo in Košuto se navadno
plačuje po razmerju živine, od glave (običajno 50—60 din. od
glave brez hrane). Na skupnih planinah nosijo lastniki živine
pastirju hrano po razmerju živine po starih merah, od vsake
glave za en dan hrane in sicer: „maselc" kaše (o. У2 1), „polič"
moke (o. V2 1), „funit" kruha (o. 0'6kg), „unčo" zabele (o. % 1).
Tak običaj — tudi eden planšarskih arhaizmov — j e v navadi
še pri večini skupnih planin.
Splošen n a z i v z a o s k r b n i k a p l a n i n e j e „pastir"; če ima ta opravka tudi z mlečno živino, je navadno „ma-
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j e r " ; ženske so vise „majerice" (tudi „majre" na Mačenski planini ali „kravarice", na Mrzlem logu „pastarica"). Pomagači,
mladi fantje, često celo otroci, se na južni strani imenujejo
„tretfneki", tudi „poganiči".
F o 1 k 1 o r n i o b i č a j i , zlasiti oni ob odgonu in povratku
živine v dolino, so skoro popolnoma izginili. Če ni nesreče na
planini, obesijo tu in tam vodećemu volu na povratku „pušeljc".
— Na skupnih planinah z individualnim mlečnim obratom imajo
ob nedeljah b o l j prazniško življenje, zlasti še zadnjo nedeljo,
za „konec planine"; ob takih prilikah je sloviti „masovnik"
praznična jed.
IX. Zunanja slika planinskih naselij.
P o l o ž a j p l a n i n s k i h n a s e l i j , o katerem smo že
govorili, zavisi od prirodnih geografskih faktorjev; v zunanji
sliki pa se kažejo še posebej gospodarski in posestni faktorji,
v zgradbi ter notranji ureditvi še zgodovinsko-kulturni in etnografski vplivi.
R a z l i k o v z u n a n j i s l i k i določajo posredno posestne
razmere in neposredno način obrata. Kjer j e na skupnih planinah individualen mlečni obrat, sestavlja planinsko naselje več
stanov zaradi večjega števila ljudi. Skupne jalovne planine, a
tudi skupne mešane, kjer ni takega obrata ter končno privatne
planine pa imajo le po en stan. Hlevi so na večini planin, na
večjih veliki, na manjših pa majhni.
Tako zvanih „ p l a n i n s k i h v a s i " v Karavankah ni;
sličile bi jim le planine: lomski Javórnilk: 8 stanov s pristrešnimi
hlevi in en skupen hlev; 5 stanov j e v gruči, 3 vstran v vrsti;
Gróhat: 6 razloženih stanov in približno enako hlevov: Mačenska pl. na severni strani z velikim zidanim hlevom in 6 stanovi
ob njem. Druge planine imajo manj stanov ali pa veliko bolj
vsaksebi, tako da ne napravijo vtisa večjega naselja. Pod posestno in ekonomsko enoto Belske planine spada več „samotnih"
stanov: na Mavrah, Stamarah, Belščici, Sečah in Svečici (to je
Bedski planini v ožjem pomenu; tu j e hlev in dva stana). Planina
Šija ima sedem stanov s pristrešnimi hlevi in tri ločene hleve;
stanovi so razdeljeni na treh oddelkih: na Slevcah so štirje, na
Ilovici dva, na Šiji j e eden. Na Hleviški planini je pet stanov z
desetimi hlevi, enako raztresenih: na Hlevišču, Gomilah in na
Srednjem stanu.
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Na mnogih skupnih planinah južne karavanške strani so
postavljeni tzv. „p 1 a n š a r s k i" ali „ p l a n i n s k i d o m o v i",
grajeni pred in po vojni z oblastvenimi podporami v zvezi z
melioracijami. To so velika zidana poslopja (ali je vsaj temelj
zidan) z velikim hlevom, predel j enim v oddelke in s stanovanjem
s kuhinjo, eno ali več sobami ter shrambami — vse pod eno
streho. Značilni so ti domovi za planine med Stolom in Ljubeljem — pod Košuto in dalje so leseni stanovi — (pl. Baba, Jeseniška pl., Žirovniška, Zabreška, Žaga, Poljška, Préval [se
gradi], Bistriška, Breška, Korošica, Vel. Poljana, storžiški Javornik [se gradi]).
Posebno zunanjo sliko nudijo tudi dominikalne planine na
Koroškem (Obirska, Grabštajnska pl., Luže, Rišperk), ter Roblekova pl. in Marolče, od katerih j e večina obljudenih tudi
čez zimo.
Planine brez stanov so precej številne, na Koroškem zlasti
servitutne ob Ljubelju in na južni strani privatne na Peci.
N a z i v i z a p a s t i r s k i s t a n so: „stan", „bajta",
„koča"; vsi trije se uporabljajo v živi govorici, ne da bi kateri
očitno prevladoval v kakem predelu. V splošnem se le opaža, da
je na Koroškem najbolj v rabi naziv „bajta", na Kranjskem in
Štajerskem „koča" in „stan". Označbe za kraje, kjer so nekdaj
stale koče, se dosledno nanašajo na „kočo" ali „stan". H l e v
se zove „hlev", „štala", „staja" „tamar" „osek" (v izg. „vosek").
Označba „tamar" j e doma najbrž v zapadnem delu slovenskega
ozemlja, ker j e splošno v rabi v Beneški Sloveniji, Ziljski dolini89
ter deloma v Julijskih Alpah (Tamar v Planici), in po Tumi90
pomeni prvotno ovčjo stajo z ograjenim prostorom. V Karavankah je izraz „tamar" še živ v zapadnem delu, vzhodneje zelo
redek (na pl. Préval, Šija in Podgorska pl.). Na Podgorski pl.
je za „tamar" enačica „ograd". „Ôsek" na lomskem Javorniku
pomeni enako stanu prigrajen hlev, kot „tamar" na Šiji. Dolinska staja v Lomu j e le „hlev". Izraz „osék" tudi na pi. Gróhat.
Po g r a d i v u so stanovi skoro vsi leseni, le novejši so, pa
še ti ne vsi, zidani. Visoko ležeči ovčarski stanovi so zelo majhni,
nizki, navadno kamniti in ometani, z leseno streho (ovčarski stan
Žirovniške pl., koroška Podgorska pl., Fajmûtova pl.) ali betonirani (Belščica, Za Šijo).
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Pastirski stan se smatra za najprimitivnejšo stopnjo v razvoju hiše.91 Stesan je iz brun in imà običajno en sam prostor;
v sredi, redkeje ob strani, j e odprto ognjišče („pózad"), ležišče
(„pograd") pa o b zadnji steni, včasi ob stranski. Stropa ni skoro
nikjer, dim uhaja skozi vrata in streho. Streha j e navadna, slemenska, brez čopa, v siteni ni oken. Y novejši dobi, ko kmetje
oddajajo pozimi koče smučarjem v najem, postavljajo v njih
tudi štedilnike (Mačenska pl., koroška Rožca, Ogrizova pl. —
Zelenica, lomski Javórnik i. dr.).
X. Dviganje in padanje zgornje meje naselij.
Lega planinskega pasu glede na višino in posestne razmere
vplivajo na potek sezonske selitve prebivalstva iz doline v planine; z n j o se prestavlja na više in pada tudi gorenja meja
naselij. V poletni dobi se za par mesecev ta gorenja meja naseljenosti dvigne v relativno anekumeno.
