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Kmetijska zemlja v Sloveniji

Z

vprašanjem posameznih poljedelskih kultur manjših slovenskih področij se je ha vilo že več avtorjev (1). Ilešič je
prikazal obdelano zemljo celotne Slovenije in njenih obrobnih
delov ,in sicer, kolikšen odstotek odpade na njo od celokupne
površine (2). Za osnovo so mu služile katastrske občine,
Namen izdelane karte, ki je priložena tekstu, jç, da prikaže
na podlagi katastrskih občin medsebojno razmerje posameznih
poljedelskih kultur brez ozira na celotno površino. Vse obdelane
kulture so označene kot kmetijska zemlja. Ta oznaka služi za vsa
zemljišča, ki jih uporablja prebivalstvo za pridobivanje hrane,
bodisi človeške ali živinske. Kmetijsko zemljo moramo stalno
obdelovati in vzdrževati. K njej prištevamo njive, vrtove, vinograde, travnike in pašnike.
Za izdelavo karte slovenskega ozemlja so mi služili statistični podatki iz leta 1900. (3), za Hrvatsko iz leta 1905. (4), dočim mi jelbil na razpolago za Prekmurje material iz leta 1937. (5)*
Podatki, iki iso precejšnjih časovnih razlik, so kljub temu za vsa
področja enaki, saj se površina kmetijske zemlje ni bistveno
spremenila. Spremembe so nastale le v tem, da so se v gotovih
primerih opustile gojitve nekaterih kultur in namesto njih začele gojiti druge. To pride v poštev zlasti v terciarnem gričevnatem svetu, kjeir so se začeli opuščati vinogradi, v korist njiv.
Razmerje med obdelano zemljo, travniki in pašniki pa je ostalo
neizpremenjeno. Večja nejasnost, toda ne na podlagi statističnih
podatkov, pa obstoja v vprašanju travnika in pašnika, kajti
točne medsebojne razlike med eno in drugo kulturo nam tudi
katastrski podatki ne morejo dati. Za obrobno področje na
Hrvatskem so bili podatki na razpolago le za kotarje, tako, da
je z ozirom na Slovenijo karta v teh območjih močno generalizirana. Isto velja za Beneško Slovenijo, onstran bivše itali janskoavstrijske meje. Tud,i za Prekmurje ni katastrskih podatkov. Za
to področje je izdelana karta na podlagi političnih občin, ki pa
so po površini zelo majhne. Katastrska občina je najmanjša
* Pri obdelavi statističnega gradiva za karto so sodelovali slušatelji
geografije tov. Drago M e z e , Darko R a d i n j a , Mirjam S i l v e s t e r in
Vera V i d m a r .
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enota in nam je služila za osnovo pri izdelavi karte. Izračunali
smo medsebojno razmerje med /poljedelskimi kulturami in dobili
na ta način točen medsebojni odnos. Ilešič j e moral podatke v
nekaterih goratih predelih modificirati, če je hotel dobiti točno
sliko (2). V našem slučaju pa to ni prišlo v poštev, kajti tudi na j višji predeli v visokogorskem svetu so pokriti s pašniki, ki jih
štejemo h kmetijski zemlji.
Pri izdelavi karte sta; vzeti dve osnovni skupini. V prvo
skupino spada pet prvih kategorij, v katerih ima obdelana zemlja absolutno ali relativno prevlado nad ostalo kmetijsko zemljo.
Y drugi skupini, ki ji pripadajo štiri kategorije1, pa j e po površini
na prvem imestu travnik aLi pašnik in šele na drugem ali tretjem
obdelana zemlja.
Kategorija obdelane zemlje nad 75% je v večjih ploskvah
zastopana v osrednjem delu Ljubljanske kotline, na Dolenjskem,
na Dravskem polju, v Pirekmurju, v vzhodnem delu Celovške
kotline in zalhodno od Gorice. Široki pas katastrskih občin osrednjega dela Ljubljanske kotline začenja severno- od Kranja in
obseiga vse Kranjsko polje, na juig pa sega do Medvod. Katastrske občine tega področja ležijo na ravnini, le v skrajnem jugovzhodnem delu so nekatere, katerih zemljišče je v neravnem,
gričevnatem ali celo hribovitem svetu. Meja tega področja je
naslonjena na rob kotline same in j e nikjer ne preide, razen že v
omenjenem jugovzhodnem prostoru. Izrazit odstotek obdelane
zemlje imajo občine osrednjega dela ravnine, kot Šenčur, Britof,
Triboje, Zgornji Brnik, Voglje, Mavčiče, Podreče itd. V teh in
ostalih tega prostora nimamo nikjer manj obdelane zemlje kot
85%. Višina odstotka se giblje med 85% in 95°/o. Katastrske občine, ki komaj dosežejo oziroma le malo prekoračijo spodnjo
mejo te kategorije (površina obdelane zemlje 75%—77%), pa
leže jia obrobju ravnine in sega njihov svet deloma v neravno
površino. Sem spadajo Okroglo, Pivka, Predoslje, Hraše, Polje
in Bukovica. Nekakšno vzhodno nadaljevanje tega predela tvorita k. o. Moste in Smarca (obe po 77%) in ležita obe v prostoru
občin naslednjih dveh kategorij. Strnjen kompleks dolenjskih
občin te kategorije se začne vzhodno od Višnje goire in obsega
gričevnat svet, katerega višine so med 260 in 520 m. Značilno za
ta predel je, da ni zdaleka tako zaokrožen, kot preje opisani,
temveč, da >se is sosedno kategorijo- močno prepleta in to zlasti na
severni strani. Bolj ravninskega značaja so občine ob Temenici.
