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Ilešič:

Kmečka naselja na Primorskem

U

vod. Milko M a t i č e t o v je v prvem letniku »Slovenskega
etnografa« pravilno omenil, da posebne razprave o tipih naselij na slovenskem zapadu še ni (20, str. 18). Res se je doslej pisalo o tem samo mimogrede, bodisi ob pregledni proučitvi kmečkih
naselij na vsem Slovenskem (M e 1 i k , 21), bodisi ob priliki proučevanja kmečke hiše ( N i c e , 23), pa tudi v okviru splošnih geografskih pregledov za Primorje ali posamezna njegova področja
( B e d n a r i k 1, C u m i n 7—10, D v o r s k y 12—13, G o r t a n i
14, K r e b s 18, M a s s i 19, Ž i c 26). Od vsega tega usreza metodam moderne naselbinske geografije edino M e 1 i k o v a razprava, ki pa seveda ni mogla dati podrobnosti, ker ne obravnava
samo Primorja in ker je vrh tega nastala v času, ko slovenski geograf
ni mogel tja na proučevanja v terenu. Razdelitvenih oblik kmečkega
zemljišča, tega bistvenega elementa agrarne pokrajine, pa za Primorsko doslej sploh še nihče ni obravnaval. Nekoliko se je temu
približal C o r n e i s svojimi agrogeološkimi študijami o zemljišču in kulturah na Goriškem in Vipavskem (3—6).
Ko smo lani pričeli s pripravljanjem gradiva za študijo o oblikah zemljiške razdelitve na Slovenskem, ki je ne terja od nas le
geografija, temveč tudi novi čas s preurejevanjem našega agrarnega gospodarstva, se je pokazalo, da je treba zemljiško razdelitev
v naših novih primorskih krajih proučiti na mestu samem. Za te
kraje nam namreč po večini niso dostopne franciscejske katastrske
mape, na osnovi katerih se je proučila zemljiška razdelitev drugje
na Slovenskem. To proučitev v terenu sem izvršil poleti 1. 1948. s
sodelovanjem 10 slušateljev geografije in s sredstvi Instituta za
geografijo pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti.* Gradivo
o zemljiški razdelitvi, ki smo ga zbrali, bo obdelano posebej v študiji o tem predmetu za vso Slovenijo. Tu naj podam le pregledne
rezultate naših proučevanj za samo Primorje, ne le glede zemljiške
razdelitve, temveč tudi glede tipov in oblik naselij samih. Proučitev obsega vse Slovensko Primorje, torej tudi one predele nekdanje Kranjske in slovenske Istre, ki so bili v času med obema voj-

