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V l a d i m! i r L e b a n 

Nanos 
(Gospodarska povezavai s sosedstvom) 

G e o g r a f s k i p r e g l e d 

K visokim kraškim planotam na slovenskem ozemlju prištevamo 
tudi Nanos, ki predstavlja s Hrušico enotno tektonsko in 

petrografsko ozemlje. Kossmat pravi, da je Nanos le prednji del 
Hrušice, kjer nastopi preokret v normalno dinarsko slemenitev (1). 
Če vzamemo Hrušico in Nanos kot celoto, vidimo da se obe planoti 
raztezata med idrijsko prelomnico, Vipavsko dolino, Trnovskim 
gozdom in Postojnsko kadunjo. Orografsko pa obe planoti ne pred-
stavljata enote, saj sta med seboj ločeni po podolju, ki poteka od 
kraja Bela proti Bukovju, kjer dobi stik z imenovano kadunjo. Na 
drugih straneh je Nanos popolnoma jasno ločen od sosednjih enot; 
tako od Trnovskega gozda po globoki dolini Bele, kakor s strmimi 
pobočji od Vipavske doline in kadunje ob Pivki. Ta v naravi vidna 
razmejitev pa ima svoj odraz tudi v živi govorici. Ljudstvo razume 
pod imenom Nanos planoto, ki meji na Vipavsko dolino, Postojn-
sko kadunjo, dolino ob Beli in njeno nadaljevanje v že navedenem 
podolju proti Bukovju. Zadnji del meje od Bele do Bukovja se po 
ljudski govorici ne drži samega dna podolja, ampak se od kraja 
Bela vzpne na Farmanco, logarsko hišo v severnem pobočju planote, 
odkoder se nadaljuje po cesti na Predjamo in Bukovje. Razlika 
med to in orografsko mejo je neznatna in je v zvezi s samim po-
tekom ceste, ki se drži pobočja in ne podolja. Omeniti moramo, da 
prebivalci Nanosa ostro ločijo svojo planoto od Hrušice, s katero 
nimajo nobenega stika. 

Nanos je zgrajen, ravno tako kot Hrušica, iz krednih apnencev. 
Trnovska planota, ki je ločena od Nanosa in Hrušice po ugreznini 
od Cola preko Vodic na Črni vrh (2), je zgrajena iz triadnih in 
jurskih apnencev, ki jih imamo ravno tako na široko pri Idriji in 
Žireh. Na vzhodni strani Hrušice se razteza pas triadnega glavnega 
dolomita in jurskega apnenca. Od trnovske strani segajo jurski in 
triadni apnenci do globokega jarka ob Beli in so ločeni od krede 
po ozki progi eocenskega flišia. Meja med kredo Nanosa in flišem 
poteka takorekoč po dnu doline in sega le malokje v pobočja. Od 
Vrhpolja do Vipave se stika kreda Nanosa z aluvialnimi napla-
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vinami Bele in Vipave, nakar se zopet pojavi fliš, ki je naložen na 
mezozojske apnence (3). Flišni pas spremlja ves zapadni tektonski 
rob Nanosa do Razdrtega. Njegova višina raste neprestano v jugo-
vzhodni smeri, dokler ne doseže pri Razdrtem višine 580 m. Vzhodni 

Karta 1. 

rob planote je ravno tako tektonskega porekla in ga spremlja v 
vsej dolžini do Predjame fliš Postojnske kadunje. Ob vipavskem 
robu od Gradišča do Razdrtega in v Postojnski kadunji od Raz-
drtega do severno od Stranj, imamo na flišu ogromna melišča kvar-
terne starosti. Grušč, ki je naložen na debelo, se je krušil od str-
mega pobočja Nanosa in prekril flišno osnovo. Tam, kjer je bilo 
delo povrhno tekočih voda dovolj intenzivno, je bil odplavi j en 
grušč in si je voda vrezala svoje struge v samo flišno osnovo. Na 
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nekaterih mestih (n. pr. pri Gradišču) je grušč sprijet v brečijo, 
ki je razrezana po hudournikih in tudi sicer močno razpokana. 
Vzrok tej razpokanosti moremo iskati v polzenju grušča in brečije 
v smeri nagnjenosti fliša, t. j. v smeri dna doline. Prepokanost se 
zelo lepo vidi pri Gradišču. Melišča proti Postojnski kadunji niso 
tako obsežna. Tam, kjer meliišča nehajo (n. pr. pri Vipavi), moramo 
po Kossmatu iskati vzrok v drugačni vpadnosti skladbv apnenca 
proti kadunji (4). 