D o l g o s t p a š n e d o b e j e zelo različna, ker v pošte v
prihajajoči faktorji se ne samo prepletajo, ampak tudi medsebojno modificirajo. Faktorji, ki določajo pašno dobo, so:
višina, izpostavljenost planine napram soncu, kvantiteta in
kvaliteta paše, podnebni in tudi vremenski odnošaji in nazadnje
še posestni ter gospodarski momenti.
Kot povprečna pašna doba za slovenske planine se računa
84 dni.92 Ta številka se na južni strani Karavank dvigne na
preko 90 dni; sončna lega im razmeroma nizka višina dovoljujeta daljšo pašo. V koroških Karavankah j e ta zaradi znanih
vzrokov precej krajša, povprečno za dva tedna; sneg se na
osojnih straneh drži še pozno v pomlad in trava začne zato
pozneje zeleneti. Tu traja pašna doba povprečno 80 dni.
Ako spomladi prehitro zmanjka krme, ženo v planine
preje. Na privatnih planinah j e običajno domača živina teden ali
dva preje nego najemna. Na skupnih planinah so v veljavi
določeni skupni termini za odgon in dogon; a kjer j e mlekarski obrat individualen, zadrže nekateri lastniki ob lepem vremenu živino dalj časa gori; na lomskem Javorniku so 1938. 1.
odgnali večino živine že sredi septembra, a zadnja majerica j o
je zapustila šele 1. oktobra!
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Povprečna pašna doba planin na južni strani med Golico
in Jezerskim znaša celo okoli 100 dni (Zabreška, Potoška, Dolžanka 112 dni, Pod Kočno 120—130 dni, Kofce 105, Breška in
Bistriška 103 dni, druge pod 100 dni). Seveda j e razlika med
vrsto živine; v navedenih številkah j e upoštevana le goveja
živima in z n j o tudi mlečna; ovce in konji pa imajo drugačne
termine.
Kjer se konji paso v večjem številu, se paso le spomladi
(na Zabreški in Žirovniški planini od okoli 20. maja d o 29. junija), sicer pa enako z ostalo živino. Ovce se paso takorekoč
od snega do snega, pomikajo se počasi po gozdovih do planin,
kjer zavzamejo naj-višje predele; z njih se zopet zadnje umaknejo in jeseni ostanejo še dolgo v rovtih ali gozdovih —
običajno v tujih, servitutnih — d o prvega snega. Sicer znaša
pašna doba ovčjih planin okoli 125 dni (konec maja do konec
septembra).
Na koroške planine ženo največ šele ob kresu, na južni
strami pa sredi junija. Za odhodni termin na planino ima izpostavljenost veliko vlogo. Na planini Kofce začno pasti n. pr.
vsaj en teden prej kot na drugih planinah na Košuti, sicer v
splošnem tudi na jug izpostavljenih. Na Zabreški pl. pa j e
goveja živina skoro dva tedna preje kot na sosednji Žirovniški
pl., ki ima takšno lego, da se vanjo spomladi natrpa veliko
več snega. Povratni termini sicer bolj kolebajo; na severni
strami padejo največ na 8. sepit., na južni pa na sredo septembra.
Tradicionalna je n a v e z a n o s t p a š n i h f e r m i n o v
na nekatere s v e t n i š k e d n e v e , ki se j e drže vsako leto
v normalnih vremenskih razmerah. Zlasti se očitujejo ti-le dnevi:
za odhod v planino: kres '24. junij, mamj sv. Vid 15. junij,
sv. Primož 9. junij; za povratek: mali šmaren („mala gospojnica" na Koroškem) 8. september, sv. Mihael 29. september, manj
sv. Matevž 21. september, sv. Lovrenc 10. avgusrt. Selitve se vrše
navadno dan pred terni termini.
Na nizkih Roblekovi planini, na Lužah, Rišperku in M tiro lčalh, obljudenih tudi čez zimo, ostane manjši del, to j e domača živina, vse leto.
Ta potovanja pa se ne vrše povsod direktno med območjem
dolinskega gospodarstva in onim planinskega, ampak se v nekih
predelih, kjer so dani pogoji zanje, vrše postopoma. To p o s t o p n o g i b a n j e iz d o l i n e v p l a n i n o in n a z a j
temelji n a s i s t e m u t r e h p a š n i h s t o p e n j : a) skupni
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pašniki okoli vasi, običajno nad vasjo, b) senožeti v gozdnem
pasu, kjer se po košnji še pase, c) prave planine.93
N a k o r o š k i s t r a n i K a r a v a n k prehodnih stopenj
skoraj ni, zlasti ne v zapadnih Karavankah; stalna naselja in planine loči obsežen gozdni pais. Redke senožeti so pod Borovškim
sedlom (sedlo med Kepo in Kamnico), med Radiškim grabnom in
Veliko Suho, pod Mušenikom, nad zaselkom Gorenjčiči in nad
Zvrhnjim Kotom na Grlovcu. Srenjskiih pašnikov je tudi zelo
malo; ovce se pred in po planinski paši pasejo vsevprek po
gozdovih, kmečkih ali servi tutnih, goveja živina večinoma na
domačih pašnikih. Posebne pa so razmere glede pašne dobe na
koroških planinah med Kepo in Stolom. S planin Borovščice,
Rožce, Kladja in Mušenika ženo predčasno, že 10. avgusta
(sv. Lovrenc). Na planini Rožci dejansko zmanjka paše, ker se
trava hitro posuši; živina se pase potem niže doli v servi tutnih
gozdovih Medvedjega dola, d o 8. septembra j e že doma. Na sosednji planini Babi, ki spada pod isto sosesko, ostane živina celo
poletje do 8. septembra, na Rožco pa hodijo čez dan ovce s planine Rdečice preko meli pod Dovško Babo. Tudi na Mušenik pridejo po 10. avgustu, ko odide goveja živina, ovce s Podgorske
planine.
N a j u ž n i k a r a v a n š k i s t r a n i so te prehodne stopnje mnogo b o l j značilne. Tako imajo Ratečani skupne pašnike
Rute (večinoma na italijanski strani) in Ravne, kjer pasejo do
srede avgusta krave od doma; više ob potoku Trebiži pa senožeti
(seveda privatne!) Zgornje in Spodnje Trebiže, Za Kavalarko (na
italijanski strani), Za Vrhmi, Planje (na italijanski strani) in
Lomiče pod Petelinjkom. Na teh senožetih pasejo jalovo živino
okoli dva tedna pred in do konca septembra po paši na planini
Za Jezerom pod Mangrtom, ki jim j e po vojni ostala v Italiji (Za
Jezerom okoli 1. julija — 10. septembra) ; druga njihova planitna
v Julijskih Alpah j e v Planici.
Podkórenci pasejo na skupnih pašnikih: Pod Lomiči, Poljana (ob sedlu Korenu), Pripoved in Medvédjek predvsem
mlečno živino od srede maja do srede septembra, jalovo živino
pred tem in po tem času, še preje in pozneje pa ovce; na senožetih Lomiči, Brda in Srnjaki pasejo od septembra dalje. Planine
nima j o po vojni nobene, razen za ovce v Pišnici in Krnici (tu tudi
rovte).
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Kranjskogorska srenja ima skupne pašnike Galerše ter senožeti Brloge (v dialektu „Brvóje") in Robé.
Kmetje iz Srednjega vrha itnajo senožeti pod Vožco in Blekóvo. Srenja Dovje — Mojstrana prične s pašo začetkom junija
na Velem (Belem?) polju (nad cesto med potokoma Presešnikom
in Dobršnikom), kjer se do 8. septembra pase mlečna živina.