* Pri delu so sodelovali študentje geografije tov. C i j a k Miljeva, G a m s
Ivan, K o k o 1 e Vladimir, K r e g e 1 j Dragica, M a г i č Franc, M e z e Drago>
S i 1 v e s t e i^Mirjam, Š e n k Olga, V i d m a r Vera in V o d o p i v e c Branka.
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nama pod Italijo. V obravnavanje smo pritegnili tudi agrarna področja Svobodnega tržaškega ozemlja, ne pa Beneške Slovenije, za
katero nam manjka gradiva, ki bi dopuščalo kaj več kot je o kmečkih naseljih na tem področju povedala že Melikova pregledna
študija.
Naselja v Zgornji Soški dolini. Zgornja Soška dolina, t. j.
Bovško, Kobariško-breginjski kot in Tolminsko, je še vsa v znaku
alpskega sveta. Naselitev je omejena skoraj le na dno Soške doline odnosno na njene konglomeratne in prodne terase ter na one
stranske doline, po katerih so vodile že stare prometne poti čez
Predil na Koroško ter od Kobarida proti Čedadu.
Na B o v š k e m je sama Bovška kotlina področje že stare
slovenske naselitve (16, str. 14). Ta naselitev se je naslonila na tamošnja predslovenska naselja, na predilsko prometno pot, pa tudi,
na precej obsežen otok ravnih terasnih tal, ki se jim pridružujejo
še dovolj ugodne morenske odkladnine, pa mehki kredni fliš, ki se
prikaže na dan zlasti na severnem, prisojnem obrobju kotline. Razen samega Bovca stoji po terasnih tleh kotline več starih sklenjenih vasi, katerih zemljišče je razdrobljeno po sistemu nepravilnih,
t. im. grudastih delcev.* Največja in najbolj tipična med njimi je
Cezsoča, velika gručasta vas sestoječa iz treh le rahlo ločenih delov.
Manjše, a v bistvu podobne vasi imamo na terasah nad sotočjem
Koritnice in Soče (Kal in Koritnica) ter na prisojnem svetu proti
Kaninu (Plužne). Tu, na prisojni severni strani kotline pa so visoko gori do apniških pobočij razložene kmetije manjših, mlajših
naselij z zemljiščem po večini v celkih. Posamezni razloženi domovi se vrste tudi od Bovca navzdol ob desni strani Soške doline
vse do Žage.
Zanimivi sta v naselbinskem pogledu obe slikoviti, tesni alpski dolini, ki se združita pri Bovcu. To sta dolini Koritnice in Soče.
Koritnica je daleč navzgor nad Bovcem nenaseljena. Šele ob izlivu
Možnice je nekaj planih terasnih pomolov, po katerih je razloženih
nekaj domov. Nato pa je dolina zopet brez naselij, dokler se pod
Predilom nekoliko ne razširi in ne da prostora dvema večjima strnjenima vasema, v bistvu gručastima, a razvrščenima vendar v nekakem redu ob stari predilski cesti. To sta Spodnji in Srednji Log.
Njihovo skromno zemljišče je razdeljeno na progaste grude. 300 m
više, v pobočju proti Predilu, je tretje strnjeno jedro, Strmec, po
* Za terminologijo zemljiške razdelitve gl. S. 11 e š i č , Oblike zemljiške
razdelitve na Slovenskem, Slovenski etnograf I, 1947. Tu uvajam na novo še
izraz »grudasti delci«.
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dolini Koritnice navzgor pa je raztresenih še nekaj bornih domačij. Razložene so domačije tudi v stranski gorski dolini Bavšice,
ki se pri Klužah odpira proti Koritnici. Kmetije, obdane z zemljiščem v celku, segajo po tej dolini do 800 m navzgor (V Logeh).
Kljub tem raztresenim domovom ob zgornji Koritnici, ob Možnici
in v Bavšici je vendar v vsej dolini več kot 80°/o vseh hiš zbranih
v strnjenih skupinah Loga.
Bistveno drugačna je slika v Soški dolini nad Bovcem. Tu
vlada vse do poslednjih kmetij blizu izvira Soče v Zadnji Trenti
popolnoma razložena naseljenost. Borne soške in trentarske domačije so na široko raztresene po obronkih in pomolih tesne doline,
vsaka obdana od svoje skromne zemljiške posesti. Le tu in tam je
prišlo do delitve ali grupacije dveh ali treh domov. Posamezne
take skupine imajo svoja imena (n. pr. Pod Skalo, Lomovlje), toda
o kakih strnjenih naseljih, zaselkih, ni govora. N a j gosteje so raztresene kmetije po terasah ob sotočju Lepenje s Sočo, toda tudi tu
strnjenosti ni. Edino v središčih obeh starih občin, soške in trentske, je prišlo do manjšega strnjenega naselja (Soča, Log v Trenti),
pa tudi tu je strnjenost rahla, zemljišče pa kaže, v kolikor so deleži
posameznih domov sploh med seboj pomešani, jasne znake delitve
prvotnih celkov. Razdeljeno je torej na t. im. drugotne grude.
Dvorsky je bil mnenja, da gre pri tej razloženi naseljenosti
za oblike stare slovenske pastirske naselitve ter jo je vzporejal s
samotnimi kmetijami na Jezerskem in drugjle v vzhodnih Karavankah. Smatral je celo, da so večje vasi v naših alpskih dolinah in na
gorskem obrobju narastle iz prvotnih razloženih kmetij z naraščajočim prometom. Danes smo s proučevanjem naših naselij in naselitvene zgodovine tako daleč, da smemo tako tolmačenje v polni
meri zavrniti. Še več, vemo, da je bila Trenta Verjetno do 16. stol.
nenaseljena (24, str. 162), dočim je strnjeni Log ob Koritnici mnogo
starejše naselje, vzraslo ob predilski cesti. Ali je ta mlada naselitev Trente bila v celoti res v zvezi le s kopanjem železa, kakor bi
sklepali po Czoernigu in Rutarju (11, str. 814; 24, str. 162), je drugo
vprašanje. Mnogo verjetneje je, da so se te borne soške in trentarske domačije, katerih polje je kaj malo vredno in ki žive le od
skromne živinoreje, razvile iz svoječasnih planin ali senožeti, kakor to Cumin po pravici domneva za Bavšico, Možnico in zgornjo
Koritnico (10, str. 276).
i
Pri Žagi zapusti Soča Bovško kotlino in teče do Kobarida po
tesni, v glavnem antecedentni debri. V njej je prostora za polja
in naselja le ponekod po terasah, ki jih je strmo vrezala Soča po
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večini v sedimente postglacialnih zajezitvenih jezer. Tako imata
po terasah visoko nad Sočo svoje polje, razdeljeno na grudaste
delce, veliki vasi Srpenica in Trnovo. Obe sta močno strnjeni, Srpenica bolj gručasta, Trnovo skoraj čisto obcestna. V obeh se značilno uveljavlja že sredozemski, močno strnjeni način zazidave, pa
tudi sredozemska, kamenita hiša z nizko streho, v nasprotju z Žago
in Čezsoškim Logom, do kamor sega še bovška varianta alpske
hiše. Žaga se tudi sicer razlikuje od Srpenice in Trnovega. Je manj
strnjena, po izvoru verjetno ne čisto agrarna, na kar kaže že ime,
zemljišča je manj in sistem delcev ni jasen. Od Žage sega ob Učji
navzgor izrazita razložena naseljenost proti prevalom, ki vodijo v
Rezijo in Beneško Slovenijo.
V K o b a r i š k e m i n B r e g i n j s k e m k o t u se nadaljuje
področje velikih sklenjenih vasi z zemljiško razdelitvijo na nepravilne, grudaste delce. V okolici Kobarida tako ob Soči kot ob Idriji
pa v vsem Breginjskem kotu je več kot 95°/o hiš grupiranih v strnjenih vaseh in to celo po večini v vaseh z več kot 50 hišami. Te
vasi so verjetno zelo stare, čeprav njihova omemba za 11. stol. ni
zanesljiva (15, III, str. 225). Razporejene so po dolinskih terasah
ob Soči, po večini tako, da je vas sama že na prehodu v pobočje
(Idrsko, Mlinsko, Ladra, Smast), deloma tudi na višjih terasnih
pomolih (Libušnje), po suhih terasah in prisojnih obronkih podolja
ob Idriji in Nadiži (Svino, Sužid, Staro selo, Potoki, Kred), pa p o
prisojnem flišnem in morenskem svetu pod Stolom proti Breginju
(Borjana, Sedlo, Breginj). Prav tako so na zložnejši flišni in morenski svet vezana naselja v Drežniškem kotu pod Krnom, ki so
tudi vsa strnjena z razdrobljeno zemljiško posestjo, toda manjša
(pod 50, po večini celo pod 25 hiš). Vsem kobariškim, tudi drežniškim vasem daje tipično lice znani kobariški tip hiše s prevlado
mediteranske zgradbe, a vendar z močnimi alpskimi vplivi.
Južno od Kobarida, na T o l m i n s k e m v ožjem smislu, tja
do trojne sovodnji Soče, Bače in Idrijce pri Sveti Luciji na Mostu,
se v glavnem nadaljuje ista slika. Velike gručaste vasi so prislonjene v prisojno vznožje levega dolinskega brega, suhi svet po soških terasah pa je v grudastih delcih. Največji in najznačilnejši,
vasi te vrste sta Kamno in Dolje. Volarje, deloma tudi Kamno,
imajo nepravilno obcestno zasnovo, Selišče in Gabrje sta verjetno
mlajši naselji, zlasti Gabrje je močno razloženo in ima polje razdeljeno v zelo nepravilne grude. Gradasti delci dobe precej nepravilne oblike tudi v močno razdrobljenem zemljišču velike vasi Zatolmin, ki je s svojimi domovi že prislonjena v strmino nasutin iz-
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pod Vodela, njeno polje pa se širi po razgibanem terasnem svetu
proti Kozlovemu robu in Tolminu. Tudi gručaste vasi v Tolminski
kotlini sami ter v njenem podaljšku tja do Svete Lucije na Mostu
so postavljene večinoma na rob hribovja (Žabce, Poljubin, Modrej,
Modrejce, Volče). Njihovo polje se širi po prodnih in konglomeratnih terasah proti Tolminki in Soči v delcih, ki so na bolj nagnjenih in razgibanih terasah, kot n. pr. pri Žabčah, precej nepravilnih
oblik, na obsežnih ravnih ploskvah kot n. pr. v Volčah, pa nudijo
opazovalcu s Kozlovega roba značilno sliko velikih, na pravilne,
dolge in ozke pasove razdeljenih kompleksov. Manjšle gručaste vasi
z zemljiško razdelitvijo na nepravilne delce segajo tudi na jug od
Volč v plosko dolino, ki jo je tam izdelal vzporedni jezik soškega
ledenika. Vse te velike tolminske vasi so stara naselja. Saj smo tu
na področju starega naselitvenega jedra, naslonjenega na predslovensko naselitev: znana so halstattska najdišča pri Sveti Luciji,
značilno pa je tudi, da je volčanska fara med najstarejšimi na Primorskem (15, str. 23).
Toda na Tolminskem se od Kobarida navzdol uveljavijo v licu
kmečkih naselij nekatere poteze, ki jih okrog Kobarida in Breginja
še nismo srečali. Prva poteza je v tem, da sle v vaseh na levem
bregu Soče mešajo med hiše kobariško-primorskega tipa hiše s strmimi strehami, ki so po Nice ju sorodne idrijskemu, t. j. škofjeloško-cerklj anskemu tipu (23, str. 21). Posamezne take stare hiše najdemo že v dolinskih vaseh (n. pr. v Poljubinu), docela pa prevladajo v hribovskih vaseh pod Krnom in ob Tolminki. To velja že
za vasico Selce in vas Vrsno nad Kamnim, ki sta obe, zlasti Vrsno,
čisto strnjeni naselji z zemljiščem, razdeljenim na progaste, močno
terenu prilagojene »prvotne« grude. Še bolj tuja v primeri z dolinskimi vasmi, pa tudi z vasmi v Drežniškem kotu, je slika v vasi
Krnu, ne le po tipu hiše, temveč tudi po obliki naselja. Krn je naselje razloženih malih drugotnih zaselkov, skupin kmetij, ki imajo
po večini njivo in travnik še v celku ali pa v drugotnih grudah, rezultatu deljenih celkov. Poljedelstvo je skrajno skromno, vse težišče je na živinoreji. Komaj četrt ure daleč, ne mnogo više, so že
prve planine (Kuhinja, Kašina). Prehod iz stalnega naselja v planinsko je tu tako neposreden kot nikjer drugje na Slovenskem. Vse
kaže, da se je današnja vas Krn sploh razvila iz nekdanjih planin,
ki jih srednjeveški viri omenjajo »in monte qui dicitur Cren« (16,