Odstotek obdelane zemlje je visok in se giblje med 80 in 90%.
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Pri nekaterih katastrskih občinah tvorijo vinogradi precejšen
odstotek obdelane zemlje (n. pr. pri Čatežu). Vzhodno od Ponikev lin Ostrega vrha loči pas naslednje kategorije ta predel od
nadaljevanja, ki objame občine tik Novega mesta in to severno,
vzhodno in južno, dočim pripadajo zapadno ležeče drugim kategorij aim. Večina teh občin leži v gričevnatem svetu, le ob Krki
imajo1 deloma ravninski značaj. Predel teh občin je veliko manjši
od prvega in sega na sever do Hmeljčiča, na jug do J urin je vasi
in na vzhod do Brusnic. Višinske razlike med najvišje in najnižje» ležečimi predeli znašajo okoli 150 m. Kot je bil že pri
prejšnjem področju v nekaterih občinah precej močno zastopan
vinograd, talko stopa arealno njegov pomen tu še bolj v ospredje,
zlasti v severno ležečih (Hmeljčič, Ždinja vas). Vzhodno od tod
je ta 'kategorija zastopana še v dveh večjih strnjenih kompleksih.
Prvi kompleks je v gričevnatem svetu ob potoku Lak enea, ki je
najvišji v svojem severnem delu in se proti jugu polagoma znižuje ter dotseže ravnino ob Krki pri Šmarjeti in Beli cerkvi.
Drugi kompleks leži vzhodno od imenovanega in ga tvorijo 4
k. o. Področje te najvišje kategorije je na Dolenjskem široko
raztegnjeno in razdeljeno v štiri manjše enote, ki so med seboj
ločene po naslednjih dlveh kategorijah. Značilno je, da leži velika
večina k. o. v gričevnatem svetu in da jih j e le malo, ki leže v
ravnini.
Večje področje te kategorije imamo v Prekmurju in to v
njegovem ravninskem in gričevnatem svetu. Razpade v dve
enoti, ki sta imed .seboj ločeni. Prva enota obsega k. o. v gričevju
Goričkega in se začenja na jugu v ravnini ob Ručnici, od koder
se razširi v severnii smeri in zajame vse občine zapadnega dela
tega gričevnatega sveta. Drugi pas obsega občine v osrednjem
delu Ravenskega (Tišina, Poljana, Beltinci, Odranci), preide pa
pri Radencih ter južno od Veržeja Muro ter zajame nekaj občin
na Murskem polju. V predelu Goričkega spada k obdelani zemlji
precejšen areal vinogradov. Vinogradi igrajo pri arealu obdelane zemlje še večji pomen pra naslednjem področju, ki je razširjeno v predelu Slovenskih goric, vendar je tu opazna večja razdrobljenost, tako, da imamo le na enem mestu večjo združitev.
Vzrok te razdrobljenosti je vsekakor v širokih diluvialno-aluvialnih ravninah, ki so močvirne odnosno' vlažne in zato neprikladne za Obdelano zemljo. Arealno največja ploskev leži v
vzhodnem delu Slovenskih goric (Runeč, Litlmerk, Veličane, Hermanci, Presika, Sv. Miklavž itd.), ki pa prehaja na jugu že v rav-
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ninske občine (Hum, Pavlovci, Velika Nedelja, Ormož). Manjša
ploskev te kategorije je severno od Maribora (Krčevina, Malečnik, Sv. Peter) in obsega občine, ki so v svojem življenju funkcijsko povezane z mestom. Na Dravskem polju imamo večji ploskvi na dveh mestih; prva leži v zapadnem deïu (Dobravce, Sv.