Rovti na položnejših hrbtih nad globokimi grapami v Belci in
Mlinci (v Belci ne kosé več), pod Brinjem (1510 m) in Borovjem
(1476 m) ter številni pod Belo p e č j o (1460 m) in dalje do Hruške
planine (Goreljše, Ravne, Visoke) prihajajo v poštev za spomladansko in jesensko pašo goveje živine in ovc, ki se pasejo poleti
v Triglavskih pecéh, živina pa na planinah Babi in Planinici (med
Vratmi in Belim potokom). Na treh rovtih v Mlinci ostane par
glav jalovine tuidi čez poletje.
Enako imajo rovte Hrušani, Jeseničani in „križarski" ter
„javorniški" Rovtarji, zlasti mnogo jih j e na Črnem vrhu
(1365 m).*
Dalje na vzhod je senožeti skoraj konec: zadnje v večjem
obsegu so še pod Stolom in dalje pod Javorovim vrhom (1435 m)
nad Kokro, sicer pa so v ožji zvezi s stalnimi naselji in nimajo
značaja prehodnih pašnih oblik, ker ni nad njimi planinskega
pasu (n. pr. v Lomu). Srenjski pašniki pa so še v dolini Za Vrhom
(ob Završnici: vasi Moste — Žirovnica, Breznica — Dosloviče),
„gmajne" na Rebri pod Pečmi (1133 m; vasi Selo — Zaibreznica,
Breznica — Dosloviče, Smokuč — Ródinje), v Dragi in Kisovcu
(Bégunje), pod Dobrčo („Podgora", Leše, Brezje, Visoče, Bistrica)
in Storžičem (Babni vrt); na teh pašnikih se pase pred in po
planinski paši živina, poleti običajno mlečna; ker tu pasejo posebni pastirji, večinoma isti kot na planini, sem jih štel kot
posebno pašno stopnjo v sistemu tzv. s t o p n j a s t e g a p l a n š a r s t v a , pojava, ki j e bolj razširjen v Centralnih Alpah, pač
zaradi velikega višinskega obsega planinskega pasu.94
V Karavankah imamo ta pojav razvit na južni strani Stolove skupine, ki tudi izkazuje vsaj razmeroma večje višinske
razlike.
* „V Rovte" ipomeni: v vasi Plavški Rovt, Planina, Javorniški Rovt;
„na rovte": ma senožeta nad njimi (enako kot: „v hlev" in „na hlev" [na pod
nad hlevom]).
94 Sieger: Die almstatistische Probeerhebung in der Steiermark. Beiträge zur Geographie der Almen in Oesterreich, ;s. 312.
Peintinger: Zur Geographie und Statistik der Almen im Hochschwabgebiete, s. 332.
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Na Belsko planino, last srenje Koroška Bela, gre mlečna živina direktno na planino okoli 20. junija^ nazaj okoli 20. avgusta;
vole pa ženejo že koncem maja na nekdanje senožeti Mavre
(okoli 1200 m) pod Belščico, Od okoli 10. junija do kresa se preseli živina na Starnare (okoli 1420m), nato še više na Belščico
(bajta v višini okoli 1700 m — [24. junija do 10. julija]), sredi
julija šele na Ročno, v nje vzhodni del Seče (ob Med jem dolu.
okoli 1700m), kjer ostane poldrugi mesec. Okoli 1. septembra pa
se jame pomikati nazaj v obratni smeri, tako da je od 1. septembra do 20. septembra zopet na Belščici, do začetka oktobra
na Stamarah. na Mavrah se pa navadno ne ustavi, ker j e tu popasla že mlada živina (od 8. septembra do 20. septembra) na povratku z Belske planine. Tako se jalova živina seli štirikrat navzgor in trikrat navzdol; z n j o j e volar. To so prava potovanja,
selitve iz popasenih pašnikov navzgor na sveže; razdalje so velike, že direktna pot iz vasi na Belsko planino traja okoli pet ur.
Drug primer: srenja Dosloviče — Breznica ima mešano govejo planino Pod Stolom, srenja Smokuč — Ródinje Žago, obe
skupaj pa planino Zelenico, vendar prva srenja le s pravico
konjske paše, in pase govejo živino Pod Stolom, druga pa na
obeh planinah, na Žagi in na Zelenici, in sicer po tejle zvrstitvi:
govejo živino od ok. 15. junija d o 15. julija na Žagi (od začetka
maja že na „gmajni" na Rebri), od 15. julija do 20. avgusta na
Zelenici, od ok. 20. avgusta do 12. septembra zopet na Žagi, jeseni do srede oktobra p a n a „gmajni". Konje paso od ok. 1. junija
do 15. junija na Žagi, od 15. junija d o 15. julija na Zelenici, kamor pridejo i konji z Doslovške planine, kjer so bili že od konca
maja; na Zelenici ostanejo, dokler ne pride goveja živina z Žage.
Povratek j e direkten, ker konje rabijo na polju. Ovce so že sredi
aprila na Pecéh; sredi junija ženejo velik trop okoli 300 ovac iz
vseh štirih vasi, pa tudi iz „Dežele" sploh, preko Žage pod Srednji
vrh (1799 m), kjer j e v višini ok. 1600 m ovčarska bajta Za Šijo; tu
se pasejo po skalovitih robéh do konca avg^usta, ko zapusti goveja živina Zelenico in se ovce spusté potem vanjo; ovčar ostane
tu do konca septembra.
Sicer pa predstavljajo bolj ali manj izrazito p r e h o d n o
p a š n o s t o p n j o s e n o ž e t i : senožet in senožet, rovt, rut,
seča, laz, košenica, planja, loka, travnik, pušča; „rovt" zlasti na
Gorenjskem, „rut" v koroških zapadnih Karavankah, „seca v
koroških vzhodnih Karavankah, „rodavna" v Kortah, „loka" na
Štajerskem (tudi „pušča"). Izrabljajo se po kombinaciji travništva
in pašništva in sicer tako, da se poleti, navadno avgusta, pokose,
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jeseni pa popasejo bodisi z živino, ki se vrača s planin, bodisi j o
privedejo sèm iz doline. Za shranjevanje sena imajo gori „svisile",
„senike", „šupe", zgrajene največ talko, da j e v zgornjem delu
prostor za seno, spodaj pa za živino (tudi „hlev") ; v nekaterih j e
urejeno tudi preprosto ležišče z ognjiščem za čas bivanja ob
poletni košnji in jesenski paši. Seno le deloma pokrmijo na
mestu, večinoma ga pozimi znosijo v rjuhah ali zvozijo na sanéh
v dolino.
V predelu med Golico in Kokro na južni strani kose tudi
strme a gladke košenice visoko gori, tudi nad faktično gozdno
mejo. Zaradi strmine jih z govejo živino niti popasti ne morejo,
zato jih kosé, enako kot se na strmih gorskih njivicah človek
sam vpreže v plug. Na Golicah, Begunjščici, Dobrči, Kukovnici,
redkeje na Storžiču, na Zaplati kosé, „sečejo", v avgustu kmetje
iz sklenjenih vasi na podnožju teh gora, ki so v srenjski, deloma
v privatni posesti.