str. 32).
Podobno tolmačenje je zelo vabljivo za naselja Čadrag in
Zalaz, razporejena po prisojnih terasah in obronkih nad strmimi
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grapami Tolminke in Zalaškega potoka severovzhodno od Tolmina,
Tudi to so v glavnem razložena naselja. Razloženost se prične že
pri zadnjih kmetijah Zatolmina. Zemljišče je v celkih, ponekod
pomešano in razdeljeno v drugotne grude. Isto velja za še više
ležeče Ravne nad Žabčami. Ravne se hkrati s Krnom v urbarju iz
1. 1377 še ne omenjajo, ker so verjetno prav tako bile takrat še planina (16, str. 14). Da so se vse te kmetije razvile kasneje iz planin
ali senožeti, je tem verjetneje, ker imamo še danes v nižjih legah
ob Tolminki začasna poletna naselja na senožetih in planinah
(Podlogar).
Tudi onstran Soče imamo v hribih drugačno obliko naseljenosti kot v dolini. Livek med Matajurjem in Kolovratom je središče večjega števila majhnih, a kompaktnih zaselkov, ki segajo s
Spodnjimi in Zgornjimi Ravnami tudi na južno stran Kolovrata in
pričajo s svojo pomešano zemljiško razdelitvijo na grude, da gre
za t. im. prvotne zaselke, ki prevladujejo v veliki meri tudi onstran
meje v Beneški Sloveniji. Foni in Kamnica na volčanski strani Kolovrata sta tudi zaselka, čeprav morda drugotna. Toda južno od Ježe
(929 m) nad Volčami se prično volčanske Rute, predel samotnih
kmetij, razmetanih po razčlenjenih slemenih, le redko povezanih v
skupine dveh, treh domov z le malo pomešano drugotno razdelitvijo
na grude. Samotne kmetije segajo po dolini Doblarja do enako imenovanega naselja ob Soči, znanega po hidrocentrali, pa tudi v dolino
Ušnika, ter po njej ob goriški cesti do Sela nad Sočo. Volčanske
Rute so očitno predel mnogo mlajše naselitve. V 14. stol. jih še ni
bilo, takratni urbar jih ne pozna, čeprav pozna sosednjo Kamnico,
Selo in Doblar (16).
Sorazmerno pomemben delež malih naselij okrog Tolmina se
dobro odraža v priloženi karti velikosti in razloženosti naselij
(str. 242). Odstotek hiš v vaseh* se v bivši tolminski občini zmanjša
pod 90%, v volčanski na 73e/°, v svetolucijski na 60°/», v livški pa na
67% (od tega v livški vse v vaseh z manj kot 25 hišami, torej v
povečanih zaselkih).
Naselja v povodju Bače in Idrijce. Ves široki kompleks predalpskega hribovja med Bohinjskim gorskim grebenom in Trnovsko
planoto ima mnogo skupnih potez. Sestavljen je po večini iz nepropustnih kamenin ter globoko in živahno razrezan po grapah in
debreh. Doline so ozke in tesne, po večini slabše naseljene, starejša
in pomembnejša kmečka naselja so se razmestila zgoraj po sončnih
slemenih, kopah in terasah, ter so po večini majhna, če ne sploh po* K vasem štejem tu in pozneje vsa strnjena naselja z več kot 10 hišami.
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vsem raztresena. Nad 70°/o vseh naselij v tem področju je v višinah
od 500 do 800 m. Priložena tabela o velikosti kmečkih naselij na
Primorskem (str. 243) nam pokaže, da odpade v teh hribih komaj
dobra polovica vseh hiš na vasi, da pa jih je skoraj 60°/o v malih
naseljih, t. j. v vasicah z manj kot 25 hišami, v zaselkih in samotnih
ter razloženih kmetijah.
Ves ta sredogorski svet najprikladneje razdelimo na pet
manjših področij : na Baško Grapo z njenim območjem, na apniško
Šentviškogorsko planoto in Cerkljansko hribovje desno od Idrijce,
na Idrijsko ali Kanomeljsko-tribuško hribovje zapadno od nje ter
na Idrijski Kras v povirju Idrijce.
B a š k a G r a p a kaže v zgodovini in geografiji svojih naselij štiri različne plasti. Prva je stara slovenska naselitev, ki je prodrla ob Bači navzgor do mesta, kjer je stara pot Čedad-Škofja Loka
krenila iz Grape preko hribov v Cerkno (16, str. 16). Do sem segajo po dolini sami precej velike sklenjene vasi (Kneža, Grahovo,
Koritnica), postavljene v prisojne severne obronke, s poljem na
baških terasah, razdeljenim na zelo nepravilne, grudaste delce. V
spodnjem delu doline, pod Knežo in Klavžami, je le nekaj samotnih
hiš. Vasi ali zaselka ni vse do izliva v Idrijco pri vasi Bača pri
Modreju. Stara prometna črta in z njo stara naselitvena pot zavije
tu iz Grape v prisojne rebri pod Jalovnikom in po blizu 400 m visokem Ljubinskem podolju proti Tolminu. Ob tej poti stojita dve
veliki, močno kompaktni vasi Ljubin in Podmelec, prva v podolju,
druga v prisojni rebri pod Tlakami (913 m). V obeh je zemljiška
posest posameznih kmetij močno razdrobljena in razmetana, zlasti
v strmih rebreh pri Podmelcu ima obliko precej nepravilnih grud,
prilagojenih strmini. Vsekakor gre za prvotne grude s prehodom v
grudaste delce. V obeh vaseh prevladuje že primorska hiša, med
tem ko se v Grahovem in Koritnici še močno meša s škofjeloškocerkljansko, pa tudi v drugotnem zaselku Borovnicah tik nad Podmelcem imamo že strme strehe, prav tako v sosednjih vasicah in
zaselkih. Iz starega podmelškega jedra se danes življenje prestavlja
navzdol v Grapo, proti naselju Klavže, ki že s svojim imenom dokazuje drugačen izvor, ter proti železniški postaji.
Druga naselbinska plast ob Bači so »rutarske« vasi. To so
naselja nemških kolonistov iz srede 13. stol., razmeščena visoko
nad Grapo v prisojnem pregibu pod strminami Črne prsti in Rodice, kjer nudi pas zgornjekrednih laporjev š|e posebno zložen in
roden svet (Nemški Rut, Stržišče, Kal in dr., prim. 16, str. 16—17)~
Vse te rutarske vasi so gručaste, le v Stržišču so domovi, obrnjeni
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s čelno stranjo proti strmini, razporejeni v značilni dolgi vrsti vzdolž
pobočja. V nasprotju s tem, kar bi pričakovali pri mlajši kolonizaciji, kaže zemljiška razdelitev izrazito starejšo, prvotno kolektivno
obliko. Deleži so razmetani po vsem polju in spominjajo na sistem
grud. Ponekod, zlasti v Stržišču, potekajo parcele, čeprav široke in
grudaste, dokaj pravilno v smeri izohips, tako da napravi pogled s
Črne prsti na to vas vtis razdelitve na t. im. nepravilne (grudaste)
delce. Posamezni poljski kompleksi imajo š|e stara nemška imena,
značilna za sistem razdelitve na delce (n. pr. »Longoker« v vasici
Kal). Toda obilica slovenskih vaških in poljskih imen vzbuja verjetnost, da je rahla slovenska naselitev posegla sem že pred prihodom »rutarjev« (prim. 16, str. 27).
Kako in kdaj je bila naseljena sama zgornja Grapa nad Koritnico, ni jasno. Le Obloke nad Hudo južno in prisojni Trtnik se
še omenjata v tolminskem urbarju iz 1377 med rutarskimi vasmi,
za Podbrdo in Bačo že ni dokazov (16, str. 82). Vsekakor so redka
naselja v Grapi sami mlajša. Nastala so po večini v zvezi s cestnim,
v najnovejši dobi tudi z železniškim prometom. Takšno je tudi lice
Hude južne, edinega bolj sklenjenega naselja, postavljenega v enostranski vrsti ob cesti. Zemljišča je v Grapi zelo malo ter kaže celke
in drugotne grude.
Četrto, nedvomno tudi mlajšo naselitveno plast pomenijo samotne kmetije, na široko razmetane po osojah južno nad Grapo,
zajete pod vaška imena Porezen, Zakojca in Rakovec. Zemljišče
imajo v skromnih celkih. V njih od Petrovega Brda na prehodu v
Selško dolino do Rakovca nasproti Podmelcu povsem prevladuje
škofjeloško-cerkljanska hiša, dočim prva strnjena vas, ki se pojavi
na slemenu med spodnjo Bačo in Idrijco, Logarše, že kaže po naselbinski kompaktnosti in tipu hiše sredozemski vpliv.
Apniško - dolomitna Š e n t v i š k o g o r s k a p l a n o t a in
pretežno permsko-werfensko škriljavo C e r k l j a n s k o h r i b o v j e imata tako v prirodni kot naselitveni sliki precej skupnih
potez. Svet na Šentviškogorski planoti, tektonsko zaostali grudi Velike pontske ravnote Trnovskega gozda, rahlo visi na prisojno stran
proti strmemu robu, ki ga je vrezala Idrijca s svojo debrijo. Na to
stran vise tudi plitve suhe doline. Nič manj prisojni niso Cerkljanski hribi v zavetju gozdnih gora Kojce, Porezna, Črnega vrha in
Škofjega. Ves ta svet je sorazmerno gosto naseljen, planote, ravnote in slemena v višinah nad Idrijco in Cerknico se bele od velikih
kulturnih jas z vasicami, zaselki in kmetijami. To je eno najintenzivneje naseljenih področij našega predalpskega hribovja.
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Naselitev je tu že stara. Od Cerkna čez Orehek in Bukovo v
Baško Grapo pri Koritnici je vodila stara tovorna pot usmerjena
od Loke na Tolmin in Čedad. Šentviška gora spada med zelo stare
fare (16, str. 13 in 14). T o starejšo plast v naselitvi očividno predstavljajo številni kompaktni zaselki in manjše gručaste vasi od
Planine in Čepleza pri Cerknem mimo Zakriža in Orehka do Bukovega ter daljše mimo Poljic in Šentviške Gore do Pečin in Ponikev
nad spodnjo Idrijco. Njihovo polje je od nekdaj razdrobljeno na
način prvotnih grud, ki na bolj ravnem svetu potekajo v pravilnejših podolgovatih oblikah (n. pr. počez čez suho dolino na šentviški
Gori), na bolj strmem in razgibanem pa so čisto nepravilnih oblik
(n. pr. na Planini nad Cerknim). Izven izrazitih zaselkov imamo
povsod še na široko razstresene manjše zaselke in razložene kmetije. Smatrati jih smlemo ponekod (n. pr. v Gornjih Novakih nad
Cerknim) kot nedvomen učinek mlajše kolonizacije. Drugod pa,
zlasti tam, kjer ni sledu o celkih, temveč je zemljišče razdeljeno na
grude, pa so verjetno tudi ti manjši zaselki precej stari, kot nam
priča omlemba Dabra, Vrha in drugih v tolminskem urbarju iz 14.
stol. (16, str. 68 in 73).
Podčrtam naj, da tudi južni del hribovja med Cerknico in
Idrijco s prisojnimi pregibi in terasami pod Plužensko goro kaže
niz velikih zaselkov in gručastih vasi (Jazne, Otalež, Plužne, Lazeč)
z nekaterimi vmlesnimi drugotnimi zaselki in razloženimi kmetijami. Zemljišče je razdeljeno na prvotne grude. Kolonizacija tega
t. im. pluženskega ozemlja iz 13. stol. (16, str. 16) se je torej podobno kot pri Rutarjih nad Bačo izvršila v kolektivnih, sklenjenih
naseljih, pri čemer se je morda tam in tu držala sledov starejših
naselij in zemljiških sistemov.
Dolina Idrijce pomeni v gostoti in obliki naseljenosti precej
ostro mejo. Takoj onstran nje, nasproti pluženskim vasem, v t. im.
Masori, se prično samotne kmetije, ki zavzemajo domala v celoti
ves dolomitni in škriljavčev svet I d r i j s k e g a h r i b o v j a ,
razrezan po grapah zgornje Idrijce, Kanomlje, Hotenjke, Tribuše
ter njihovih pritokov. Kmetije so raztresene sredi gozda po slemenih, ravnotah in pomolih, pa tudi v tektonskem dolinskem jarku ob
Kanomlji in Hotenjki, zlasti po prisojni strani. Le redke so manjše
skupine kmetij, še redkejše večje (n. pr. Vojsko). Ponekod se kmetije približajo v rahlo strnjena, razložena naselja. Tak primer so
Šebrelje. Samo poredko tudi nastopi namesto zemljiških celkov
rahlo pomešana razdelitev na drugotne grude. Vsa ta samotna naselja z izjemo Šebrelj in Jagršč so plod mlajše gozdne kolonizacije
15