Marjeta, Št. Janž) in sega preko Drave do Vurberga. Druga leži
v celoti na levem bregu Drave v ravnini okoli Sv. Marjete niže
Ptuja in Stojncev, prehaja pa deloma že v gričevnait svet nad
severnim robom raVinine pri Mestnem vrhu in Kicarju, do koder
sega na zapad. — Na Primorskem, zapadno in. južno» od Gorice, se
začenja sklenjena skupina katastralnih občin te kategorije in
zavzema svet južnega dela Brd, preko katerih preide na zapadu
v Soško nižino daleč do Gopriš. Skrajni južni kat astralni občini
tega področja segata do Jadranskega morja. Vzhodno mejo tvori
v osrednjem delu Soča, ki se v ravninskih predelih južno od Gorice premakne na vzhod in nasloni na gričevje. — Zadnja večja
ploskev se nahaja v Pod juni, jugovzhodno od Velikovca, vendar
obsega le svet peterih k. o.
Opisana področja te kategorije so največja. Poleg teh pa
imamo še precejšnje število^ katastralnih občin po vsem slovenskem ozemlju, ki nastopajo posamično ali največ po dve skupa j.
Veliko jih je v Slov. goricah in na Primorskettn ter v Istri, v
obalnem pasu med Trstom in Sv. Lovrencom južno od Umaga,
manj na Koroškem in na Ljubljanskem polju. Drugod nastopajo le sporadično, manjkajo pa v rodovitnih predelih Savinjske
in Vipavske doline, katerih občine spadajo k drugim kategorijam. Svet, v katerem leže opisane občine, pripada rodovitnim
diluvialno-aluvialnim ravninam in nizkemu terciarnemu gričevju.
Naslednja skupina katastralnih občin pripada kategoriji
50—75°/o obdelane zemlje, pri katerih je v ostalem pretežno zastopan travnik. Ta kategorija je na našem ozemlju močno zastopana, zlasti v severnem, severovzhodnem in osrednjem delu. Sem
spada Prekmurje s Slovenskimi goricami, od koder se nadalju je
v širokem sklenjenem področju proti severu in vzhodu. Preko
Dravskega polja, v katerega osrednjem delu, od Slovenje vasi
do Trnovcev in Bukovcev, imamo polno katastralnih občin te
kategorije, je ta pas povezan z enakim pasom na vzhodnih in
južnih obronkih Pohorja in s Halozami. Od tod se nadaljuje proti
jugu preko Konjiške gore, Boča in Donačke gore do severnega
roba vzhodne Savinjske doline in v nizko terciarno gričevje med
Savinjo in Sotlo. Področje te kategorije v opisanem prostora je
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povezano na južni strani z dolenjskim, ki obsega širok pas
okoli Novega mesta. Na zapad ima zvezo preko zgornje Savinjske doline s področjem Ljubljanskega polja, Kamniške ravnine
in njunega vzhodnega obrobja. V severozapadni smeri preko Vitanja in Guštanja ima povezavo s koroškim predelam med Velikovoem in Celovcem. Dolenjski predel se začenja pri Bost an j u
in sega po hribovitem svetu v notranjost na obeh straneh Mirne.
Ta pas sklenjenih dolenjskih občin sega do Višnje gore in poteka po hribovitem ozemlju nad Temenico. Obsega pa t/udi občine,
v katerih pripada, večina svieta ravnini. Y hribovitem svetu južno
od Mokronoga preko Trebeljnega in Karteljevega imamo ozek pais
občin, ki se spuste med Šent Petrom in Belo Cerkvijo v ravnino ob
Krlkii, kjer obstoji zveza z onimi na severnih obronkih Gorjancev (Orehovica, Oreftiovec, Gaber je, Osterc). Sem spadajo tudi
nekatere občine južno in zapadno od NoVelga mesta, ki leže v
ravnini ob Krki, večina od njih pa v gričevju južno nad njo in
sicer na obeh straneh železniške proge do LTršnili sel. Precejšnje
število teh občin imamo na Ljubljanskem polju in Kamniški
Ravnini ; tvorijo strnjen 'kompleks. Odtod Ise nadaljuje proti
vzhodu po hribovitem ozemlju okoli Moravč. Južno od Ljubljane
imamo na zapadnem robu Ljubljanskega barja, tri občine (Log,
Brezovica, Podsmreka), druge pa leže vzhodno od Ljulbljane v
ravnini ob Ljubljanici in v hribovitem svetu nad njo (Štepanja
vas, Slape, Bizovik, Dobrim je, Zgornji in Spodnji Kašelj). K
zadnje navedenemu področju spada tudi majhen del vzhodnega
obrobja Ljubljanskega barja (Rudnik). Zelo na široko imamo te
občine na Koroškem. Začenjajo se na severnih obronkih Karavank in Kamniških planin ter segajo v osrednji in vzhodni del
Celovške kotline in od tu sklenjeno daleč na sever po gričevnatem in hribovitem svetu do Starega dvora (Althofen). Pripadajo
mu tudi občine na zapadnih pobočjih Svinske planine, nad Krčico,
dočim so na zapadni strani ome jene v svetu južno od Gline. T o
področje je po ozkem pasu občin južno od Vrbskega jezera povezano' z onimi v Rožu in v zapadnem delu Celovške kotline
okoli Beljaka. Zadnje se nadaljujejo po DraVski dolini in po višinah nad njo do Paterniona. Večje število jih imamo tudi južno
od št. Andraža in se nadaljujejo proti severu po Labodski dolini
ter po pobočjih zapadno nad njo. Isti kategoriji pripada večina
Beneške Slovenije. Navedena področja so največja, imamo pa še
večje število posameznih k. o., ki- so razporejene v ravninskem,
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gričevnatem ali hribovitem ozemlju, torej na ozemlju, ki odgovarja onemu širokih ploskev.