„Golice" so napete strme goljave na Golici (z vrhovi v slemenu: Visoka Golica 1836 im, Krvavka 1784 m, Betélova Golica,
Adamičeva Golica 1647 m) ; večinoma so last svetokriške srenje,
deloma privatne (tudi tovarniške). Do Malega Šmarna morajo biti
pokošene, potem jih lahko popasejo z ovcami. Kosé eden do tri
tedne, zlasti na Konjarici (pod Visoko Golico), pod Krvavko in
na Rigeljnu (kjer j e spodnja turistovska koča), prav do višin
blizu 1800 m, na strmejših mestih s krampeži; drsé zvlečejo nakošeno seno v „ograbkih", na vejah do gozdne mleje, kjer j e par
svisel in ga šele po zimi spravijo dalje, od Rigeljnai ga pa še kar
jeseni zvozijo s kratkimi enoosnimi kolmi po kolovozu.
Kar so na Golicah „golice", so „kopišča" na Begunjščici,
o b o j e tudi kolektivno ime za strmi travnati pas nad gozdom.
Kopišča na Begunjščici so le deloma privatna (Bégunje, Poljče,
Zgoša), srenjska se izkoriščajo individualno, vsako leto nanovo
po žrebanju. Tu se seno postavi v kope, šup j e le malo, ob prvem
snegu zvlečejo po izredno strmih drčah seno v „bremenih" do
kolovozov spodaj in dalje s sanmi.95 Na Dobrči je travnati pas izkrčen niže, nad „dobream i" („seče" = „dobrče") j e še gozd, nad
njim šele planina (Podgorska planina). Seno spravljajo v svisi e
in kope, vlečejo ga na „trséh" z vrvmi po drčah. — Na Kriški
(1482 m) in Zaloški gori (1715 m) ni svisel, a kosé, navadno vsako
drugo leto, posamezne parcele, v Storžiču povsod travne strmine,
95 Prim. Prešeren: Imenoslovje okrog Begun jščice An Stola. Planinski
Vestniik 1933, s. 98, 115—116.
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prestrme za živino. Lepše so eenožeti na Zaplati, segajoče prav
do višin okoli 1700 m. Y Storžiču spravljajo seno v „stogove", na
Zaplati v „storžje" (nakopičeno seno „na komarju", drogu, podprtem s štirimi palicami).
Nekdaj so na planinah mnogo več kosili; nekatere planine
so se šele v najnovejši dolbi razvile iz eenožeti (pl. Mlišenik, Potoška pl., Zabreška pl. med in ko j po svetovni vojni). Tudi številna imena „Loka" ( = senožet) na planinah med Raduho in
Goiltmi kažejo na to, tradicija tudi (Zamonikova, Lókovnikova,
Kóbovnikova, Virnikova pl. i. dr.).
Daneis se kosi na planinah skoro le za potrebo planine same
(za slučaj snega, za bolno živino). Seno vozijo domov s privatnih
planin in s planin, v katerih spodnjem delu so privatne parcele
(Piridol, Bleščeča, Pristovška pl. — Merteljnova, Arihova, Markeljnova pl., Dolžanka, Zali potok, Râztoke, Raztočka, Potoška,
Pleska pl.).
Posebnost v tem ozira tvorijo veleposestniške planine v koroških vzhodnih Karavankah (Roblekova pl., Luže, Marolče, Rišperk), obljudene tudi čez zimo; živino krmijo v velikih hlevih
z nakošenim senom; ker lezé v nižjih višinah (1100—1320 m), celo
nižje ko bližnje kmetije (n. pr. planina Luže ok. 1'250 m, kmetija
Jekel 1320 m), imajo poleg velikih ograjenih travnikov tudi
manjše njive (rž, ječmen, krompir, repa i. dr.), ki služijo za
prehrano planinskemu, gozdarskemu in lovskemu osobju.
XI. Imena planin.
P r i p r i v a t n i h p l a n i n a h j e običajno p o i m e n o v a n j e p o o s e b n i h p r i i m k i h lastnikov; zlasti v vzhodnih Karavankah na poseben način v zvezi z dialektičnim načinom pridevniškega tvorjenja iz lastnih imen, značilnim za ozemlje samotnih kmetij sploh (Pristovška, Mihélja, Konéôka, Naraločka, Hriberška pl. i dr.). Tudi pri servitutnih, če je en sam ali
več upravičencev, se ime planine nanaša običajno na enega,
morda prvotnega lastnika. S k u p n e p l a n i n e se tudi vsaj v
polovici primerov imenujejo p o o,d g o v a r j a j o č i h v a s e h , zlasti v zapadnih Karavankah, kjer že naziv planine kaže
posestne odnose (Sovška, Rékarsika, Radenska, Grpiška, Maloška,
Bcrovška, Mačenska pl. i. dr. — Hruška, Jeseniška, Belska, Potoška, Žirovniška, Zabreška, Lešanska, Breška, Bistriška pl. i. dr.).
Po k r a j e v n i h , navadno morfoloških oblikah ali drugih prirodnih z n a č i l n o s t i h , so dobile ime planine Jépica ( = Ke-
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pica), Rdécica, Bleščeča, Klad j e, Mrzli log, Luže, Pridol ( = Prédol), Križe, Ojstrovec; drugo ime za koroško planino Rožco j e
tudi Vrtača, za Podgorsko pa Krnice; na južni strani: Zelenica,
Préval, Šija, Dolga njiva, Poljana, Vódol, Mrčiše, Sedelce, Bela
peč, Râztoke, Travnik.
Neposredno k r č e v i n s k i h i m e n za planine same skoraj ni (le Pusti Rovt), pač pa za posamezne oddelke (Sekanje in
Požganje na planini Pod Golico, Seče na Belski planini, Črtež,
Na Sušah na Žirovniški planini, Za Rovtom in Sušje na lomskem
Javórniiku). Po vrsti drevja: koroška in kranjska planina Javornik, Javórje, Jesénje. Po vrsti živine: Terčarica, Konjščica. Jezikoslovje bi razjasnilo pomen imen: Vožca, Blekóva, Panîr, Tégošče, Kofce, Fevča, Komatevra, Gróhat (grah = grušč, kršje),
A rta, Tèr.
A planina se naziva z lastnim krajevnim imenom navadno
le takrat, kadar gre za točnejšo označitev v razlikovanje od drugih planin; sicer je v veljavi o b č i n a z i v „ p l a n i n a " .
Tudi nazivanje ni vedno enotno; planina Baba nad Dovjem se
označuje kot Baba, Dovščica, Rožca, Bavha ( = trda ostra trava
v šopih). Spodnji oddelki planin med Golico in Stolom, določeni
mlečni živini, kjer se tudi navadno kosi, nosijo značilna imena
„Molzišče" (na Hruški pl., Jeseniški pl., Savsko ali Razingarsko
Molzišče na Markeljnovi pl., na Belski pil.). Planina Grajščica j e
bila nekdaj last graščine Bekštanj, Blejska pl. pa Blejcev (prebivalcev vasi okoli Lesc).