,
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od 14. stol. dalje (16, str. 17). Do takrat so bile pluženske vasi poleg
Šebrelj in Jagršč zadnja naselja od Cerkna na jugozapad.
Razliko v meri razloženosti naselij med Cerkljanskim in Kanoneljsko-tribuškim hribovjem dobro ilustrira navedba, da je na
derkljanski strani do polovice in več hiš grupiranih v naseljih z več
kot 10 hišami, na nasprotni strani pa največ do četrtine (stara obč.
Cerkno 63°/o, šentviška gora 46%, Šebrelje 22°/o, Sp. Idrija 27°/o,
Tribuša skoraj brez °/o).
Sama dolina I d r i j c e ima pomembnejšo naseljenost le v
najbolj spodnjem delu, kjer imamo na prisojni strani dve, tri vasi
z dokaj kompaktno postavljenimi hišami primorskega lica in z
zemljiško razdelitvijo na grudaste delce (Idrija pri Bači, Slap). Takoj za Slapom se prično v prisojni bneg mlajše razložene Rute,
dolina sama pa ostane vse do Spodnje Idrije brez kakršnih koli
večjih ali strnjenih naselij. Za kmečka naselja je preozka, presenčna in v nasprotju z višjimi predeli kaj pogosto meglena. Le
kjer se ob stranskih grapah cepijo pota k sončnim vasem in kmetijam na višinah, so se zbrale dve tri hiše z gostilno in eventuelno s
cerkvijo (Tribuša, Stopnik, Reka, Želin, Travnik). V vmesnih delih
na kilometre daleč ni hiše, le tu in tam se zelene z višin travniki in
polja ter bele hiše z zvoniki.
Po načinu naselitve je hribovju levo od Idrijce povsem enak
I d r i j s k i K r a s , področje nad zgornjo Idrijco in njenimi pritoki Belco in Zalo. To je na eni strani 650—800 m visoka apniška
ravnota na prehodu v Trnovski gozd, na drugi strani pa začetek
suhega kraškega podolja, ki vodi mimo Hotedršice proti Logaškemu Ravniku. Vse to je dosti redko naseljen gozdni svet, kamor je
kolonizacija posegla verjetno šele od 14. stoletja dalje. Izjema je
morda le Ledinska apniška planota vzhodno od Spodnje Idrije, ki
pozna deloma še zaselke in prvotne grude. Dalje na jug, onstran
Žirovnice, pa se začno raztresene kmetije, imenovane ponekod s
skupnim naselbinskim imenom (Idršek, Jelični vrh). Zemljišče je
povsod v celkih in v drugotnih grudah. Godoviška globel nad Zalo
in kraška polja južno nad Idrijo (Idrijski Log, Zadlog) so prav tako
popolna domena samotnih kmetij, ki imajo mimo Črnega vrha zvezo
s samotnimi kmetijami v Lomah in Kanjem dolu pod Javornikom
(1240 m), preko Mrzlega loga nad Črnim vrhom pa tudi s slično
obliko naseljenosti na vipavski strani Trnovskega gozda.
Le ponekod v prometno in zemljiško ugodnejših legah so nastala manjša strnjena naselja, pred vsem Godovič in Črni vrh. Pri
obeh pa nam vpogled v zemljiško razdelitev pokaže, da ne gre za
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stara agrarno-kolektivna naselja, pri katerih bi bila današnja zemljiška posest razdrobljena na grude ali grudaste delce. Nasprotno,
vsak dom ima v glavnem en sam sklenjen zemljiški blok, celek,
ki se po večini drži hiše, ponekod pa je hiša postavljena tudi vstran
od njega, v bližini drugih. Taki celki, ki segajo od vasi daleč v gozd
in so nekakšna nepravilna oblika razdelitve na gozdne proge, so v
Črnem vrhu skoraj docela ohranjeni, v Godoviču pa le malo razkosani, tako da jih moremo še zlahka ugotoviti.
Naselja na Banjški in Trnovski planoti. Svet po večini apniških, kraških planot, ki ste prične s strmim robom nad povirjem
Idrijce in nad Tribušo ter sega do Vipavske in srednje Soške doline, je v glavnih potezah naseljenosti podoben Cerkljanskemu in
Idrijskemu hribovju. Tudi tu je 60% kmečkih naselij v višinah od
500 do 800 m. Tudi tu prevladujejo majhna naselja. V vaseh z več
kot 10 hišami je zbranih le 45% hiš, od tega 20% celo v takih z manj
kot 25 hišami, tako da odpade na vsa naselja z manj kot 25 hišami
75% vseh domov! Toda v podrobnem so prilike v posameznih delih
teh planot dokaj različne.
Pravi T r n o v s k i g o z d je res gozd, sklenjeno nenaseljeno
področje, ki ga je stalna agrarna naselitev zajela le v nekaterih
ozkih obrobnih drobcih. Pri tem gre skoraj izključno za mlajša
individualna naselja, za samotne ali razložene kmetije s skromnim
zemljiščem v celku. Le redko so postavljeni dva, trije domovi
tesneje skupaj na robu svojih celkov, ali pa so prvotne kmetije s
celki razdeljene na drugotne grude. Te vrste naselitev smo že opisali na vzhodnem obrobju Trnovskega gozda, na Idrijskem Krasu.
Drug obrobni naselitveni pas na Trnovski planoti so ona značilna razložena naselja na Gori, do 800 m visoki ravnoti nad Vipavsko dolino, ki jih je tako lepo mogoče pregledati s Čavna. T o so
naselja, združena pod vaškimi imeni Dol, Otlica in Gozd, dočim je
Križna gora že področje pravih samotnih kmetij, raztresenih po
gozdu. Dol in Otlica tudi pri cerkvi nimata večje strnjene skupine
hiš. Njune razložene kmetije, obdane z osamljenimi kompleksi
skromnih njiv po vrtačah med pašniki, pa tip hiše s strmimi strehami, vse to je v ostrem kontrastu z bližnjimi strnjenimi, sredozemsko pobarvanimi naselji spodaj v Vipavi ter priča o mnogo
mlajši kolonizaciji, verjetno iz 17. stol. Celo na videz drugačna,
strnjena zaselka Zagolič in Polje nad Colom kažeta s svojim kulturnim zemljiščem, razdeljenim na drugotne grude, deloma pa še
ohranjenim v celkih, na genetsko sorodnost z razloženimi in samotnimi naselji severno in zapadno od tod.
is*
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Na rob Trnovskega gozda segajo naselja še z zapadne in severozapadne strani. Zapadni pomol planote je danes brez gozda in
ob gozdnem robu ali blizu v gozdni notranjosti stoje posamezna
kmečka nasielja, ki pa že od nekdaj niso živela samo od polja in
travnika, temveč predvsem od gozda. Med njimi je Trnovo skupina dveh večjih strnjenih zaselkov (Batiči in Volčiči) z močno
sredozemskim licem hiš in z zemljiško razdelitvijo na prvotne
grude, ki so spričo vrtačastega sveta zelo nepravilnih oblik. Podobno Erjavci. Tudi Nemci imajo kljub temu, da so nedvomno
mnogo mlajše gozdarsko naselje, v svojih domovih primorski izraz.
Isto vtelja za osamljena naselja na severnem pomolu planote med
gornjo Tribušo in Čepovanskim dolom: Lokve so kljub temu, da so
v bistvu razloženo naselje s celki, kjer je le ob cerkvi nekaj strnjenosti, imele do razrušenja v pretekli vojni v glavnem domove primorsko-sredozemsk'ega lica, česar pri doslej obravnavanih razloženih naseljih še nismo srečali. Res kažejo že samotne kmetije in
drugotni zaselki bližnjih Lažen domove s strmimi strehami. Meja
med primorsko in cerkljansko hišo preseka nato Čepovanski dol
tik severno od Čepovana.
Č e p o v a n s k i d o l , vrezan globoko med Trnovsko in
Banjško planoto, ni le značilna morfološka poteza, temveč tudi hodnik obdelanega in naseljenega sveta med strmimi gozdnimi pobočji.
Naseljenost je v njem razložena. Kmetije se vrste v presledkih od
Grudnice na skrajnem severu mimo Vrat in Dola do Puštalov v
spodnjem delu. Vsaka ima svoj kos zemljišča, a med njimi ni več
gozdnih kompleksov. Samo v srednjem delu doline se je razvila
strnjena vas Čepovan in nekaj zaselkov z zemljiško razdelitvijo na
grude, ki pa je verjetno drugotna, izšla iz prvotnih celkov. Čisto
isti razloženi tip naselitve je posegel na L o k o v e c , najvišji
vzhodni del Banjške planote, le da je razmetanost domov in celkov
spričo grintavih kraških tal še večja. Tudi tu je v bližini cerkve na
Srednjem Lokovcu prišlo v manjši meri do strnjene zaselške naselitve z zemljiško razdelitvijo na grude.
Čim preidemo s Čepovanskega dola čez Lokovec na pravo
B a n j š k o p l a n o t o , se naselbinska slika spremeni, ne da bi
se bistveno spremenil planotasti, deloma kraški značaj pokrajine.
Prave razloženosti je konec, nadomeste jo strnjeni zaselki in vasice,
zase stoječih domov skoraj ni. V področju severno od Avščkove
grape, kjer prihaja na severnem in zapadniem obrobju planote do
veljave kredni in eocsenski fliš, so zaselki v splošnem manjši. Vendar imamo tudi tu in sicer prav tako na flišu večje, močno strnjene
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gručaste vasice (Lom, Kal, Levpa). Tudi Banjščice Sv. Duha imajo
v glavnem zaselke. Nekaj večjih gručastih vasi ima jugozapadni
del planote na močno kraškem svetu v krednih apnencih (Vrh nad
Kanalom, Bate). Zemljiška posest je povsod razdrobljena, po načinu prvotnih grud. Parcele so v neravnem flišnem svetu bolj nepravilne, drugod sličijo grudastim delcem. Tako imajo Bate, stoječe
v široki kraški suhi dolini, zapolnjeni z rodovitno prstjo, polje tazdeljeno v skupine dokaj pravilnih, progastih delcev.
Strnjenost naselij se torej na Banjški planoti v glavnem stopnjuje od vzhoda in severa proti jugozapadu. Svoj višek doseže v
Grgarski kotlini, ugreznjfenem spodnjem delu Čepovanske in Batovske suhe doline. Zemljišče velike dvojne vasi (Grgar-Britof) in
drugih manjših je v glavnem ravno in razdeljeno na nepravilne
delce, lepo in pregledno vidne s Svete Gore. Celo dno suhega dola,
ki prihaja od Kala pod Čepovanom, ima vasica Fobca razdeljeno
poprek na pravilne, v terasah razporejene progaste parcele.
Razlike med razloženostjo naselij v Čepovanskem dolu in na
Lokovcu ter majhnimi, a strnjenimi naselji na ostali Banjški planoti ne moremo raztolmačiti z razlikami v prirodnih pogojih, pa
tudi ne v oblikah gospodarstva. Vzrok mora biti v zgodovini naselitve: čepovanska in lokovška razložena naselja so verjetno mlajša,
saj je še danes tam' gozd v manjši meri izkrčen kot na pravih
Banjšicah.
Naselja v Srednji Soški dolini in v sosednjih hribih. Oblike
naseljenosti v tem področju bi mogli na kratko označiti tako: v
Soški dolini sami po večini gručaste vasi, v hribih zapadno odtod
pa zaselki in manjše vasice, deloma tudi razložene kmetije. V celoti odpade na vasi 69% vseh domačij, toda majhna naselja (z manj
kot 25 hišami) vključujejo skoraj polovico (48°/o) vseh domov.
V S o š k i d o l i n i sami je v tesnem, antecedentnem delu
pod sovodnijo pri Mostu naselij kaj malo. Manjše vasice (Selo,
Log), razporejene po odlomkih konglomeratnih teras, teže še bolj
na Tolminsko kot na jug. Šelie pod Doblarjem, ko se dolina v eocenu razširi, pa tja do Plavi, kjer se znova zoži v Ozko deber skozi
apniško antiklinalo, je več prostora za polja in vasi. Zlasti na
mestih, kjer so se obdržali v več zaporednih stopnjah obsežnejši
ostanki diluvialnih teras, so nastale velike gručaste vasi z močno
kompaktno mediteransko zazidanostjo. To so verjetno hkrati najstarejša naselja, saj ima prvo med njimi, Ročinj, ime, s katerim se
v zgodovini že zgodaj označuje vsa dolina, ves »Kanal« (15, III,
str. 224, 14, str. 350). Najbolj tipične take vasi so razen Ročinja
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Avče, Ajba, Gorenja vas, Morsko, Anhovo in Deskle. Vasi same
stoje po večini na zgornjem robu spodnjih, nižjih in širših mlajših
teras. Površina teras je v polju, razdeljenem na nepravilne delce,
ki potekajo navadno po dolgem v smeri terase, včasih pa tudi počez, pravokotno proti ježi.
Toda nova poteza, ki jo srečamo v agrarni pokrajini okrog
Kanala, nas spominja že na goriški in vipavski jug. Koruzna in
žitna polja se prepletajo z murvami, s sadnim drevjem, s fižolom
in z vinsko trto. Z vinsko trto in močno razvitim sadjarstvom se
torej pojavi tudi sredozemsko mešanje kultur, hkrati pa v strmejših obronkih tipične kulturne terase, ki potekajo v smeri izohips
ter so podprte z visokimi podzidki iz kamenja. To daje močno razdrobljeni zemljiški posesti čisto posebno vnanje lice. Progaste grude in nepravilni delci dobe podobo t e r a s n i h grud in grudastih
delcev, kjer je delež vsakega kmeta nadstropje zase. Take terasme
delce opazimo že pri Ročinju in Avčah na prvih prisojnih obronkih
nad poljem, ki zavzema spodnje soške terase ter je po večini še
odprto in parcelirano na nepravilne delce. A najbolj tipična je razporeditev v Morskem pri Kanalu. Vas stoji nad strmo ježo zgornje
konglomeratne terase, pod robom na spodnjih terasah proti Soči so
v glavnem njive s koruzo, žitom, fižolom itd., po zgornji terasi
okrog vasi in po obronkih nad njo pa se prično tipične terasne
grude in delci, zasajene s sadnim drevjem in brajdami, dokler se v
pobočju nad njimi ne pričneta pašnik in hosta.
Kljub prevladi sklenjenih vasi je za Srednjo Soško dolino
značilno, da so vmes pomešane posamezne manjše kmetije in kaj že
z zemljiščem v celkih, česar zgornja Soška dolina skoraj ne pozna.
Take kmetije se prično že pri Sveti Luciji na Mostu (Dobrovčnik in
Laze okrog postaje Sv. Lucija-Tolmin), opazimo jih pa tudi pod
Kanalom in okrog Plavi. Pogosto so med njimi tudi stari, mogočni
furmanski domovi, ki jih je redil nekdanji promet ob stari veliki
cesti iz Gorice na Koroško.
Med Sočo in Idrijco se vleče od Ježe (929 m) na severu do
Kobališča ali Korade (812 m) na jugu nad 600 m visoko hribovje,
označeno na kartah kot Kolovrat. Tega imena ljudstvo tam ne
pozna. Primernejše bi bilo ime Liški hribi (po vasi Lig). Naselja v
njih zelo spominjajo na Banjšice. N a severu, na prehodu iz volčanskih Rut, je še precej samotnih kmetij s celki in malih drugotnih zaselkov. Proti jugu se vedno bolj uveljavljajo veliki prvotni zaselki,
ki so se ponekod razvili v manjše gručaste vasi (Kambreško, Kostanjevica, Lig). Več jih je na zapadni strani slemena in na terasah
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nad Idrijo. Kulturno zemljišče je razdeljeno na prvotne grude, ki
dobe pri večjih vaseh, na obsežnejših zložnih slemenih in planjah,
progasto obliko nepravilnih delcev.
Naselja v Brdih in na Goriški ravnini. Peščeno-flišno sleme
hribov nad Kanalom se južno od Korade zniža in razleze v široka,
gričevnata, proti soncu obrnjena G o r i š k a B r d a . Vinorodna
Brda imajo v svojem pokrajinskem licu marsikatero potezo, ki spominja na ostale naše vinorodne terciarne gorice: dolga slemena,
vmes precej strmo vrezane grape, v močvirnem dnu grap in dolin
travnike, na prisojah kulture, v osojah po večini slab gozd. Toda v
oblikah naselij so Brda precej različna od ostalih naših goric. Ne le,
da v njih prevladuje primorski, sredozemski tip hiše, pa tudi celotne domačije. Razlika je že v zasnovi naselij samih. Niso razložena kot drugje med našimi vinogradi, temveč v bistvu sklenjena.
Njihova osrednja jedra kažejo celo močno sredozemsko strnjenost.
Stoje na slemenih ali razglednih kopah (Šmartin, Vedrjan, Medana,
Kožbana, Biljana, Kožana). Po slemenih so včasih razporejena bolj
na dolgo (Medana, Kojsko), po kopah pa v tesnih, ponekod z zidovjem obdanih gručah (Šmartin), ki so z gradovi vred sled njihove nekdanje fevdalne vloge. Izven teh kompaktnih jeder je tu
več, tam manj raztresenih manjših zaselkov, ponekod tudi razloženih domov. Viničarij ni, vinogradniško delo se opravlja na domu.
Da v Brdih prevladuje strnjenost, nam povedo tudi številke:
63% vseh hiš je v sklenjenih vaseh. Seveda so to po večini manjše
vasice, tako da odpade na vsa naselja z manj kot 25 hišami celo
57% vseh hiš. Kakor nam pokaže naša karta, prevladuje strnjenost
posebno v osrednjem briškem predelu (v nekdanjih občinah Biljana
in Šmartin-Kojsko). To je hkrati najgosteje nasieljeni in najintenzivneje obdelani del Brd, ki daje najboljši pridelek. Naselitev je tu
verjetno tudi najstarejša, saj se ti kraji s svojimi gradovi in naselji
(Kozana, Kojsko, Šmartin, Medana, Biljana, Višnjevik, Cerovo) v
zgodovini omenjajo že zgodaj (prim. 15, III, str. 224; IV, str.
LXXIV).
Čim bolj gremo od osrednjih Brd proti Gorici, proti Krminu
ali na sever proti Koradi, tem več je gozda. Od Števerjana proti
Gorici in od Nebla proti Krminu obenem vedno bolj prevladuje
razloženost, kar bi kazalo na mlajšo naselitev. Cornel tolmači
prednostno vlogo osrednjih Brd s pedološkimi prednostmi tamošnjih laporjev, dočim se na sever in na jug močneje uveljavljajo
neugodnejša peščeno-glinasta ali celo apniška tla. Te prednosti je
dolgoletno intenzivno obdelovanje še stopnjevalo (5, str. 8). Vzroke
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za to pa bi bilo morda iskati tudi v naselitveni in gospodarski
zgodovini.
Kulturno zemljišče v Brdih je silno razdrobljeno v terasne
grude in delce po prisojnih pobočjih. Zaokrožene posesti tudi v
predelih razloženosti ni. Vinogradi in polja so razmetani dalleč na
okoli. Polja je sploh malo, pa še to je pomešano s sadnim drevjem
in vinsko trto. Domačije iz spodnjih briških vasi imajo danes svoje
njive tudi na bolj suhih ali v najnovejšem času osušenih nižinskih
tleh močvirnega Prevala, pri čemer pa gre brez dvoma povsod za
mlajše pridobitve. Pri današnji sliki briške ruralne pokrajine ne
smemo razen tega prezreti sledov in preostankov kolonata, ki je
prispeval svoje k stopnjevanju strnjenosti naselij in razdrobljenosti
zemljišča, pa tudi ne dejstva, da se je specializacija v čiste vinograde (namesto mešanih kultur, t. j. njiv s sadnim drevjem in trto)
izvršila tu v glavnem šele v toku 18. in 19. stol. (prim. 19, str. 73).
Slovenske vasi v G o r i š k i r a v n i n i med Sočo in Vipavo«
ki so danes pod močnim vplivom mesta in so deloma že zrasle z
njim (Šempeter, Štandrež), so prvotno velike gručaste vasi z zemljiščem, razdeljenim na obsežne nepravilne delce. Nekatere med
njimi (obe Vrtojbi) so postavljene bolj podolgem, v obcestni obliki»
na meji prodnatega polja in mokrotnega sveta ob Vrtojbici. Vasi v
znožju Krasa, ob Vipavi (Miren, Bilje in sosednje) obsegajo navadno poleg osrednjega gručastega dela tudi še manjše, v raznih
smereh odmaknjene skupine, ki pomenijo verjetno nekaj mlajši
prirast. Osrednji del vasi okrog cerkve (n. pr. v Biljah) se pogosto
posebej imenuje Britof. To nas vodi že k tipičnim oblikam naseljenosti v Vipavski dolini. Zemljiška posest goriških vasi se je v
zadnjih desetletjih silno razdrobila. N a mesto nekdanjih njiv v
dolgih delcih imamo vedno manjše drobce s tipično, specializirano
vrtnarsko obdelavo.
Naselja v Vipavi. Ves široki flišni pas Vipave, vložen med
visoko Trnovsko planoto na severu in nizki Tržaški Kras na jugu,
je rodovitna, primorskemu podnebnemu vplivu odprta ter lahko
prehodna pokrajina ter zato področje zelo stare neprekinjene priedslovenske in slovenske poselitve. Vse do danes je obdelana in gosto
naseljena v vsem svojem obsegu. Tudi v oblikah naseljenosti kaže
precej enotno sliko, do neke mere podobno oni v Brdih. Osnovna,
najstarejša naselitvena plast so velike sklenjene vasi, ki pogosto že
s svojimi predslovenskimi imeni izpričujejo svojo starost, druga, nekaj mlajša plast pa so zaselki in deloma razložene kmetije, ki imajo
po navadi značilna kolektivna stanovniška imena (prim. 21, str. 160).