Kategorija 50—75% obdelane zemlje, pri kateri je v ostalem
večinsko zastopan pašnik, je pri nas zastopana 'bolj slabo in nimamo večjih sklenjenih področij k. o., ki ji pripadajo. V vzhodnem delu Haloz je ozek pas, kd se začenja pri, Dravi in sega do
Skovišnjaka, kjer zaokrene na sever in doseže rob Dravskega
polja pri Vare ji. V Slovenskih goricah sta le dve občini, Cerkvenjak in Župetinci, katerih ozemlje leži v gričevnatem svetu
nad Pesniško dolino in v vlažmi ravnini ob reki e ami. Zapadno
od Maribora mu pripadata dve manjši enoti v hribovitem svetu
Kozjaka. Prva obsega občini Pesnica in Sv. Križ na jugoslovaoskonavstrijski meji, druga pa se vleče nad dolino Drave od
Brestovnice pirelko Slemena do Janževega vrha. Ista kategorija
je zastopana vzihodno od Kamnika in Domžal in ji pripada hribovje, v katerem leže občine Vrhpolje, Češnjice in Kandrše.
Največje sklenjeno področje je v vzhodnem delu Brežiško-krške
kotline, ki se začenja prti Leskovcu in se širi po prostranih diluvialnih ravninah (Drnovo, Podlog, Skopice, Cerklje) do spodnje
Krike, ter sega preko nje na severna pobočja Gorjancev. Tu imamo niz; kataistiralmliih občin od Velikega Girnika, ki mu pripada
hribovit svet nad Savo, do Jablance vzhodno od Kostanjevice. Na
Bizeljsfcem je le nekaj občin, severno od Rajhenburga, ki leže
vse v gričevju (Arneško, Senovo, Lokve, Kostanje). Vzhodno in
zapadno od Novega mesta imamo občine v gričevnatem svetu.
Nekaj jih j e tudi zapadno od Metlike na južnih pobočjih Gorjancev, ki imajo zvezo s širokim področjem na vzhodu. Južno
od Vrbskega jezera sta; dve manjši ploskvi. Prva, zapadna, obsega
gričevje okoli Št. Ilja, druga, vzhodna, pa ravninski in gričevnat
svet v Rožu pri Svetni in Podsinji vasi. V Rumeni Istri začenjajo občine o b morju med Koprom in Piranom ter segajo v notranjost po gričevnatem svetu starofterciarnega peščenca in
laporja, ki je zelo rodoviten, do Loparja. Tudi v Rdeči Istri,
vzhodno od Buj in do Oprti ja, leže v gričevju in segajo na jug v
širokem pasu v dolino Mirne, ki je na debelo prekrita z na plavljeno prstjo in zamočvirjena. Vzhodno- od Gorice v nizkem gričevju terciarnih kamenin oib Vipavi imamo 3 k. o. (Gradišče,
Prvačina, Dornberg).
Naslednja kategorija obsega 35—50n/o obdelane zemlje, v
ostalem pa je pretežno travnik. Pri pogledu na karto j e močno
opazno, da' ni več omejena na področja ravninskega, gričevna-

Geografski vestnik XIX, 1947.