XII. Spremembe v planšarstvu.
Kot sestavni del dolinskega gospodarstva so p l a n i n e
z a v i s n e od a g r a r n i h in s o c i a l n i h r a z m e r v d o l i n a h . Gorske pokrajine so v preteklosti živele izolirano od
svetovnega gospodarskega življenja, v svojih materialnih potrebah so bile v najčistejšem pomenu besede avtarkične. Živinoreja j e bila tudi na Slovenskem v srednjem veku primeroma zelo
razvita, zlasti reja drobnice. 96 V začetku novega veka že pa so
vsakovrstne krize težko zadevale gorske pokrajine; tudi v
novejši dobi je prebivalstvo alpskih dežel le slabo napredovalo
številčno, ponekod j e ugotovljeno celo nazadovanje (prim, za
okraj Železno K apio: Montag, Die Veränderungen im bäuerlichen
Siedlungsbild und in der völkischen Zusammensetzung des Gerichtsbezirkes Eisenkappel (Kärnten). Geogr. Jahresbericht aus
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Oesterreich. XVIII. Band, 1935, e. 96—103). Kot vzroki se navaj a j o splošna poljedelska kriza, prenehanje rudarstva (v Karavankah so bili številni rudniki), propad stare železne obrti, nakupovanje kmetij po veleposesti, posestna nedeljivost v področju
samotnih kimetij. V zvezi s tem je seveda tudi p l a n š a r s t v o
p r o p a d a l o . Primanjkovalo j e osobja; veleposest je kupljene
planine puščala zaraščati v lovske revirje. Povečanje poljedelske
produkcije ter racionalizacija travniške kulture ima za posledico, da se velik del živine lahko krmi doma. Promet j e odprl
gorske pokrajine trgovini; nova mlečna produkcija ima širok trg
in racionelneje se vrši v dolini. Zato se splošno opaža o p u š č a n j e manj vrednih p l a n i n , mlečne se pa spreminjajo v jalovne. Po preverjeni ljudski tradiciji se je število planin v
Karavankah v zadnjih petdesetih letih zmanjšalo za približno
eno tretjino: n. pr. liceva, Plesnovčeva, Pamževa, Močnikova,
Ravnikova, Krasnikova, Hofmanova (od 1925. 1.), Šeflarica, Beicarica, Šija (pod Vel. vrhom), Krnice, Medvedje, Vetrh, Mâčevska pl., Zaplotnikova i. dr.). Na Krnicah, v Medvodju in
Vetrhu že od konca preteklega stoletja ne pasejo, le na Krnicah
malo še po vojni. V Medvodju so pasli iz Nove vasi pri Radovljici. Tudi število stanov j e bilo mnogo večje kot danes. Na
večini planin so sirili iz ovčjega in kozjega mleka, število drobnice je (bilo neprimerno večje.
Na Radenski planini j e bilo pred vojno o. 80—100 goveje
živine (letos 34), na Zamonikovi 150—200 ovac in dva pastirja,
na Pakcovi 60—80 ovac, na Pristovški o. 80 goveje živine, 10 konj,
150 ovac; na Mačenski 1916. 1. (!) 180 goveje živine, 25 konj, o. 500
ovac ter 12 ljudi, na Jagovčevi še p o vojni o. 700 ovac in 2 pastirja
(letos o. 300 ovac). Na Terčarci je bilo 1. 1884. 54 glav goveje
živine, 13 konj, o. 500 ovac, na Belščici pred vojno o. 500 ovac,
še po vojni 200 (sedaj nič), na Zelenici, na Kofcah, Šiji in Bašeljski pl. tudi o. 400—500 ovac, na Sedelcah o. 100 goveje živine
in več sto ovac. Še po vojni so na mnogih planinah pasli, danes
pa ne več. Temu primerno j e bilo tudi stanov in pastirjev mnogo
več. Na planini Jépici je bilo pred letom 1900. še 6 koč (danes 1),
na Ulbingovi še po vojni 2 (0), na koroški Rožci 4 (1), na Koroškem Javorniku 7 (1) ; na Žirovniški pl. do 1. 1908. 20 taimarjev
in 2 stana (danes 1 stan in 1 hlev), 3 paistirji in 2 majerci, na
Zabreški pl. o. 10 taimarjev (1 dom), na Podgorski pl. o. 1. 1900.
4 koče (1), na Kofcah 3 (1), na Vódolu 6 (0) in v vsaki koči vsaj
po 1 pastir ali si rar; na Hleviški pl. so imeli celo posebnega
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svinjskega pastirja! Še 1937. 1. j e bilo na enajstih šmibelskih
planinah 8 pastirjev, 1938, 1. le 5.
Opuščanje in zanemarjanje planin se najbolj opaža na
servitutnih planinah. Na mnogih mestih se vidijo podrtije koč in
hlevov, o opuščenih planinah ali nekdanjih kočah nalm pričajo
tudi imena: „Stara raven" na Sovški pl., „Stara planina" na
Grajščici, „Stare koče" na Zelenici, „Stara planina" na Zabreški
pl. (o. 1450m), „Na starem stanu" na Podgorski pl., „Pri starih
kočah" na Šiji, „Stara plan ja" na Jesénju, „Na Prodnikovem
stanu" in „Na Mejdačevem stanu" na Olševi, „Na etarem stanu"
na Travniku, „Stari stani" na Tèru, „Hude koče" na Goltah,
„Furlančev stan" pod Kamnom. Kjer so postavljene nove koče,
so vse nižje.
Ogromno nazadovanje ovčje rej e je sicer splošen pojav, a
na Jezerskem, v Kortah ter deloma v Solčavi mu je vzrok tudi
strah pred medvedom. Ti kmetje so imeli pred vojsko p o 50, 100,
150 ovac, sedaj le 5, 10, le malokateri okoli 50 ali več. Pristovnik
v Kortah j e imel pred vojno o. 100 ovac, danes le 15 in še te daje
na planino Za Golim vrhom pod Babo (2200 m, med Ravensko in
Belsko Kočno) ; Rolblek pred vojno o. 80, sedaj 8 ovc, in podobno.
Na Jezerskem in v Solčavi j e medved delal škodo več let. Prisstovnik j e L 1934. imel na planini 36 ovc, nazaj jih j e prišlo le 10!
Na Bašeljskem sedlu j e raztrgal medved 1. 1930. 28 ovc; Icmaniku
v Solčavi še 1937. 1. 5! У Olševi vsako leto pogreše par desetič
ovac, veliko jih pobije tudi strela.
Tudi v p o s e s t n e m
pogledu
doživljajo planine
s p r e m e m b e . Omenil sem že planine, zlasti na Koroškem, ki
6o prišle v roke veleposestev in so se opustile. Nekatere so v
kratki dobi večkrat menjale lastnike. Hofmanovo planino pod
Obirjem so imeli zapovrstjo: Hofman, Helldorf, Schellander;
Belcarico nad Kortami „Kranjci" od tržiške strani, Virnik, Anko ;
Sedelce Obojnik, Zavolovšek, ljubljanska škofija; po vojni jih
j e imel Kosmač v najemu. Grajščico je kupil veleposestnik
Baumgartner (p. d. Bukovnik) iz Starega grada od Bekštajnske
graščine; Medved jak in Hleviška planina sta bili še sredi 19. stoletja last graščine Žovnek pri Braslovčah, kmetje so imeli le
Servitut: leta 1868. so kupili Hleviško planino kmetje od Radegunde; Planica na Begunjščici j e bila last begunjske graščine.
Gotovo je, da je veliko današnjih privatnih planin 'bilo
nekdaj skupnih; delile so se v različnih dobah, zadnje še koncem
19. stoletja. Spodnje šmihelske planine („Travniška planina" —
od Podforške do Konécke pl.) so še pred približno petdesetimi leti
T
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bile skupne. Blejsko planino je koncem preteklega stoletja kupil
od Blejcev (prebivalcev vasi okoli Lesc) neki Lomljan.
Kot drugod, se more tudi v Karavankah ugotoviti z n i ž e v a n j e z g o r n j e n a s e l b i n s k e m e j e . Visoko ležeče
kmetije se opuščajo, polja in travniki se zaraščajo v pašnike.