KMEČKA NASELJA

NA

PRIMORSKEM

233

Naša tabela na str. 243 nam pove, da je na Vipavskem % vseh hiš
v vaseh, torej še več kot v po prirodi sorodnih Brdih. Razlika z Brdi
je predvsem v tem, da je velikih vasi (nad 50 hiš) mnogo več. Toda
značilno je za Vipavo poleg pravih zaselkov veliko število malih
vasic (z 11 do 25 hišami, 25% vseh hiš), ki zavzemajo skupno z zaselki in še manjšimi enotami skoraj polovico (46°/o) vseh vipavskih
kmečkih domačij.
Ta prierez pa je samo povprečen, v podrobnostih se nam bodo
pokazale v posameznih predelih Vipave glede tipa naseljenosti
značilne razlike. Toda še poprej moramo podčrtati potezo, ki je
kljub tem razlikam vsej Vipavi skupna. To je tip razdelitve zemljišča, ki je parcelirano brez izjeme v več ali manj pravilnih grudah
ali grudastih delcih, znak starega, prvotno kolektivnega, danes do
nesmisla razdrobljenega agrarnega sistema. Kakor Brda, tudi Vipava celkov ne pozna, celo tam, kjer so domovi razloženi vsaksebi.
Izvzeti moramo naselja na Dolu-Otlici in samotne kmetije na Nanosu, ki pa so itak le upravno in prometno, ne pa geografsko
vipavske.
Značilne podrobnosti vipavske zemljiške razdelitve so v naslednjem. V višjih, bolj nagnjenih prisojnih rebrih prevladuje vinograd in sadno drevje ali vsaj z njimi pomešane kulture v obliki
terasnih grud in delcev, kot smo jih v manjši meri srečali v srednji
Soški dolini. Vinogradna posest kot povsod v vinogradniških krajih ni razdrobljena le med posestnike najbližjega naselja, temveč
pomešano med razne vasi. Tako imajo v vinorodnih rebrih Jazbine
nad Vogrskim vinograde tudi kmetje iz Šempasa in oddaljenih zaselkov nad njim.
Niže doli, na malo nagnjenem svetu ob prehodu v dolinsko
dno so njive, po večini razdeljene na grudaste, malo pravilne delce.
Kjer je samo dolinsko dno suho, ga tudi zavzemajo tako razdeljene
njive. Tipičen primer za tako razporeditev na bližnjo razdaljo je
Prvačina, kjer je suho polje ob Vipavi razdeljeno na nepravilne
delce, napeti svet proti zgornjemu delu vasi, ki je tesno strnjen
pri cerkvi na terasi (»Britofu«), pa je v grudah z vinogradi, sadjem
in mešanimi kulturami. Kako na pravilnost parcelacije v tem sistemu vplivajo le oblike terena, nam pokaže nazoren primer iz zgornje
Vipavske doline. Vas Vrhpolje ima v suhi ravnici nad Belo lepo
ravno polje, razdeljeno na zelo pravilne delce, onstran doline pa jie
na razgibanih zložnih obronkih gričevja prav tako stara, kompaktna
gručasta vas Slap, kjer je posest razdrobljena na grudaste parcele
zelo nepravilnih oblik. Vas Goče više v brdih pa ima zopet pravil-
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nejše poljske deleže na obsežnejši plan ji. Tudi pri ostalih vaseh
in zaselkih v Vipavskih Brdih, t j. v flišnem gričevju med Vipavsko dolino in kraškim robom nad globoko vrezano Branico, so oblike prvotnih zemljiških grud močno odvisne od terena.
Najnižji kulturni pas na Vipavskem je plosko dno doline
same, ki je prostorno zlasti v zgornjem delu do Sv. Križa in v
spodnjem delu pod Prvačino. Vse to so vlažni travniki, ponekod
tudi njive, ki pa so nedvomno razdeljene mnogo kasneje, saj se v
njih po večini močno prepleta posest različnih vasi. Isto velja za
široko vlažno ravnino ob Lijaku, kjer pa smo danes priča, k a j se bo
dalo vse napraviti iz teh do sedaj gospodarsko kaj malo produktivnih tal na Vipavskem.
Narisana slika zemljiške razporeditve in razdelitve je skoraj po
vsem Vipavskem enaka. Toda z njo se družijo v podrobnem zelo različne oblike naseljenosti, ki povzročajo, da je slika Vipavske doline
na naši karti velikosti in strnjenosti naselij precej neenotna. Z g o r n j a d o l i n a do zožitve pri Sv. Križu je v glavnem predel kompaktnejših naselij kot srednji in spodnji del. V njej je 84% vseh
hiš v vaseh, dočim jih je v ostali dolini le 75%. 48°/o odpade celo
na velike vasi z več kot 50 hišami (v ostali dolini le 36%>), dočim je
vseh malih naseljih z manj kot 25 hišami, ki so tako značilna •mesna plast v teh krajih, v zgornji dolini precej manj (39°A>) kot v
ostali (47%). Vasi so v glavnem razporejene po obrobju doline in
na prvih flišnih obronkih. Čeprav je to izrazita vinogradniška pokrajina, je razloženost le redka (n. pr. na Gradišču nad Vipavo).
Posamezne vasi ob starih cestah čez Hrušico in Trnovski gozd
(Podkraj, Col) imajo svojevrstno lice starih, ne čisto agrarnih naselij ob cesti, z malo zemljišča, ki ni razdeljeno po nobenem od
običajnih sistemov.
S r e d n j a V i p a v s k a d o l i n a , kjer se plosko dolinsko
dno skoraj čisto umakne flišnemu gričevju, kaže najbolj enakomerno naselbinsko sliko. Naselja z vinogradi, vrtovi in polji so po
veliki večini razporejena na višji, bolj nagnjeni in pedološko ugodnjejši prisojni strani severno od ajdovsko-solkanske ceste. Gre za
vrsto srednjevelikih vasi z vmesnimi, verjetno mlajšimi vasicami
in zaselki značilnih stanovniških imen. Odstotek naselij z 10 do 50
hišami jte tu daleč najmočnejši. Svojevrstno, manj strnjeno lice
imajo Dobravlje, nekakšna na široko razložena skupina večjih in
manjših zaselkov, ki se značilno loči od bližnjih bolj kompaktnih
vasi. Verjetno so Dobravlje mlajše, čeprav zato v kaki posebni
obliki zemljiške razdelitve ne najdemo nikake opore.
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S p o d n j a V i p a v s k a d o l i n a ima v obliki vasi dva
močno različna pasova. Južni del, v bližini Vipave, je eden najbolj
obdelanih in naseljenih ter najintenzivneje vinogradniških predelov na Goriškem. V njem prevladujejo stare, velike in kompaktne
gručaste vasi. Za nje, kot tudi za številne vasi drugod na Primorskem, je značilno, da sestoje često iz več strnjenih skupin, ki so
ponekod že močno zrastle druga z drugo, drugje pa so ргесгј vsaksebi. Osrednjo skupino okrog cerkve navadno imenujejo Britof ali
Britih, tako da bi skoraj lahko govorili o »britofskem« tipu strnjene
naseljenosti. Južno od njih, na obronkih Krasa in Vipavskih Brd,
so raztreseni mlajši zaselki z značilnimi kolektivnimi imeni. Taka
je razporeditev od Dornberga tja v Goriško ravnino.
Čisto drugačna je slika v obsežnejšem severnem delu spodnje
Vipavske doline. Tu imamo široko, skoraj neobljudeno vlažno nižavo ob Lijaku, pa še močno z gozdom poraslo, bolj peščeno in
manj plodno (prim. 3, str. 16) gričevje Stare gore. V vsem tem področju, od Bukovice in Vogrskega na sever, imamo samo osamljene
domačije ter razložena naselja, ki segajo vse tja do goriškega
mesta. Posebno značilen je prisojni, razloženi Kromberg s sosednjimi Lokami in Pristavo, kjer je razporeditev kultur in zemljiška
razdelitev povsem ista kot v ostali Vipavi in v Brdih, razložena
oblika naselij pa močno drugačna. Tolmačenje za to značilno razliko moremo iskati le v zgodovini. Kromberg
svoje ime po gradu, podobno kot bližnji Dornberg, Rihemberk in Vogrsko (Ungerspach), toda tam gre za stare gradove, tu pa za mnogo mlajši grad,
postavljen na svetu, ki se je prej imenoval Stran (15, V., str. 67;
11, str. 634). Toda prezfeti ne smemo, da se bližnje Loke omenjajo
že v 12. stol. (15, IV, str. 21).
V V i p a v s k i h B r d i h med Vipavo in Branico je naseljenost najbolj podobna oni v srednji Vipavski dolini. V njihovem
severnem delu je naseljenost najintenzivnejša v flišnih prisojah na
južni strani slemen iz eocenskega apnenca (Školj, Ostri vrh, Planina), v južnem delu okrog Štjaka pa po slemenih in pomolih na
prisojni, proti Krasu obrnjeni strani. Tu na jugu so flišna Brda višja
in globlje razrezana, zato bolj gozdnata, kulturne zemlje je manj in
je razdrobljena na bolj nepravilne grude. V dolini Braniče imamo
le nekaj zaselkov in manjših vasic v značilnem nasprotju z velikimi
kraškimi vasmi, ki se prično nad štanjelskim robom onstran grape. Rihemberška naselja ob spodnji Branici pa so že del spodnjevipavske vinogradniške pokrajine in njenih velikih vasi z »britofi«.
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Naselja na Krasu. Onstran Braniče, na Krasu (t. im. Tržaškem
ali Komensko-sežanskem) preidemo v pokrajino, ki je od Vipave
bistveno drugačna ne le po prirodi, temveč tudi po licu kmečkih
naselij. Prešli smo iz področja več ali manj mešanih velikih in
majhnih naselij v izrazit svet strnjenih, velikih vasi. Na vasi odpadle tu 95% vseh domov, 56% celo na take z več kot 50 hišami.
Kljub temu je značilno, da ima Kras razen teh velikih vasi precej
enakomerno razporejene tudi manjše in mlajše, a prav tako strnjene vasice, ki imajo včasih tudi tu značilna kolektivna imena (Majceni, Kosovelje). Na manjša naselja (z manj kot 25 hišami) odpade
na Krasu še vedno 20°/o. Imamo celo nekatera bolj obrobna področja, kjer drobna naselja znižajo odstotek hiš v vasieh na manj
kot 90%, ali pa med vasmi prevladujejo srednje in manjše z manj
kot 50 hišami. Taka področja imamo na bolj razgibani tržaški strani
od Mavhinj do Repentabra, kjer se razen razgibanosti sveta v tem
pozna tudi vpliv najnovejših drobnih naselij ob cestah, ki vodijo
v Trst, nadalje okrog Štanjela in Avbra na prehodu v drobneje naseljeni svet ob Branici in v Vipavskih Brdih ter končno na področju
od Divače do Škocijana in Rodika, kjer je tudi najverjetnejši vzrok
v drobni razgibanosti kraškega površja, najbolj tipični okrog ponorov Reke v Škocijanskih jamah. Čisto tuja poteza na Krasu pa
je razložena naseljenost ob cesti, ki vodi čez Kras po značilnem
Suhem dolu zapadno pod Opat j imi seli.
Položaj vasi na Krasu je zelo različen. Najbolj značilne so
lege na razglednih višinah med obdelanimi vrtačami in suhimi dolinami (n. pr. Tomaj, Pliskovica, Volčji grad, Komen, Sveto), v
prisojnem vznožju hrbtov, ki ločijo Kras od Vipave (n. pr. Škrbina,
Lipa), na prisojnem severnem robu velikega in širokega suhega
dola, ki vodi od Sežane proti Doberdobu (Veliki dol, Brje, Gorjansko, Brestovica itd.) ter na prisojni in zavetni tržaški strani južnega
hribovitega okvirja (Zgonik in dr.). Vasi so zelo strnjene, brez izjeme gručaste, včasih v sklenjeni zazidavi ali celo obzidane (Štanjel), domovi veliki, sredozemski, s tipičnimi zaprtimi dvorišči.
Ponekod se je od starega jedra na višini vas razširila navzdol k
današnji cesti (Štanjel, Tomaj).
Vse te vasi so nedvomno zelo stare, čeprav njihove omembe
za 11. stol. niso zanesljive (15, III, str. 225), a omenjajo se znova v
12. stol. (15, IV, str. LXXV). S tem v skladu je zlemljiška razdelitev, ki kaže vse znake velikih starih kolektivnih agrarnih naselij.
Skupni pašniki so še do danes ponekod ohranjeni, kulturno zemljišče je razdrobljeno na neštevilne razmetane drobce, ki imajo po
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večini obliko nepravilnih grud, ker se drže oblik vrtač in suhih
dolin. Ponekod v širših in plodnejših globelih ter zložnih pobočjih,
zlasti okrog Toma j a in Komna, dobe bolj pravilne, progaste, terenu
prilagojene oblike. Zelo pogosta je naslednja slika: na višini vas,
pod njo v prisojah terasni, po večini vinogradni delci, niže spodaj
na grude ali zelo nepravilne grudaste delce razdeljena polja.
Naselja v slovenski Istri. Na slovenskem ozemlju nekdanje
Istre imamo dve naselitveni področji, ki ju ločijo severozapadni odrastki Čičarije. Na jugu od teh odrastkov imamo Šavrinsko področje, na vzhodu pa Podgrajsko podolje z jugozapadnimi Brkini.
Š a v r i n s k o p o d r o č j e sestavljata dva, po prirodi dokaj različna dela. N a vzhodu, pod strmim robom Čičarije je nizki
Šavrinski Kras z osnovo iz eocenskega apnenca, zapadno od tod
do morja pa močno razrezano flišno Šavrinsko gričevje. Nič manj
ostra kot geomorfološka ni med njima razlika v naseljih, čeprav se
ne ujema povsem z morfološko mejo.
Šavrinski Kras, apniška plošča, ki se vleče daleč na jug proti
Buzetu, je v celoti predel sklenjenih vasi. Tu je povsod nad 90°/»
hiš v vaseh, po večini celo v vaseh z več kot 50 hišami. Vasi stoje
pod robom čičarije, včasih raztegnjene po dolgem ob tem robu
(Prešnica, Podgorje), druge v kraških, s kraško prstjo, ponekod pa