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nad 75%
50—75%
50—75%
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obdelane zemlje
obdelane zemlje, v ostalem pretežno travnik
obdelane zemlje, v ostalem pretežno pašnik
obdelane zemlje, v ostalem pretežno travnik
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50—75%
nad 75%
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obdelane zemlje, v ostalem pretežno travnik
obdelane zemlje, v ostalem pretežno pašnik
pašnikov
pašnikov
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tega ali hribovitega sveta,, temveč, da je v večjih ali manjših
ploskvah razporejena po vsem ozemlju razen V visokogorskem
svetu in v Prekmur ju. У Slovenskih goricah imamo le nekaj občin te kategorije, ki leže ob Pesnici (Bilš, Trnovska vas) in ob
Ščavniici (Ščavnica). Njihovo ozemlje pripada vlažnim tlom dolin
in sega le malo v gričevje. Pogosteje nastopajo v Halozah, od
koder preidejo preko Črete (Šikole) na vznožje Pohorja pri
Zgornji Polskavi. To j e predel posameznih občin, ki se nadaljuje
po gričevju in hribih v jugozapadni smeri do širokega prostora,
kij sei iraiztetza v vzlhodnem delu Celjske kotline, v hribovju severno' od nje in v šaleški dolini. Sega zelo na široko v hribovje
na obeh straneh spodnje Savinje. Vleče se od Kozjega do Motnika in Vranskega. Južno mejo tvori od potoka Sevnična do izliva Savinje Sava, nato pa se pomakne meja daleč na južne
obronke Posavskega hribovja, tako, da spadajo- 'vise občine med
Savo», Radečami, Podšnikotm in Gradiščem nad Št. Rupertom v to
-kategorijo. Zapadno o d Celja pripada tej kategoriji vsa ravnina,
razen pri Levcu in Kasazah. Sega do Latkove vasi, kjer ji pripada le severni del doline. Tu preide v hribovje in v šaleško
dolino. Na zapadu pripadajo tej enoti tudi občine Okoli Mozirja
in ob spodnji Dreti v ravnini in v hribih, ki se vlečejo nad dolino.
Širši prostor zavzema ta skupina pri Slovenjemgradcu v sami
Mislinjsiki dolini in v hribovju nad njo. Le ozek pas drugih
kategorij loči to področje od vzhodnopo bonskega, iki mu pripadajo k. občine hribovitega ozemlja (Kot, Padeški Vrh, Lobnica,
Činžat itd.). Od Slovenjega gradca imamo v smeri Dravograda
nekatere občine v hribovitem svetu, ki tvorijo vez s širšim področjem severno od Drave ob Labotnici. Vleče se do južnih
obronkov Svinške planine. V isto kategorijo spadajo občine v
hribovju pri Črni. Zelo obširna so področja na Koroškem. Južno
od Celovca segajo preko' gričevnatega sveta severno od Drave,
globoko v Karavanke. Širok pas se vleče severno od Vrbskega jezera po gričih in hribovju do gorenje Gline in Osojskega jezera.
Najzapadnejše koroško. področje se začenja: v spodnjem Rožu, ki
obsega tudi severna pobočja Karavank. Širi ,se vzhodno od kraja
Pod Turjo v hribovitem in ravninskem svetu na desni strani
Drave, Pri Paternionu se zoži na občine ob sami Dravi in seže
ob njej do Sachsenburga. Na Bizeljskem jih imamo v gričevju
nad Rajhenburgom in v raJvnini nad Brežicami. Le malo jih je
na Dolenjskem. Manjši področji sta v ravnini severno od Kostanjevice in v kraškem svetu na obeh straneh Krtke od Zagradca do
is
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Soteske. Širok sklenjen krog imamo v srednje visokem hribovju
vzhodno od Ljubljane, v katerega se vključujejo občine južnega
dela Ljubljanskega barja (Iška Loka, Iška vas, Pijava gorica). Na
Ljubljanskem polju je le nekaj posameznih občin. Prve so južno
od Domžal v. ravnini in v gričevju na vzhodni strani, druge p;' se
razprostirajo od Črnuč do- Žleb, kjer je njihovo ozemlje že v
gričevju. Y zapadnem delu Barja segajo iz ravnine v gričevje nad
Vrhniko od Brezovice do Horjula. V širšem pasu imamo to kategorijo v južnem delu Škofjeloškega hribovja nad Poljansko Soro.
Prodnata Radovi jiško-folejska kotlina z nadaljevanjem v Dobravah pozna niz občin od Lesc do Krope. Drugi manjši predel obsega rahlo valovit svet pri Križah in Kovorju ter Brezjah. Na
kraških planotah je večje število občim, ki pai ne tvorijo večjih
ploskev, temveč jih je združenih le po par. Ploskovno največji
prostor pripada občinam Sv. Gregor, Zapotok in Dane v hribovju.