Planinski pas se širi navzdol na škodo poljedelskega. Celulozna
tovarna na Ziljici ima 6 posestev na Krajnéku in eno na Strmcu;
lesni trgovec, Italijan, v Rutah (Zavrhu) sedem kmetij; Voigt
posestva v Srednjem Kotu; v Kortah j e le še pet kmetij (pred
I. 1918. sedem, 1. 1787. pa deset). Tudii na Jezerskem j e več opuščenih kmetij, na njih pase Anko svojo in tujo živino. Od ok.
14 kmetij v Bistri jih j e šest Thurinovih, najvišje so razpadle.
Mežiški rudnik j e pokupil več visokih kmetij v Podpeci za rudarske naselbine (n. pr. kmetiji Najbrževo in Na Trčovem).
Roblekova pl. (o. 1300 m) in Bleščeča (1050 m) sta se razvili iz
kmetij; Marolče predstavljajo prehoden tip med kmetijo in planino (1316m); Olševa j e bila še po vojni kmetija („Na planini"
o. 1315 m); enako so se spremenile kmetije Planica nad Radegundo (viš. o. 1050 m, 1. 1899 pogorela, trije lastniki pasejo gori
svojo živino) in Mirkacova ter Balantova na Grački gori (viš.
o. 800 m, vzhodno Razbora, last sreekega kmetijskega odbora
v Sloven jgradcu, zato tudi „Slovenjgraški pašnik"). Iz rovtov pa
so se v najnovejšem času razvile planine Mušenik, Potoška in
sedanja Zaibreška planina; 1. 1921. je knez Liechtenstein odstopil
iz fidejkomisnega posestva znatno parcelo novi agrarni skupnosti „Veliki Mušenik", kateri so pridružili še tri rovte. Potočani
so imeli do 1. 1918. pod Belščioo šest rovtov (eden med njimi je
bil tudi Olipov, zato na kartah tudi „Olipova" ali „Lipova pl.") ;
srenja jih j e kupila in pridružila prejšnji skupni parceli; to j e
sedaj Potoška planina. Prvotna Zabreška planina j e bila o. 150 m
više kot sedaj, na „Stari planini" (o. 1450 m) ; na mestu sedanjega
naselja so bili do 1. 1915. rovti. Da ni plaz 1. 1917. odnesel hleva
in stana, bi tudi danes stala planina še tam. Planinski pas se
širi navzdol, v zapadnih Karavankah v območje rovtov, v
vzhodnih neposredno v poljedelski pas.
Kot učinki najnovejših sprememb gospodarskega, deloma i
političnega značaja, se kažejo v planšarstvu v p l i v i n o v i h
d r ž a v n i h m e j â , potegnjenih 1918—1920., agrarne reforme,
industrializacije in tujskega prometa ter končno gospodarskosocialnega razvoja sploh.
Ravno v planšarstvu razvodje nima ločilnega pomena; videli smo nasprotno, da razvodno sleme marsikje iz zgodovinskih
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vzrokov in geografskih pogojev prevzame vlogo gospodarske in
posestne enote. Celo upravne meje vpoštevajo v področju planin
včasi mesto razvodja posestne razmere;97 v Karavankah j e bivša
koroško-kranjska deželna meja segala na Blekóvi v obliki manjšega trikota preko razvodja na savsko stran, prilegajoč se posestni enoti planine Blekóve; ta trikot j e odrezala nova državna
meja 1. 1920. Planina Marolče v povirju Meže j e predstavljala
edini primer v karavanškem odseku avstrijsko-jugoslovanske
državne meje, da se ta ni vjemal z razvodjem. Koroške planine
Grajščico ter servitutne Ulbingovo, Terčarico in Mikulovico,
dalje Komatevro na Jezerskem j e 1. 1920. določena meja pustila
v celoti na jugoslovanski strani, Jépico večinoma, Sovško planino, Blekóvo, Luže, Ojstrovec in Rišperk pa z znatnim delom,
a jezerske Roblekove planine le manjši del.
Koroškim servitutnim upravičencem v Belci so nastali veliki stroški z izkoriščanjem teh planin; plačevati so morali štiri
komisije pri odgonu in dogonu: jugoslovansko in avstrijsko, veterinarsko in carinsko; če so poslali živino na zgornjo Koroško,
so imeli za približno tretjino manj stroškov. Zaradi meje je bilo
sicer sploh treba veliko več pažnje na kretanje živine, razen na
planinah, kjer j e živini nemogoč prehod čez mejo (tako zlasti ob
Košuti, drugače le ob najviših vrhovih: Trupejevo Poldne, Kepa,
Kočna, Stol). Zato j e bilo tu treba pastirjev, če pa teh ni bilo, so
planino navadno opustili, ker si kmetje niso upali puščati živine
same ob meji brez nadzorstva. Koroške upravičene živine je v
Belci zato malo, dosti pa neupravičene kranjske, ki se pase kar
pomešano z njo. Planina Ojstrovec na Peci j e segala z 22 ha na
jugoslovansko stran; ker na južni strani sneg mnogo hitreje
skopni, so popasle ta svet ovce kmetov iz Tople, še preden so
prišle koroške gori. Zato bi bili Korošci to čezmejno pašo radi
prodali. Roblekovo planino j e posestnica na Jezerskem oddala v
najem. Anko j e svojo Belcarioo čisto zanemaril. Virnik j e 1938. 1.
pasel le ovce. Koroška Podgorska planina j e imela pravico napajanja na južni strani.
Po državni meji med Jugoslavijo in Italijo so bile hudo
prizadete vasi v Podkórenski Dolini. Ratečani imajo nad polovico pašnikov in senožeti preko meje; s planino Za Jezerom pod
Mangrtom imajo mnogo stroškov. Agrarne skupnosti v Podkorenu, Kranjski gori in Logu so imele pred vojno v Trenti planine
Kop, Krnico, Koren, Polico, Veliko planino, kjer so pasli nad
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100 glav goveje živine in par sto ovac; po vojni so več let še
pasli, končno so jih morali prodati (za 230.000 lir). Podkorenci
imajo vsaj dovolj senožeti in skupnih pašnikov, Borovci (Kranjskogorci) pa le malo, zato je bila izguba Trente zanje zelo hud
udarec. Po izgubi so se vrgli na zboljšanje pašnikov v Krnici in
Pišnici, pa tudi tu imajo ovire (nova cesta na Vršič, vojašnica,
vojaška streljanja). Podkorenci so z izkupičkom od trentskih
planin nameravali kupiti planino na Mežaklji, a j e niso zaradi
pomanjkanja vode na tej apniški planoti.
U č i n k i a g r a r n e r e f o r m e v Jugoslaviji tudi v planšarstvu v splošnem niso prinesli pričakovanih ugodnih sprememb. Na planinah pod Košuto j e imel baron Karel Born razen
na Kolcah na vseh približno polovico deležev (Šijai, Pungrat, Tégošče); sam j e imel izgovorjen le lov. Planine Dolga njiva,
Breznina, Fevča so še sedaj njegova posest; Dolgo njivo je dajal
v najem, na Breznino j e navadno sam jemal živino. P o kompromisni rešitvi j e sedaj položaj tak, da j e na onih planinah, kjer
je bil sam soudeležen, deleže vrnil, na planinah Dolga njiva in
Breznina s Fevčo so kmetje dobili Servitut („pravico paše na
večno"). Planina Korošica j e bila preje last Friderika Borna, ki
j o je dajal v najem, sedaj pa j e v agrarno-reformnem zakupu,
ki po tridesetih letih preide v popolno last kmetov.