tudi s flišem zapolnjenih uvalah (Prešnica, črnotič, Zazid, Rakitovec). Podčrtati je treba, da je tudi velika flišna krpa, s katero prehaja Šavrinski Kras na sever proti Kozini, v sklenjenih naseljih, ki
leže po večini na širokih flišnih hrbtih (Očizla). Značilno je, da
posežejo izrazito strnjene vasi tudi proti zapadu na fliš: pod robom
apniške plošče (»Bregom«) se ob petrografski meji vrsti dolga vrsta
tipičnih vasi od Ricmanj in Doline pri Trstu mimo značilnega Črnega kala do Podpeči. Vasi so sicer gručaste in domovi postavljeni
brez reda, vendar pa so kot one pod čičarijo ponekod razvrščene
po dolgem vzdolž morfološke meje.
Zemljiška razdelitev je pri vseh vaseh po bistvu in poreklu
ista, po zunanji obliki pa se močno spreminja s terenom. Na svetu
kraških vrtač in uval ima obliko nepravilnih, le malo progastih grud
(Podgorje, Zazid, Rakitovec), na flišnih krpah in s flišem zapolnjenih uvalah pa pomeni obdelano zemljišče bujen kulturni otok sredi
pustih kraških tal, razdeljen na grude mnogo bolj pravilnih, podolgovatih oblik, pravi prehod v nepravilne delce (najznačilneje v
Prešnici in črnotiču). V vaseh ob flišnem robu (»Bregu«) se hkrati
z vinogradom, sadnim drevjem in oljko tudi tu uveljavijo terasne,
progaste grude vzdolž pobočja.
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N a zapad od tega roba, v pravem Šavrinskem gričevju, se
naglo uveljavi čisto drug tip naselij. Najprej imamo na vzhodu in
jugu še značilno mešanico večjih strnjenih vasi, postavljenih na
kopah in terasah (Tinjah, Dekani), z na široko razloženimi naselji.
N a zapadu, proti Miljam, Kopru in Piranu, pa docela prevlada razložena naseljenost, ki sega tik do vrat starih primorskih mest. Zato
imamo v nekdanjih občinah Dekani, Marezige, Pomjan in Sočerga
še nekaj nad 50% hiš v strnjienih vaseh, bolj proti morju pa sklenjenih agrarnih naselij skoraj ni. Zemljišče je v vsem tem svetu
zelo razdrobljeno v obliki malih grudastih parcel. O celkih kljub
razloženosti ni govora. Parcele so spričo intenzivne sadjarske, vinogradniške in vrtnarske kulture, ki je edinstvena na Slovenskem
(22, str. 11), še posebno razkosane na majhne drobce.
Ostra razlika v naseljih med Šavrinskim gričevjem in kraško
ploščo vzhodno odtod ne more imeti vzroka le v različni prirodi
tal. Verjetno, da je razloženost v obmorskem pasu učinek druge,
mlajše slovenske naselitve iz poznega srednjega veka (17, str. 37)
medtem ko se nekatere sklenjene vasi v vznožju Šavrinskega Krasa
omenjajo že v 11. stol. (15, III, str. 62 in 150). S tem v zvezi pa velja
podčrtati, da so Dekani, katerih izvor se pripisuje albanskim doseljencem iz 1. 1480 (9, str. 104), velika gručasta vas.
P o d g r a j s k o p o d o l j e z jugozapadnim delom B r k i n s k e g a h r i b o v j a je v celoti področje velikih gručastih vasi, še
izrazitejše kot Tržaški Kras. Več kot 97% vseh hiš je v vaseh, skoraj 70% oelo v velikih, z več kot 50 hišami. Velike gručaste vasi so
značilne posebno za samo kraško dno podolja (Herpelje, Markovščina, Gradišče, Podgrad, Obrov itd.). Vse so med seboj enake, le
okrog Podgrada se, vrivajo v njihovo lice preostanki osrlednjeslovenske hiše v nasprotju s sredozemsko, ki sicer prevladuje. Ker je
zemljišča v dnu podolja kaj malo, sklenjenega vaškega polja te vasi
skoraj ne poznajo, njivice so razmetane po vrtačah, kar pomeni
ekstremen primer nepravilne razdelitve na grudfe. Precej drugačna
je slika pri vaseh, ki so razporejene v vznožju flišnih Brkinskih
Brd. Te vasi imajo svoje najboljše polje že na flišu ali pa v slepih,
z naplavino zapolnjenih dolinah, v katerih se izgubljajo brkinski
potoki, če niso preveč zamočvirjene. Ta fliš in aluvij pomenita
prave oaze sredi kamenitega krasa. Namesto skrajno nepravilnih
grud, ki smo jih opazili na kraških tleh, nas tu nenadoma preseneti
razdelitev na delce z dokaj pravilnimi, podolgovatimi parcelami.
Najlepši primer za to je Brezovica, pa tudi Rodik, Slope, Slivje,.
Male Loče in druge.
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Tudi v B r k i n s k i h B r d i h imamo kljub razrezanemu
flišnemu svetu samo sklenjene vasi. One vmesne plasti zaselkov in
razloženih domov, ki smo jo opazili v Vipavi, v Brdih in v Šavrinskem gričevju, tu sploh ni. 2e Žic (26, I, str. 128) je pravilno poudaril, da so Brkini naseljeni v srednjevelikih naseljih in ne v malih.
Seveda so vasi v splošnem manjše kot na sosednjih kraških tleh
(od 10 do 50 hiš). Razporejene so skoraj izključno po višinah, širokih slemenih in kopah. Po večini so gručaste (n. pr. Barka in Tatre),
ponekod pa raztegnjene v nepravilni obcestni zasnovi vzdolž slemena (Ostrožno brdo, Harije in dr.). Po dominantnem položaju na
višinah v marsičem spominjajo na višinska naselja v Istri, zlasti
kjer jim je bližina gradu vtisnila neposreden fevdalni pečat (Prem).
Zemljiška razdelitev je tako nenavadno pravilna, kot tega ne opazimo v hribovitem svetu skoraj nikjer drugje na Slovenskem. Zlasti
v severnih Brkinih, na t. im. Barkovščini, so slemena in planje razdeljena po dolgem in počez v tipične nepravilne delce (n. pr. Misleče). Kjer je svet bolj razgiban ali kraški in grbast, dobe seveda tudi
tu parcele močno nepravilne, grudaste oblike (n. pr. na Barki).
Naselja na Reki in na Pivki. Flišna področja ob Notranjski
Reki in Pivki z vmesnim kraškim pragom okrog Šentpetra na Krasu
imajo v svojih naseljih marsikaj skupnega. Predvsem smo tu kljub
prevladi normalno razčlenjenega terciarnega sveta na izrazitem
področju sklenjenih vasi. V vaseh je 94—95% vseh hiš. Na Reki
(vključno vzhodne Brkine) odpade celo 56°/o hiš na velike vasi (z
več kot 50 hišami), na Pivki pa 47%. Zaselkov in razloženih domov
tako rekoč ni, pa tudi majhnih vasic je malo. V naseljih z manj
kot 25 hišami je na Pivki le 20°/», na Reki z vzhodnimi Brkini pa
16% hiš. Nižji odstotek teh majhnih naselij smo opazili le v Podgrajskem podolju. V zemljiški razdelitvi skoraj v celoti prevladuje
sistem delcev, po večini nepravilnih, ponekod pa tudi močno pravilnih. Grud, ki so bile tako pogoste na Krasu, v Vipavi in na Goriškem, je tu le malo. Vsi ti znaki se strin'jajo z dejstvom, da imamo tu, zlasti na Pivki, opravka s starim, krepkim naselitvenim
področjem.
Dolino R e k e bi mogli razdeliti v zgornji dlel s širšim ploskim
dnom in v spodnji, tesni del. V zgornjem delu je dolinsko dno v
glavnem mokrotno in nenaseljeno. Vasi so se umaknile na eni
strani na odrastke Brkinov in imajo vsa svojstva, kot smo jih že
označili, na drugi strani pa so prislonjene na desno, prisojno stran
doline. Po večini so gručaste, nekatere pa imajo nepravilno obcestno zasnovo. Zadnje velja n. pr. za Vrbico, Dobro polje, za staro
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jedro Ilirske Bistrice, razporejeno po dolinka vstran od današnje
glavne ceste, posebno pa za Trnovo, kjer je srednji del vasi obcesten, severni in južni pa gručast. Južna gruča ima značilnosti, ki se
nam pokažejo pri velikih, večdelndh vaseh marsikje na Slovenskem:
gre za staro farno središče, kjer imajo domovi malo zemljiške posesti; okolno zemljišče ima celo značilno ime Videm. Ostalo polje
vseh teh vasi je razdeljeno po sistemu velikih, na dolge in ozke
delce razdeljenih kompleksov z močno razdrobljeno posestjo. Svojevrstno lice imajo Koseze, ki so pomaknjene v mokrotno dolinsko
dno, rahlo razložene, imajo malo zemljiško posest in še ta se precej
mješa s posestjo sosednjih vasi. Vsekakor je značilno, da tudi te
Koseze niso velika vas, ki bi imela obsežno, na jasne delce razdeljeno zemljišče.
Srednja in spodnja dolina Reke je tesna. V n j e j se vrste le
osamljene hiše, po večini žage in mlini. Kmečka naselja so šele visoko po flišnih slemenih, terasah in obronkih na obeh straneh doline. Vsa so brkinskega tipa. Posebno značilne so na prisojni strani
vasice Buje, Čepno in Zgornje Ležeče, kjer gredo dolgi, vzporedni,
ponekod rahlo v terase podprti zemljiški delci poprek čez položna
flišna slemena. Dolina sama se odpre šele pri Gornjih Vremah, ko
prestopi že na apnenec. Tamošnja suha terasna površina ima polje,
razdeljeno na nepravilne delce, v prisojah (Vremška Reber, Ležeška Reber) pa se vrste značilne terasne grude z vinogradi in sadnim
drevjem. Vasi so srednje velike in gručaste, kot smo jih zabeležili
že tudi dalje od tod proti Divači.
Ob prehodu z Reke proti Šentpetru na Krasu nam pokaže
agrarna pokrajina nekaj značilnih potez. Pri Košani preidemo na
kraška tla. Zato je Gorenja Košana velika gručasta vas z zemljiško
razdelitvijo na zelo nepravilne, močno grudaste delce. Dolenja Košana pa je staro farno naselje (»Britof«), ki ima tudi v bližnjih
kompleksih le malo zemljiške posesti. V šmihelski soseski je značilno malo kraško polje s plodnim suhim zemljiščem, razdeljenim
na delce med obrobne vasi, zlasti Narin.
N a P i v k i onstran Šilentabra in Šentpetra se naselitvena
slika bistveno ne izpremeni. Le vnanjemu licu vasi daje dokončna
prevlada osrednjeslovenske hiše značaj, sorodnejši vasem na Notranjskem in Dolenjskem Krasu kot pa na sosednjih primorskih
področjih. Bolj kot med Pivko in Reko pa je prehod med obema
tipoma hiše oster na Razdrteip tako proti Vipavi kot proti Senožečam in Krasu.
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Vasi na Pivki so povečini gručaste. Vendar je nekaj primerov
z izrazito obcestno zasnovo (Studeno, Šmihel, Koče). Ponekod se
je prvotna gručasta vas razvlekla ob veliki tržaški cesti (Hrašče,
Hruševje, Razdrto). Glede velikosti vasi je značilna razlika med
zgornjo Pivko (nad Šentpetrom), srednjo Pivko (nekako do Rakitnika) in podnanoško Pivko (med Postojno in Razdrtim). Zgornja Pivka, kraški svet z obsežnimi, sorazmerno plodnimi kraškimi
globelmi ima zelo velike, gručaste vasi (največja je Knežak) ter
obsežna vaška zemljišča, razdeljena na močno razkosan, izrazit
sistem dolgih in ozkih delcev (»Dolge njive«, »Križni delci«, »Ozke
njive« in podobno v Knežaku). Na srednji Pivki so vasi ž|e nekaj
manjše, čeprav na svoj način rastejo proti železniškim postajam
(Šentpeter, Prestranek). V valovitem gričevju podnanoške Pivke
pa je le nekaj velikih vasi v vznožju Nanosa, pod robom Postojnske planote in na njej ter vzdolž velike ceste. Vse ostalo so značilne manjše vasice, ki so edine mogle nastati v tem drobno razgibanem svetu, kjer ni obsežnejših sklenjenih ploskev za obdelovanje. V nekdanji občini Hrenovice je bilo 37% hiš v naseljih z manj
kot 25 hišami. S tem v skladu tudi velikih delcev v zemljiški razdelitvi tukaj ni, pač pa manjša zemljišča, razdeljena na močno
grudaste delce ali na čiste grude.
Zaključki. Študij kmečkih naselij v naših primorskih krajih
nam je pokazal, kako imamo sicer malo razlik v podrobnih oblikah
naselij, v talnem načrtu — saj smo poleg ogromne večine gručastih
naselij ugotovili le malo število neizrazitih obcestnih vasi ob zgornji Soči, na Šavrinskem Krasu, v Brkinskih Brdih, ob Reki in na
Pivki —, da pa se zelo značilno spreminjajo prilike v velikosti in
strnjenosti odnosno raztresenosti naselij. Ob zgornji Soči smo bili
v področju strnjenih vasi z izjemo višjih ali bolj odročnih področij,
kjer so se verjetno iz nekdanjih planin ali senožeti razvila razložena naselja. Ob Bači in v Cerkljanskem hribovju smo prešli v svet
vasic in zaselkov, prepletenih z razloženimi kmetijami, ki so ob
zgornji Idrijci ter na obrobju Trnovske in Banjške planote sploh
prevladovale. Na večini Banjške planote smo ugotovili zaselke in
manjše vasi, prav tako v hribih zapadno nad Kanalom, dočim so
za samo dolino, soški »Kanal«, značilne večje vasi. V Brdih, zlasti
pa v Vipavi smo imeli opravka z mešanjem velikih vasi, pa manjših vasic in zaselkov, prekinjenih ponekod po čisto razloženi naseljenosti. Na Tržaškem, Šavrinskem in Podgrajskem Krasu smo
prišli med velike sklenjene vasi, ki so nekaj manjše le v Brkinih in
na podnanoški Pivki. Južno od Trsta se nam je ostro izoblikovalo
16