Na Bloški planoti imamo tri občine v osrednjem delu (Štrukljeva
vas, Zales, Nadlesek), na Cerkniškem polju dve (Pol. vas, Žirovnica) in tri na Loškem polju (Pudob, Visevek, Iga vas). V razgibanem svetu, zapadno od Postojne, ki ima kraški značaj, ležita
Hrenoviče in Studenec. Najobširnejše področje teh katasiralnih
olbčin je v srednjem detlu Vipavske doline in v hribovitem svetu
na obeh straneh (Dobravlje, Sv. Križ, Škrilje, Ustje, Žabjo,
Šmarje). V planotastem svetu Brkinov nad Reško dolino so tri
katastralne občine (Prem, Votovi je, Artviže). Tudi v Beneški
Slótveniji so te občine zastopane.
Skupina občin s 55—50°/o obdelane zemlje, v osialem pa
pretežno pašnik, je pri nas le malo zastopana. Edini obširnejši
kompleks tvorijo občine v hribovitem svetu Kozjaka in na severnih pobočjih Pohorja, tik nad Dravsko dolino. Na Kozjaku so
sklenjene od Šoibra do Sv. Treh kraljev, na Pohorju pa mu pripadajo od Rudečega brega do Dravč. Preko zapadnih pobočij
Pohoir ja (O tisk i vrh) se širijo v Misli n jeko dolino in pri Vrheh v
hribih nad njenim zapadnim robom. Par k. olbčin leži v hribovju
nad šaleško dolino severno od Velenja. Večje število jih je nai
Koroškem v hribovitem ozemlju južno od gornje Krke in proti
Millstattskemu jezeru. Hribovit svet južno od Sičjolsikega zaliva
in v Rumeni Istri spada tudi v to kategorijo. Posamezne občine
te kategorije imaimo po vsem hribovitem ozemlju, odnosno gorskem svetu.
K skupini pod 35% obdelane zemlje, s travnikom na prvem
mestu, pripadajo predeli kraških planot in gorovij. Zelo širok pas
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se vleče skoro nepretrgoma (prekinjen pri Šmohorju) od Bajdeka po Ziljski dolini do Podkiloštra in po južnih pobočjih Ziljskih Alp, iki so razrezane po ozkih soteskah. Tudi strma severna
pobočja Karnskih Alp pripadajo temu pasu. Na vzhodni strani
spadajo k istemu področju občine na severnih pobočjih zapadnoga dela Karavank. Širok predel se širi po goratem svetu, globokih alpskih dolinah in po prostranih planotah Pokljuke in
Jelovice, v prostoru med Savo Dolinko, bivšo jugos lovansko-i talijansko mejo ter Selško Soro, proti kateri padajo strmo južna
pobočja Jelovice. У tem prostoru sta le k. občini Studor in
Nemški Rovt, ki pripadata drugi kategoriji. Preko goratega sveta
pri Poidbrdu je to prostrano področje povezano z enakim svetom
na obeh straneh Bače. Severno od nje pripadajo hribovja še Julijskim Alpam, južno ležeč svet pa predalpskemu sredogorju iti
prvim dinarskim planotam. K. občine Bajnske planote spadajo
vse tej skupini in so na njej najširše razprostrte. Soška dolina
pripada od Srpenic do Prelesja, južno od Anhova, v celoti tej
skupini. Onstran Soče se vleče skupina istih k. občin po hribovitem svetu vzporedno z reko od Škrljevega do Breginja. Po pasu
drugih kategorij je ta predel lločen od obširnega področja, ki
sega skoro neprekinjeno od Polhovgra jsk ih Dolomitov preko
osrednjega dela Ljubljanskega ibarja na kraške planote in po
njih v manjših ploskvah na zapadni rob Tržaškega Krasa. Hribovito ozemlje P ol hov g raj ski h Dolomitov pripada občinam te
kategorije od Poljanske Sore do šujice, kjer dobi zvezo z občinami Ljubljanskega barja, katerega črna prst, pomešana s šolo,
je prikladna za tr alvine kulture. Najširši obseg zavzemajo občine
na Bloiško-rakitniški planoti v vsem njenem obsegu in segajo
preko kraških polj na zapadnem robu, ki pripadajo delno drugim že opisanim kategorijam, v izrazit kraški svet, do doline ob
Pivki. Na sever segajo do Hrušice, na zapadu pa v širokem
jeziku do Senožeč. Zapadno od tega sklenjenega predela se začenja področje nesklenjenih, toda zelo gostih k. občin. Ogromna
večina pripada kraškim planotam, le nekatere so tudi v ravnini
(pri Ajdovščini). Nekoliko večji strnjen kompleks je na Krasu
severno od Trsta (Brje, Zgonik, Skopo, Dutovlje, Tomaj, Avber
itd.). У valovitem zapadnem delu Bele Krajine je le nekaj občin,
pač pa jih imamo precej na Kočevskem in segajo od Kolpe do
Pocls t eni c e in Čremošnjic na sever, širši pas teh občin je na
Golici, ki preide na severna pobočja zapadnega dela Kozjaka.
io*
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Drugje imamo to kategorijo zastopano le sporadično, n. рх. v
Halozah ali na Bi z e lj.sk em.