Na planinah škofijskega veleposestva v Gornjem gradu pa
stvar še ni rešena. Izkoriščali so jih že preje posamezniki, zlasti
kmetje organizirani v zadrugah, od katerih so bile nekatere ustanovljene po vojni nalašč v ta namen kot agrarno-reformni subjekti. Po starih rešen jih bi morali agrarni interesenti plačati odškodnino, po novem (od 1. 1936.) pa dobé kmetje pašnike brezplačno, ker dobi veleposestvo v zameno nazaj že razlaščene
gozdove. Dejansko j e ostalo vse po starem, čeprav pomeni rešitev
teh zadev življenjsko vprašanje kmetijstva v zgornji Savinjski
dolini.
Na Thurnovi planini Olševi j e dobila živinorejska zadruga
v Koprivni (pred plebiscitom j e imela v najemu planini Luže in
Olševo) 22 ha v agrarno-reformni zakup, kar pa so reducirali na
13 ha; a zaradi previsoko določene odškodnine j e odstopila kot
interesent! Dejansko j o ima sedaj v najemu privatnik, lesni trgovec.
V moderni dobi se pojavlja tudi v planšarstvu znatnejši
v p l i v i n d u s t r i a l i z a c i j e . Južno obrob j e Karavank se
odlikuje po razmeroma znatnem številu industrijskih središč,
zlasti v krajih Jesenice—Javornik, Tržič, Kranj, Mežica—Gu-
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stanj. Na koroški strani sta močnejša industrijska kraja le Beljak
in Borovlje, manjši so Ziljica, Podklošter, Rebrca, Miklavževo.
Zlasti v teh centrih se j e spremenila poklicna sestava prebivalstva, tako da predstavljajo izrazito industrijska naselja z
večjim ali manjšim akcijskim radijem, najbolj seveda Jesenice—
Javornik; vasi med Dovjem in Radovljico dajejo delavce v je-t
seniško in javorniško tovarno K. I. D.; vasi pod Dobrčo in one
proti Golniku v Tržič. Kmetijstvo tu ni več glavna gospodarska
oblika; tudi obrtništvo, v okolici Jesenic še železnica, daje razmeroma mnogo zaslužka. Zato j e tudi živine manj; nadaljnja
važna posledica j e ta, da zaradi povečanega živilskega konzuane
ostaja tudi mlečna živina v dolini, kjer ali kmetje sami ali organizirani v mlekarskih zadrugah zalagajo z mlekom industrijske
kraje in mesta; in tudi pastirskega osobja primanjkuje (gl.
str. 84). Na Koroškem j e v karavanškem območju najmočnejši
konzument mleka mesto Beljak, na južni strani Jesenice—Javornik, Tržič in Kranj. V velikem obsegu organizirana mlekarska
zadruga v Naklem oskrbuje z mlekom, zlasti pa z mlečnimi izdelki širok trg, še preko Jesenic. Mlečna produkcija za prodajo
se vrši le v dolinah; na koroški strani j e mlekarstvo razen be1 jaške okolice znatno manj razvito: na južni je precej mlekaren; v področju vzhodnih Karavank, kjer j e malo industrije (v zgor. Savinjski dolini j e sploh ni), tudi ni podobnega
organiziranega mlekarstva kot n. pr. na Gorenjskem. V tem oziru
torej ni gospodarskega sožitja med planšarstvom gorovja in
mlečnim konzumom v industrijskih krajih v dolini. V Karavankah pa tudi tujski promet ne vpliva pozitivno na planšarstvo; v
notranjosti gorovja letovišč prav za prav ni, Jezersko in Solčava
z Logarsko dolino so že na meji Savinjskih Alp. Obrobna letovišča so tudi na južni strani gosteje razporejena kot na severni;
na obeh straneh pa zopet v zapadnem delu bolj nego na vzhodnem (Baško jezero, Bela, Klopinjsko jezero — Podkórenska dolina nad Mojstrano, Planina nad Jesenicami, okolica Bégunj,
Jezersko, Solčava z Logarsko dolino). Letoviška sezona se ravno
vjema s planšarsko. Tudi zato ostane v letoviških okoliših mlečna
živina doma, v dolini, ker ni višinskih letovišč v Karavankah.
Domala povsod, kjer je ta oblika tujskega prometa vsaj skromno
razvita (n. pr. nad Zabreško pl., Kofce), ali v gorskih predelih z
znaitnejšim turističnim obiskom (Golica, Stol, Begunjščica, Jezerski
vrh — Sovška planina, Mačenska planina, Košuta, Obir), so v
bližini planine tudi mlečne, da lahko postrežejo turistom z mie-
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kom in pri tem nekaj zaslužijo. Turistovske koče se oskrbujejo
z mlekom in tudi s surovim maslom z najbližjih mešanih planin.
Mlekarska produkcija bi se zlasti na Gorenjskem mogla še povečati, seveda bi bilo treba istočasno organizirati konzum. Na
Planini nad Jesenicami od letoviščarstva dobro žive, vendar si
morajo poleti dobavljati surovo maslo še iz doline; kljub temu,
da imajo v Podkorenu lastno mlekarno, vozijo v sezoni mleko
celo iz Naklega! Zaradi industrije in tujskega prometa povečan
kunsum mleka in mlečnih izdelkov gre torej tudi na račun ravninskih vasi izven gospodarskega območja gorovja; v gorskih
pokrajinah samih pa — v Karavankah! •— večinoma povsod v
korist dolinskega travništva in ne planinskega pašništva.
č e primerjamo današnji pomen planšarstva z onim v preteklosti, moremo ugotoviti, da j e gospodarska izraba planinskega
pasu močno nazadovala in to ne samo v toliko, v kolikor j e nazadovalo kmetijstvo sploh, ampak relativno mnogo bolj. Ekstenzivni kmetijski obrat je v dobi poljedelske racionalizacije nadomeščen z intenzivnim. Medtem ko j e izkoriščanje dolinskih
zemljiških kategorij, njive in travnika, napredovalo v takem
obsegu, da govorimo o pravi , y goepodarski revoluciji" v kmetijstvu, j e izkoriščanje planinskih tal zanemarjeno. Prodajanje in
delitev skupnih srenj škili pašnikov je v skladu s pravnim in
gospodarskim duihom individualizma; a baš v planšarstvu se kaže
praktična gospodarska potreba ohranitve kolektivne posesti, katere ustroj naj bi se le prilagodil izpremenjenim razmeram,
moderniziral na moderni zadružni podlagi, to je, z regulacijo
agrarnih skupnosti.98
Nazadovanje planšarstva zaradi navedenih vzrokov naj prikaže sledeči primer. Planina Belščica j e last srenj vasi Hraše,
Vrba, Breg, Studenčiče; pred vojno 1914—1918. so tu pasli nad
500 ovac, še p o vojni par sto; govejo živino so pasli večino na
srenjskih pašnikih, ležečih med temi vasmi in Savo. Nove prilike
so povzročile, da so opustili ovčjerejo; v Hrašah so ustanovili
zadružno mlekarno in sirarno ter se vrgli na mlekarstvo. Mlekarna danes životari, planina j e opuščena, čeprav po prirodnih
pogojih nudi ovcam izborno pašo (za govejo živino j e nevarna
98

Priim. Sommer egger: Agrarverfa'ssumg..., a 94.