Velikost in strnjenost kmečkih naselij na Primorskem
Merilo 1 :750.000
1 = nad 90% hiš v vaseh (sklenjenih naseljih z več kot 10 hišami)
a = s prevlado vasi z več kot 50 hišami
b = z močnim deležem vasi z manj kot 50 hišami
2 = nad 80% hiš v vaseh
a = s prevlado vasi z več kot 50 hišami
b = z močnim deležem vasi z manj kot 50 hišami
3 = nad 65% hiš v vaseh
a = s prevlado vasi z več kot 50 hišami
b = z močnim deležem vasi z manj kot 50 hišami
4 = nad 50% hiš v vaseh (po večini z manj kot 50 hišami)
5 = 50—70% v naseljih z manj kot 10 hišami
a = pretežno zaselki
b = pretežno razložena naselja in samotne kmetije
6 = 70—90% hiš v naseljih z manj kot 10 hišami
7 = nad 90% hiš v naseljih z manj kot 10 hišami
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Šavrinsko gričevje s svojo mešano in razloženo naseljenostjo. Vse
te razlike nam pregledno ponazorujeta priložena karta in tabela. 1
Tabela o velikosti kmečkih naselij na Primorskem
Od vseh hiš odpade (v °/») na naselja z
nad 50 26 50 11-25

Zgornja Soška dolina
Idrijca in Bača
Banjška in Trnovska
planota
Srednja Soška dolina
z Liškimi hribi
Brda
Vipava
Tržaški Kras
Šavrinsko področje
Podgrajsko podolje
z jz. Brkini
Reka s svzh. Brkini
Pivka

pod 10 ^

hišami :
6
18
13
46

54
22

22
19

11

14

20

37
16
39
56
25

15
27
15
24
15

68
56
47

18
28
33

t

10

X

82
54

24
58

55

45

75

17
20
21
15
3

31
37
25
5
57

69
63
75
95
43

48
57
46
20
60

11
11
14

3
5
6

97
95
94

14
16
20

V zemljiški razdelitvi smo ugotovili odločno prevladovanje
raznih oblik prvotno kolektivne, danes razdrobljene zemljiške posesti od močno pravilnih delcev na Pivki, na Reki in v Brkinih
preko nepravilnih, ponekod močno grudastih delcev po terasah
gorskih dolin do nepravilne razdelitve na prvotne grude (doslej
preozko imenovane »zaselške razdelitve«) v bolj strmih hnibih in
na Krasu. Videli smo dovolj primerov, kako so si ti sistemi v bistvu
sorodni ter je njihova različna oblika v glavnem odvisna le od površinskih oblik. Prav poseben kombiniran tip smo ugotovili v srednji Soški dolini, v Brdih in v Vipavi: terasne vinogradniško-sad1
Obe sta izdelani še po podatkih starih avstrijskih repertorijev za I. 1910.,
ki doslej edini omogočajo podrobno analizo naselij po velikosti in strnjenosti.
Še pri tem je moralo pomagati poznavanje krajev in vpogled v podrobne topografske karte. Za karto, ki naj bi bila prvi vzorec te vrste pri nas, se mi ni
obnesel poizkus uporabiti D e m a n g e n o v o metodo ali kako drugo od teh,
ki nam jih pregledno razčlenjuje D e b o u v e r i e (A. Demangeon, Une carte
de l'habitat, Annales de Géographie No 237, Paris 1933; — A. H. Debouverie,
Une méthode à base numérique pour la cartographie de Г habitat, Bulletin de la
Société Belge d'Etudes Géographiques, XIII., 1—2, Louvain 1943). Naše naselbinske razmere se s temi metodami ne dajo dobro prikazati, ker z njimi ni zadostno
podana relacija do občin zelo različne velikosti. Zato se mi je zdela odstotna
metoda kljub svojim pomanjkljivostim primernejša.