Skoro izključno v goratem svetu pa so občine, ki pripadajo
naslednji kategoriji pod 35% obdelanega sveta in v ostalem pretežno s pašnikom. Y ravninah in v gričevju nastopajo
posamezne občine. Večji strnjen kompleks imamo v Savinjßkih planinah, ki isega od črte Grintavec—Krvavec prekio- obširnih planot
in visokogorekeiga sveta ter globokih ozkih dolin do Zadrečke
doline pri Gornjem Gradu in do Mislinjske doline. Tudi del zapadnega Pahorja s svojimi občinami in par občin na Kozjaku
(nad Breznim) spada k tej kategoriji. V Posavskem hribovju je
par oibčin, katerih ozemlje se začne nad južnim robom Savinjske
doline pri Mariji Reki in sega do Sv. Katarine nad Trbovljami.
Lei iredke so občine in še te ne strnjene, na Dolenjskem, Na Gorenjskem jih imamo tudi nekaj. Ker leže vee v izrazitem alpskem in predalpskem svetu, je njihov areal precejšen. Sem spada
prostor med Kokro in šenturško goro ter vzhodno od Bohinjskega
jezera. Nekaj jih je tuidi v kraškem svetu, vendar ne obsegajo
nikjer, razen na Komenski planoti in v čdčariiji, znatnejšega
areala. Zelo široko pa so te občine razporejene v Beneški Sloveniji in na Hrvatskem onstran Kolpe.
Kategorija 50—75% pašnikov je zastopana izključno v visokogorskem in hribovitem ozemlju. Na Koroškem leže občine v
vsem prostoru Svinške planine. Vzrhodno od Ljubljane jih imamo1 v precejšnjem številu v onem delu Posalviskega hribovja, ki
ga sestavlja dolomit in ki zaradi tega ni posebno rodoviten. Začenjajo se pri izlivu Ljubljanice v Savo in segajo do Litije.
Juižno od Jelovice, proti Blegašu, med Selško in Poljansko
Soro jih je nekaj, ki spadajo' v to kategorijo. Precej obširen
kompleks se začenja v hribovju zapadno od Idrije, odkoder se
raztegne na Trnovsko» planoto. Niz istih občin leži v Julijskih
Alpah med Višarji in Matajurjem, kjer se razširi proti zapadu
v Rezijo. Večje število jih je Čilcariji, ki pa leže vse na izrazito
nerodovitnem kraškem svetu. Zelo obsežno jiiih imamo v Kočevskem hribovju. Začenjajo se pri Brodu ob Kolpi in segajo do
Tople Rebri v Suhi krajini.
Najmanj je pri nas zastopana kategorija z nad 75% pašnika.
Edina izrazita ploskev leži v visokogorskem svetu Julijskih .Vip,
ki j o prereže dolina gornje Soče v dva dela. Pas občin se začne
pod Mangartom (Strmec) in sega do Cadre nad Tolminsko kot-
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lino. Pax občin je tudi v Ćićariji. Značilno pa je, da ni ta kategorija zastopana z nobeno občino v Karavankah in Savinjskih
planinah.
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Згалп, пригоднаи дла зомладелип, • Словвнии.
(Нратнео вздвржанив/
Статвл имеет cBoeft задачеб определитБ взаимоотношение разлнчнмх
категории земли, пригодно0 длл земледелил, в НародноА Республике
Словении (КЗгославил). Сгода относлтсл: обрабатвтаемал землл, луга и
пастбиша. Карта грех основннх групп зтои земли сосгавлена на основании данних кадастра. Автор, различает девнтв категорив землн, пригодHOË длл земледелил. K первои категории относлтсл кадастровне обпданн,
имекицие с в в ш е 75 % обрабатнваемов земли (нивн, садБ1, фруктоввш
садм и виноградники). Землл зта характергга длл равнинн и длл терциарнои холмистои территории и полса флиша на Карсте. Ее об-вем невелик. Вторал категорнл обнимает от 50 до 75 процентов 'обрабатмваемов
земли, причем осталвное пространство заннмашт преимувдественно луга.
ПределБ1 зтои категории совпадагот с первои, охватнвал, однако, на рлду
с приведенннми, и несколвко более внсокие крал. Она типнчна длл северовосточнои части Словении. В восточном и северном направленилх она в пшрокои мере свлзана с подобноб же территориеЛ вне пределов Словении.