Spiller-Muys: Agrarna ipolitika..., s. 85.

Razen tega: krajevni repertori ji, statistike o prebivalstvu, živini, katastrske mape s protokoli, avtopsija.
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zaradi strmega pobočja spodaj); v Hrašah imata ovce le še dva
kmeta. Prodali pa s o tudi že večino „gmajen", Vrbljani 1937. 1.
(za igrišče golfa, za vsoto 500.000 Din). Mnogo kmetov je zato
prisiljenih, pošiljati živino čez poletje na oddaljene planine (v
Lom, na Belsko planino, na Pokljuko), ovce na Žirovniško planino in na Zelenico.
Y celoti j e planšarstvo v Karavankah zaradi prirodnih, v
manjši meri tudi zaradi antropogeografskih pogojev slabše razvito nego v Julijskih in Savinjskih Alpah. Oboji pogoji so na
južni strani ugodnejši, enako kot v naših Alpah sploh.

Résumé.
La vie pastorale dans les Karavanke«
Dans les Karavanke«, l'étendue de la prairie alpine proprement dite est
très restreinte à cause dee conditions naturelles unfavorable« (couches calcaires) ainsi qua cause de la hauteur médiocre de la chaîne. Par conséquent,
la vie pastorale y est assez faiblement développée, limitée en général à la
zone du bois avec des surfaces defrichées et le pâturage de la forêt Elle est
pourtant plus forte sur les versants méridionaux ensoleillés et plus doucement inclinés. La limite supérieure moyenne des établissements temporaires
(,,planina"-s = „montagnes") atteint 1590 m au côté du Nord et 1630 m à celui
du Sud. Ils sont situés partout à travers les versants préférant pourtant les
faîtes et les cols de la hauteur médiocre et des formes plus douces ainsi que
la limite de la forêt ou les horizont« d'eaux bien marqués.
Quant aux formes de la propriété, on peut noter une rélation étroite
avec des conditions de la propriété dans les vallées. Dans les Karavankes
occidentales, à l'habitat concentré dans les vallées correspond la propriété
collective dan« les montagnes elles-aussi (les alpes de société); dans les Karavankes orientales, au contraire, à l'habitat isolé la montagne individuelle.
Dans la partie centrale, les deux types sont également répandus. La forme
de la propriété se reflète le plus souvent aussi dans la nomination des montagnes: les noms des montagnes individuelles tirent son origine des prénom«
vulgaires du propriétaire, ceux des montagnes collectives des noms du village
correspondant. Existant en Carinthie une vaste propriété domaniale, il s'ensuit que de ce côté (Nord) des Karavankes presqu'une moitié des montagnes
appartient à la propriété domaniale, dont quelques-unes sont loués au
paysans, les autres chargées des droits d'usage. Au côté du Sud, la reforme
agraire yougoslave a fait presque disparaître ce type des montagnes. Dans les
Karavankes occidentales, la propriété du côté du Nord a étendu sa sphère
économique au-delà de la ligne du partage des eaux au détriment de la
haute vallée de la Sava peuplée quelques siècles plus tard, en obligéant ainsi
les communautés rurales de cette vallée se diriger vers les pâturages alpestres sur la Haute-Soča.
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La statistique du bétail pour 1938 noue montre:
sur les 57 montagnes
du côté du Nord
de têtes
du bétail à lait . . . .
62 ( 1.0%)
d'autre bétail . . .
des chevaux . . . .
59 ( 0.9%)
du ménu bétail . . . . 4246 (67.4%)
des poros
22 ( 0.4%)
total .

.

6299 (100%)

sur les 92 montagnes
du côté du Sud
de têtes
442 ( 6.2%)
2501 (35.2%)
248 ( 3.4%)
3808 (53.6%)
t l l ( 1.6%)
7110

(100%)

On note que le bétail à lait est plus nombreux du côté du Sud. Cependant, il n'y a pas des montagnes à lait pures. En effet, presque toutes les
montagnes sont phis ou moins melées. Il n'existe qu'une seule montagne pure
à chevaux, mais en sont nombreuses traces dans la toponymie. Les montagnes à ménu bétail pures sont rares, le pâturage des moutons s'étendant
partout dans lez zones inaccesibles a l'autre bétail.
Le nombre du personnel employé s'élève à 56 (dont 49 hommes et 7
femmes) au côté du Nord, et a 134 (dont 95 hommes et 29 femmes) au côté
du Sud. Presque tous les femmes sont occupées sur les montagnes à lait. A
cause de la décadence générale de la vie pastorale alpestre il y avait en 1938
26 montagnes (17.4%) sane surveillance permanente, tandis que plusieurs
autres étaient surveillées par le personnel des montagnes voisines.
Quant à la forme de l'habitat lui-même, on observe sur les montagnes
collectives, avec l'exploitation du lait individuelle, ,uo plus ou moins grand
nombre des bâtiments, tandis que sur les montagnes sans lait ou individuelles
in n'y a qu' une seule cabane.
Quant à la durée moyemne de l'in alpage, on peut la fixer à 90 jours au
Nord et à 80 jours au Sud. La tradition a détaché quelques jours spéciaux:
les 9 juin, 15 juin, 24 juin pour le départ, et les 8 sept-, 21 sept, et 29 septembre pour le rétour. Il y a aussi des étapes intermédiaires où le bétail
s'arrête pour quelques jours avant de monter à la montagne proprement dite.
Ce sont surtout des prairies dans la zone de forêt qui, en été, subissent la
fauchaison, tandis qu'en printemps ainsi qu'en automne elles forment une
zone du pâturage temporaire.
Des grands changements dans l'économie rurale des vallées (la rationalisation et l'intensification dans l'époque moderne de l'agriculture, y compris l'élevage, le progrès de la culture de laitage dans les vallées ellesmêmes, l'industrialisation, l'empiétement de la grande propriété siur les fermes et les montagnes) ont contribué au déclin rapide de la vie pastorale
dans les montagnes. Ne tenant compte que du dernier siècle, le nombre des
montagnes s'est réduit d'un tiers. Sur les montagnes encore actives il y a
beaucoup moins des cabanes, du bétail, spécialement du ménu bétail, de la
production du fromage. Quelques montagnes, encore aiu 19 siècle grandes
montagnes collectives, sont devenues petites montagnes individuelles. En
même temps, aux hautes altitudes, l'habitat permanent se transforme parfais
en habitat pastoral temporaire. C'était la frontière entre la Yougoslavie et
l'Autriche elle-aïussi ne correspondant guère aux limites de la propriété des
pâturages qui a contribué considérablement au ce déclin.
Bogdan Jordan.
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Plibcrk

Aoziij«
1 gorski hrbti
2 planine, velikost kroga v razmerju s številom živine (5 ovac — 5 koz —
5 svinj — 1 govedo — 1 konj), znaki pomenijo: belo — svinje, črno —
mlečna živina, redke črtke — ostala goveja živina, goste črtke — konji, pikčasto — drobnica
3 planine, ki tvorijo posestno ali ekonomsko enoto s planinami, zvezanimi s
črto
4 opuščene pia» in e
5 sklenjena naselja, udeležena na posesti ali servitutni pravici izrabljanja
planin v Karavankah
6 samotna naselja, udeležena na posesti ali servitutni pravici izrabljanja
planin v Karavankah
7 pota na planino (dominiikalne planine, neobremenjene s servituti, so brez
potov)
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