16*
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jarske grude in pod njimi polja v nepravilnih delcih. Sistematičnih
kolonizacijskih oblik (strogo pravilnih delcev, prog) na Primorskem ni. Celki so omejeni na razložena naselja, samotne kmetije in
drugotne zaselke v Gorah, razložena naselja v flišnih gričevjih celkov ne poznajo. Značilne meje v stmjenosti naselij se torej ne ujemajo z mejami med razmetano, prvotno kolektivno in zaključeno,
individualno posestjo kulturnega zemljiišča.
Za tolmačenje ugotovljenih razlik v oblikah naseljenosti in
zemljiške razdelitve je treba iskati vzroke v več smereh. Od dosedanjih proučevalcev, ki so obravnavali naselja na Primorskem, je
le M e l i k odmeril vsakemu med njimi, to je prirodi tal, obliki
j gospodarstva in naselitveni zgodovini, ono mesto, ki mu gre (21,
str. 151 si.). Drugi avtorji so po večini zašli v enostranska ali celo
docela zgrešena tolmačenja.
Tako so nekateri med njimi postavljali v ospredje celo etnografski moment ter zatrjevali, da je razlika med razloženo in strnjeno obliko naseljenosti na Primorskem hkrati razlika med
prvotno slovensko obliko naselitve na eni ter romansko na drugi
strani. Tako tolmačenje za razložena naselja ob zgornji Soči
(D v o r s k y , 12, 13) smo že zgoraj zavrnili. Nič bolj niso utemeljene trditve, ki jih v tej smeri postavljata M a s s i (19, str. 107) in
N i c e (23, str. 135). Zadnja dva skušata celo dokazati, da se meja
med hišo s pretežno primorskim, mediteranskim licem in hišo alpskega, odnosno osrednjeslovenskega tipa ujema z mejo med prevladujočo razloženostjo in strnjenostjo ter je torej tudi etnografsko zasnovana. Če pa pogledamo v stvari to značilno mejo, ki danes poteka od Žage na zgornji Soči zapadno pod Krnom na spodnjo
Bačo in Idrijco ter počez čez Čepovanski dol in jugozapadne robove Trnovske planote in Nanosa na Razdrto ter dalje proti Šentpetru na Krasu in Reki, vidimo tudi tostran nje, v območju alpske
in osrednje-slovenske hiše obsežna področja starih sklenjenih vasi
(Bovško, pa vsa Pivka in deloma še Reka z Brkini). Saj se ravno iz
Nice j eve proučitve hišnih tipov v podrobnem vidi, kako je severni
tip hiše s strmo streho, krit s slamo, deloma celo lesen, svoj čas
segal mnogo dalje na jug ob Soči, na Banjščico, s t. im. »divaškim«
tipom celo na Kras ter čez Reko in Brkine do Podgrajskega podolja.
Pri Lokvah in Čepovanu poteka meja med obema osnovnima tipo"
ma poprek čez predel močno razložene naseljenosti. V okolici Tolmina navaja Niice značilne relikte stare hiše »idrijskega« tipa sredi
vasi, ki imajo danes čisto sredozemsko noto, podobno tudi v Trnovem ob Soči (23, str. 21, 22). Prav dobro se vidi vzhodno od
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Tolmina, ob spodnji Idrijci in Bači, kako se j|e primorska hiša
uveljavila po večini le v velikih vaseh, bodisi povsem (Ljubin, Podmelec, Idrija pri Bači, Slap), bodisi — više zgoraj — vsaj delno
(Grahovo itd.) v močnejših kmečkih domovih, kako pa se na siromašnejšem obrobju teh vasi, zlasti pa v bližnjih, malo odmaknjenih
vasicah in zaselkih drži še starejši »idrijski« tip (prim. Borovnico
in Hum pri Podmelcu).
Precenjevala se je včasih tudi vloga površinskega značaja pri
nastanku razlik v naseljih. Tako je tolmačenje razloženosti v Soči
nad Bovcem z razmetanostjo majhnih drobcev uporabne zemlje
( N i c e 23, str. 14, 134) nedvomno enostransko. Zakaj bi vendar
potem imeli v tesni dolini Soče med Bovcem in Kobaridom sklenjene vasi, prav tako ob zgornji Koritnici? M e li k je tudi že po
pravici podčrtal, kako idrijske samotne kmetije, ki se na prvi pogled zde naravna posledica tamošnjega silno razrezanega sveta,
segajo tudi na sosednje kraške planote, čeprav se za Kras po navadi trdi, da nujno vstvarja sklenjene vasi (21, str. 152). Pristavim
naj, da pozna Cerkljansko hribovje, ki ni nič manj razrezano od
Idrijskega, kot vodilno obliko zaselke in vasice. Tudi ni res, da bi v
posebno strmem svetu morala nastajati samo majhna, osamljena
naselja. V Baški Grapi opazimo sicer na južni strani res samotne
kmetije, toda na prisojni strani, ki ni nič manj strma, imamo ponekod velike strnjene vasi z obsežnimi kompleksi razdrobljenega
zemljišča (Podmelec). Zakaj so nadalje Banjšice naseljene v majhnih, a strnjenih naseljih, sosednji Lokovec pa v raztrjesenih? Poudariti je tudi treba z M e l i k o m (21, str. 152/53), kako razgibani
flišni svet na Primorskem nikakor ni silil k razloženosti, temveč
v njem po večini ugotovimo strnjena näsielja (Brda, Vipava), v
kolikor strnjenost sploh ni popolna (Brkini, Reka, Pivka). Tudi tu
vrh tega ugotovimo razlike, ki jih nikakor ne moremo raztolmačiti
s prirodo. Od kod razloženost med Gorico, Krombergom in Vogrskim v nasprotju z vso ostalo Vipavo? Kje je prirodna osnova
za razliko med čisto razloženostjo v Šavrinskem primorju ter med
prepletanjem razloženih naselij s strnjenimi, ki narašča, čim bolj
gremo v notranjost šavrinskega flišnega sveta?
Cela vrsta je torej razlik, ki jih ne morjemo razložiti s prirodnimi svojstvi tal ali pa se vsaj pokaže taka razlaga za prepovršno
in preveč enostransko. Velikokrat nam jih bolje osvetli vpogled v
naselitveno zgodovino. Pri podrobnem obravnavanju smo povsod,
kjer je gradivo dopuščalo, že opozorili na dokazane ali zelo verjetne primere te vrste (razložena naselja v Tnenti, pod Krnom, ob
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Tolminki, v volčanskih Rutah, naselitvene plasti ob Bači in zgornji
Idrijci, naselitvene plasti v Vipavi z značilnim primerom Kromberškega področja, razloženost v Šavrinih).
Razlike v naseljih moremo končno tolmačiti z različnim značajem gospodarstva. Toda tudi tu moramo biti previdni. Na Primorskem je s te strani posebno značilno, da vinogradništvo s sadjarstvom sicer ustvarja posebne kompleksne oblike v zemljiški razdelitvi, nikakor pa ne posebnih, razloženih tipov naselja, kakor v
drugih naših vinogradniških krajih. Tudi šavrinske razloženosti ne
moremo raztolmačiti s tamošnjim intenzivnim mediteransko vrtnarskim obdelovanjem zemlje, saj je ta način drugje v Sredozemlju
povezan s sklenjenimi naselji. Prav tako ne smemo enostavno trditi,
da je razloženost v Gorah neposredna posledica živinoreje. Zakaj
so potem največje in najstarejše tolminske vasi, ki so močno živinorejske, sklenjene? Kaj drugega je kajpada tolmačenje teh razloženih naselij posredno iz živinoreje, z nastankom iz planin.
Ob vsem tem smemo reči, da osnovne razlike v oblikah naselij in zemljiške razdelitve na Primorskem kaj redko predpisuje priroda. S tem pa ne zanikamo, da v okviru oblik, ki so jih ustvarili
zgodovinski in gospodarski činitelji, priroda ne zahteva značilnih in
občutnih modifikacij. Tako je nedvomno res, da so v srednji Soški
dolini največje vasi tam, kjer so diluvialne terase najobsežnejše,
kjer gre le za neznatne terasne drobce, pa so vasi včasih prav
majhne. Severni del Banjške planote ima manjša naselja očitno
spričo bolj razgibanega sveta. V Cerkljanskem hribovju s planotami okrog šentviške Gore so večje vasioe in zaselki ob obsežnejših
planjah in ravnotah, ker je pač tudi naselitev te primernejše ploskve preje zasegla. Končno smo v vsem južnem in jugovzhodnem
delu našega ozemlja, kjer docela prevladujejo velika sklenjena naselja, marsikje ugotovili, da postanejo vasi manjše, čim je svet v
podrobnem bolj razgiban, manj planotast, kjer so površine, primerne za obdelavo, manj obsežne. Zgovorni primeri za to so Divaški Kras proti Škocijanu in Reki, vsa Brkinska Brda in podnanoška Pivka.
Posebno veliko zavisnost od reliefa pa smo mogli sproti ugotavljati pri zemljiški razdelitvi. Spet nam seveda tu relief ne raztolmači onovne razlike med celki in razkosanimi celki (drugotnimi
grudami) na eni strani ter oblikami pomešane zemljiške razdelitve
na drugi. Pač pa se nam v okviru pomešane razdelitve, ki je sama
na sebi nedvomno znak starejše naselitvene plasti, zunanje razlike
v parcelaciji pokažejo po ogromni večini kot posledica terenskih
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oblik. Ravno primorski primeri nam jasno pokažejo, da med razdelitvijo na manj pravilne, grudaste delce ter razdelitvijo na nepravilne, t. im. prvotne grude v ogromni večini ne more biti genetske
razlike. Na Krasu smo srečali vrsto primerov, s kričečo razliko
med nepravilnimi grudami v pravem, kraškem vrtačastem svetu
ter bolj ali manj izrazitimi delci v širših plodnejših uvalah, suhih
dolih, slepih dolinah ali flišnih zaplatah. Pri tem po navadi ne more
biti govora o razlikah v naselitveni zgodovini ali gospodarstvu. Tudi
povsod v hribovju smo opazovali močno zavisnost parcelacije od
reliefa. Podolgovate, pravilne, deloma terasaste parcele vzdolž pobočja so tam normalen pojav. Le ponekod v posebno strmem svetu,
n. pr. ob Baski Grapi, zbodejo v oöi široke njive, ki se vlečejo po
strmini navzdol ter so v nasprotju tudi z osnovnimi zahtevami umnega obdelovanja, saj je njih obdelava poglavje zase, razen tega jih
sproti uničuje naglo odmakanje po strmini.
Pri premotrivanju agrarne pokrajine na Primorskem se seveda sproti vsiljujejo misli o tem, kakšna je v njej problematika
naše bodoče poti v socialistično agrarno gospodarstvo. Pri tem
stopa posebno živo v ospredje zemljiška razdelitev. Naši prastari
razdelitveni sistemi na grude in na delce, kjer je posest posameznega kmeta razmetana v številnih drobcih po vsem vaškem
zemljišču, kjer je zato kulturno zemljišče razdrobljeno na množico včasih nesmiselno majhnih in ozkih parcel, kjer je tudi prometna zveza s poljem sama zase problem, so nedvomno najtrši
oreh na poti sodobnega načrtnega gospodarjenja v kmetijstvu. In
ugotovili smo, ne le da so ti sistemi v različnih variantah oblika,
ki na Primorskem daleč prevladuje, temveč da so tam zavzeli
glede razdrobljenosti tudi najbolj ekstremne oblike. Ta razdrobljenost je na Primorskem v splošnem izdatno večja kot v osrčju
Slovenije. Statistika predvojnega posestnega stanja (2) nam pokaže, koliko je na Primorskem področij, kjer obsegajo kmetije
s posestjo od 1—5 ha več kot polovico vseh gospodarstev, ki se
jim seveda pridružuje skoraj povsod še znatno število vaščanov
z minimalno posestjo (pod 1 ha). Taka področja ugotovimo v
Gorah, zlasti na Bovškem in okrog Breginja, v Brdih in v vsej
Vipavski dolini, posebno v spodnji blizu Gorice. Pri tem je celo
po navadi daleč najmočnejša skupina z manj kot 3 h a zemlje. Ob
Baci in Idrijci, pa v Brkinih, na Reki in na Pivki je posest nekaj
večja (največ od 5 do 10 ha), a ne smemo prezreti, da gre pri tem
za krepkejši delež gozda ali pašnika. Isto velja za Kras. 2e ta
površni vpogled ilustrira vso nevzdržnost dosedanjega stanja.
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Pa tudi glede same oblike naselij bo moral novi čas prinesti
marsikaj novega. To je seveda problem zase. Nakažem naj ga le
z enim primerom. Na robu Trnovske planote nad Čepovanskim
dolom so Lokve, tipično razloženo naseljie. V osvobodilni vojni so
bile docela porušene, zdaj se naglo obnavljajo. Pri tem se geograf
vpraša, če ne bi kazalo v takih primerih vsaj omiliti dosedanjo
razloženost ter novo naselje, ki bo odslej živelo še bolj v skupnosti kot doslej, osredotočiti bolj v enem središčnem delu ter s
tem olajšati vse bodoče skupne naprave in z njimi smotrno gospodarjenje.
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CenbCKoe расселение в Словенском Приморће

(Краткое изложение)
В Словенском ПриморБе в типе компактннх поселении не сухцествует 6ОЛБшои разницБг. В болБшинстве случаев они кучнне. В тоже времл характерно,
что величина и компакгноств a также разбросанностБ селБских поселении часто
менлегсл. По верхнему теченшо реки Сочи расположенБЈ компактнБге села, за
исклкучением ВБШОКИХ ИЛИ более удалензшх местностеи, в которБГх местах образовалисБ разбросаннне поселенил наверно из преждпих roproix пастбиш или
горнда лугов. В долине Бачи и в Церкллнских горах болБшеи частБК) встречанзотсл поселки и маленБкие деревушки, в ИдриАских же горах особнлки. Ha
БанБшком плоскогорви также полвллмгсл поселки и деревушки, тогда как длл
среднеи долинм Сочи тшшчнН болБшие села. В Горишких Брдах, a в особенности в Випавскои долине оменлжугсл села, деревушки и поселки, a иногда и разбросаннБ1е поселенил. В областлх Триестского и Истарского Карста болвшеи
частБНЈ преобладагот болБшие села, и ТОЛБКО B области флиша Шавринскои холMHCToft странБ1 (ioro-западно от Триеста) снова встречакхгсл разбросаннБИе поселенил. Причину в различии между компактнБгаи и разбросаннБГми поселенилми
находим прежде всего в истории поселенил, a не в характере почвБ1 т. к. простираштсл например разбросаннБШ поселенил с терригории нормалБното релБефа
также и в областБ карста, тогда как в области флиша преобладает разбросанноетБ.
В способе разделенил земли преобладагот системБГ с разбросаннБ1ми и смешанН Б Ш И владенилми (»на делце«, »на груде«), ТОЛБКО y разбросашшх поселении
находлгцихсл ВДОЛБ верхнего теченил реки Сочи И ИдривдБ! владенил арондираннБГ.
Об'лснение к приложеннои карте : 1 = свБгше 90°/о домов в компактнБгх
селах (т. е. болБше чем 10 домов), a = с болБшинством сел свБИше 50 домов, б = с
болБшеи частБГО сел с менее чем 50 домов; 2 = свкгше 80% домов в селах (a и б
как под l); 3 = свБпие 65°/» домов в селах (a и б как под l); 4 = свБше 50°/о
домов в селах; 5 = 50 до 70% домов в поселенилх с менее чем 10 домами (a =
болБшеи частБК» поселки, в = болБшеи частБК) разбросаннне и особнлки); 7 =
свБИпе 90% домов в поселенилх с меиее чем 10 домами.
Светозар Илешич
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L'habitat rural dans le Slovensko Primorje (Littoral Slovène)
(Résumé)
Il n'y a pas de grandes différences, dans le Littoral slovène (région
récemment libérée), quant aux formes de l'habitat rural concentré. C'est, sauf
rares exceptions, le village en tas qui domine. Mais c'est le degrés de concentration ou de dispersion et la grandeur des villages elle-même qui varient notablement. Dans la vallée supérieure de la Soča, le village prédomine sauf dans
quelques régions plus hautes ou éloignées dont l'habitat dispersé ou faiblement
aggloméré tire son origine probablement des anciens établissements temporaires
sur les prairies et pâturages alpines. Cest, au contraire, le hameau et le petit
village qui prévaut dans les vallées et montagnes préalpines des bassins de la
Baca et de l'Idrijca, affluents gauches de la Soča, cédant même, dans la région
d'Idrija, la place à l'habitat tout à fait dispersé. Le hameau et le petit village
réapparaît sur le plateau de Banjščice pour se mêler avec des grands villages
dans la vallée moyenne de la Soča. Mais c'est surtout dans les collines tertiaires
viticoles autour de Gorice (Brda de Gorice, la vallée de la Vipava) qu'on peut
observer l'enchevêtrement typique des grands villages très serrés et très anciens
avec de petits villages, hameaux et fermes aglomérées plus récentes. Sur le Karst
de Trieste et d'Istrie le village concentré est de nouveau la seule forme d'habitat
rural, ne cédant la place à l'habitat dispersé que dans les collines tertiaires
(»Savrinsko gričevje«) au Sud-Ouest du Trieste.
Quant aux causes des différences entre l'habitat concentré et l'habitat
dispersé, il les faut chercher plutôt dans l'histoire de la colonisation et de la
vie rurale que dans les conditions naturelles. Ainsi l'habitat dispersé ne s'arrête
guère sur la limite du relief normal mais s'étend jusqu'au milieu de hauts plateaux karstiques tandis que les collines de flysch ne connaissent presque que
l'habitat concentré. Mais nulle part il ne peut être question des influences
ethniques.
Dans le dessin parcellaire domine le système des champs ouverts irréguliers ou réguliers avec la propriété fortement morcelée et dispersée. Ce n'est
que l'habitat dispersé sur la Haute Soča et l'Idrijca qui connaît les terres
encloses.
Legende à la carte adjointe (p. 242) : 1 = plus de 904/« des maisons rurales
dans les villages concentrés (avec plus de 10 maisons), a = villages avec plus
de 50 maisons prédominant, b = villages avec moins de 50 maisons très nombreux; 2 = plus de 80*/q des maisons dans les villages (a et b comme sous 1);
3 = plus de 65*/» des maisons danes les villages (a et b comme sous 1); 4 = plus
de 50*/« des maisons dans les villages; 5 = 50—70e/» des maisons dans les hameaux et l'habitat dispersé (a = hameaux prédominant, b = l'habitat dispersé
prédominant); 6 = 70—90*/« des maisons dans les hameaux et l'habitat dispersé;
7 = plus de 90•/• des maisons dans les hameaux et l'habitat dispersé.
Svetozar Ilešič