Следуклдал категорил — крал с 50—75% обрабатмваемоА земли, при чем
осталБпуго частв занимавт, главним « . о а з о м , пастбиша — незначителвна,
a соответственнне кадастровне обшннн нигде не распределенБ1 широко. Зта
категорил особенно характерна длл г о р и с т н х местностеА. Четввртал категорнл обннмает крал с 35—50% обрабатБшаемоА земли, при чем осталвнал
частв преимушественно луговал. Она распространена всмду, кроме внсокогорннх краев, но особенно типична длл холмистБ1х местностеА централБноА
чаоти Словении, длл Каринтии И длл ВОСТОЧНБ!Х карстоввтх плато. ДалвнеАшал категорил охватвшает тот же процент обрабатБшаемон земли, но
осталБнук частБ земли зтоА категорни заннмамт прежде всего пастби!да.
ДОВОЛБНО много обшин 3T0FT категории находитсл в севернои Штирии и в
Каринтни; вообше же обшннн зтоб категории встречанзтсл ТОЛБКО В отделвНБ1Х случалх в г о р и с т н х местностлх. Крал с 35% обрабатнваемоА земли,
с преобладанием лугов, расположени в гористов и карстовоА области. В
гористБгх местах еств и крал o менее, чем 35%, возделБшаемоА земли и с
преобладанием пастбшц. Всего более представлена зта категорил в СаВИНБСКИХ горах. От 50 до 75% пастбшц имегот о б ш ш ш в ВБ1сокогорнБ1Х, гористБ1х и карстовБ1х кралх. Краев с более, чем 75%, пастбиш, в Словении
немного: все они расположенв! в области Н)ли0ских алвп.
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Из картБ! лвствует, что лсно внражешше области обрабатБшаемоа
землц в Словении сосредоточенБ! на равнинах и в низких ХОЛМИСТБ1Х кралх.
наиболее плодороднБ1х и особенно густо населешшх. При переходе в гористБЈе и карстовБ1е крал место обрабатвгеаемои земли занимагот луга, a
в иаиболее ВБ1СОКИХ местностлх — пастбшца.
Владимир Лебан

La terre agricole en Slovénie.
(Résumé)
L'auteur traite, d'aiprès les données du cadastre, leis relations réciproques entre les superficies de la terre labourable (y compris les terres
arables, les jairdins, les potagers, les vergers et les vignobles) et celles des
prairies et pâturages ne tenant pas compte des superficies boisées ou improductives. La carte ci-adjointe laisse clairement discerner les régions principales de terre labourée occupant les plaines et collines fertiles et fort
peuplées. Plus on pénètre dans les régions montagneuses ou karstiques, plus
la terre arable fait place a la prairie et, plus haut encore, au pâturage.
On peut distigiuer 9 catégories. La première, à laquelle appartiennent
les comimiinés de cadastre où la terre arable occupe plus de 75% de terre
agricole, se trouve dans les plaines, sur les collines tertiaires et dans la zone
de flysch du Karst. Son étendue n'est pas grande. La deuxième catégorie
(50—75% de terre labourable, la prairie prédominant au reste) se rencontre
dans les même® régions occupant pourtant aussi quelques régions plus
élevées. Elle est forte surtout daims les régions du Nord-Est d' où elle passe
au large hors de la Slovénie. La catégorie suivante (50—75% de terre cultivée, le reste occupé par les pâturages) est faiblement représentée. Elle se
trouve surtout dans les régions montagneuses. La quatrième catégorie
{35—50% de terre labourée, la prairie prédominant au reste) se trouve partout sauf dans le pays des hautes montagnes, mais c'est dans les régions
montagneuses de la Slovénie centrale, en Cairinthie et sur le plateaux du
Karst oriental que son aréal ise fait le plus remarquer. À la catégorie' suivante
contenant le même pourcentage de terre arable, le reste occupé surtout par
la prairie, appartient un nombre assez considérable de communes dans la
Styrie du Nord et en Carinthie; partout ailleurs elle n'apparaît qu'en îlots
isolés, surtout dans les régions montagneuses. Un pourcentage moindre de
35% de terre labourée, la prarie prédominant au reste, est fréquent dans
les régions montagneuses ou karstiques. Moins de 35% de terre labourée, les
pâturages predominant au reste, on trouve dans plus d'une région des montagnes, dont la plus étendue sont les Alpes de la Savinja- Les communes
comprennent des hautes montagnes ainsi que quelques-unes du Karst ont
50—75% de pâturages. Il y a peu de régions avec plus de 75% de pâturages,
toutes situées dans les Alpes Juliennes.
Vladimir Leban