Iz pontske dobe imamo na Slovenskem ohranjenih mnogo rav-
nikov, med katere spada tudi Nanos s široko ohranjenim plano-
tastim svetom (5). Ostanki starega najvišjega nivoja so na planoti 
ohranjeni v nizu vrhov, ki se vlečejo od Pleše (1261 m) preko De-
belega (1299 m) in Suhega vrha (1315 m) v severni smeri. Ravnik 
poteka od Razdrtega nad robom Postojnske kadunje v smeri po-
dolja, ki loči Nanos od Hrušice. Od tega najvišjega niza imamo 
počasno nižanje proti zapadu v smeri Vipavske doline. Prihodnji 
nižji nivo obsega višine okoli 900 m, kateremu bi ustrezale tudi 
višine nad samim zapadnim robom. Omeniti moramo, da v smeri 
od vzhodne strani proti zahodni nastopa vedno izrazitejši planotast 
svet, na katerem imamo tudi neprimerno bolj razvite kraške pojave. 
Sleme (ime) med Ravnikom (ime) in Lipami predstavlja enega od 
teh nižjih nivojev in se vleče v smeri JJV—SSZ. V njem nastopajo 
višine, ki med seboj le malo diferirajo (889, 878, 884, 883, 873) in 
dokazujejo ostanek nižjega nivoja. Ta hrbet, v katerem nastopajo, 
kot smo videli, le majhne višinske razlike, loči med seboj dve naj-
večji suhi dolini na planoti. Prva se vleče med Slemenom in za-
padnim robom planote. Začenja se na jugovzhodni strani pri Po-
dražki bajti v višini 800 m in ima do severozapadnega roba, do 
koder sega, padec za približno 100 m in to na dolžino slabih 8 km. 
V začetku je padec bolj enakomeren kot na zaključku doline. Dno 
doline, ki je v zgornjem delu široko, v spodnjem pa precej ožje, 
je bilo izpostavljeno močnemu zakrasevanju. Vrtače si slede v 
smeri podolžne osi in je njihova razsežnost različna. Nastopajo 
mialjhne, pri katerih znaša premer komaj nekaj metrov in velike s 
precejšnjo obsežnostjo. Razen vrtač imamo na dnu tudi par uval, 
ki so pa majhne in ne do kraja izdelane. Dolina je prekrita z raz-
lično debelo kraško preperelino. Na nekaterih krajih znaša debe-
lina do 50 cm, drugod pa veliko manj, tako da pridejo na površje 
celo razjedena kamenita kraška tla. Naj debelejša plast prepereline 
nastopa v najnižjih delih, čim bolj pa se bližamo robovom, tem 
bolj tanka postaja. Od te doline se zapadno od kmetije Piženti 
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odcepi druga v severno smer. Znana je pod imenom Ravnik. Višina 
dna je ista kot pri prvi in se spusti v pobočje nad Sanaborjem, v 
katerem je zelo dobro viden njen obseg. Tudi njeno dno pokrivajo 
vrtače in manjše uvale. Med obema pa je razlika, ki je vidna že na 
prvi pogled v sami širini dna in v strmini pobočij, ki padajo v eno 
ali drugo. Pobočja nad prvo so strmejša, dočim so pri drugi veliko 
bolj položna. V teh so vidni v skalo vrezani sledovi teras, ki pa so 
ravno tako kot ves ostali prostor že močno zapadle zakrasevanju. 
Nahajajo se v višini 840m in spremljajo prvo dolino v zapadnem 
pobočju od Majerja (pristava) do njenega izteka. V pobočju Sle-
mena niso vidne. Pri kapeli ob poti z Gradišča preide suha dolina 
v pobočje, kjer je njen potek viden zelo nejasno. Po nižjih nivojih 
in nagnjenosti, zlasti v višini 580 m in 320 m, bi mogli sklepati, da 
se je odtok vršil v smeri Zemone, kjer bi bilo sotočje z dolino Bele, 
katere višji tok se da dobro zasledovati po ohranjenih nivojih. 
Nivoji spremljajo današnjo dolino v pobočju Nanosa od Starega 
gradu pri Vipavi do Sanaborja in sicer z višinami od 220 m do 
320 m. Suha dolina Ravnik je v nasprotju z Lipami širša, v njej 
nastopa bolj plosko dno, ki, jo ravno tako pokrito z vrtačami in 
nedodelanimi uvalami. Debelina kraške prsti je le majhna. Pri 
kmetiji Piženti se nahaja na več mestih vododržna glina v slojih, 
ki so debeli tudi preko enega metra. Nad današnjim dnom se dado 
ugotoviti terase tako v pobočju Slemena, kot v severovzhodnem. 
Po svojem obsegu so neprimerno večje od onih nad prvo dolino. 
Od Pižentija navzdol spremlja dolino prvi nivo v višini 815 do 
820 m, drugi, ki je jasno viden samo v severovzhodnem pobočju, 
pa v višini 870 m. Po širini doline in po obsegu teras moremo skle-
pati, da se je glavni odtok vode usmerjal v dobi pred zakraseva-
njem v severno smer proti Sanaborju, kjer je dobil stik z odtokom 
s sosednjih področij. Nikjer na planoti pa ni zaslediti znakov, da 
bi se odtok vršil tudi v druge smeri, n. pr. proti Postojnski kadunji 
ali proti/ zgornjemu delu Vipavske doline. 

Planota je nagnjena proti severozapadu. Vzroka temu ne mo-
remo iskati samo v površinskem preoblikovanju tekočih voda, 
ampak mora biti vsekakor tudi v zvezi s tektonskimi pojavi. Višina 
fliša v Vipavski dolini in onega v Postojnski kadunji se močno raz-
likuje. In ker je bila guba Hrušice in Nanosa narinjenà verjetno 
že na dvignjeno eocensko osnovo Postojnske kadunje, potem bi se 
mogel sam nariv Nanosa nagniti v smeri nagnjenosti flišne osnove. 

Suha dolina Lipe ni imela nobenega dotoka, ker v vsem danes 
vidnem in ohranjenem poteku ni videti nobenih stranskih dolin, 
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ki bi se stekale v njo. Pač pa je to vidno pri Ravniku. Največja 
stranska dolina s širokim dnom je razvita na Orlovšah. Poteka v 
južni smeri mimo Devinskega hriba in se nato v višini ceste združi 
z glavno. Več manjših suhih dolin je dobro vidnih v jugovzhodnem 
delu planote. Začenjajo se pod pobočji Suhega vrha, Malega in 
Velikega Bukovca, Debelega vrha itd. 

Obe glavni suhi dolini imata skupni začetni del. Da bi skupni 
začetek dolin obstojal, ko so vode tekle še povrhno, ni verjetno. 
Obstoja možnost, da je bil prvotni vmesni hrbet (nadaljevanje 
Slemena v jugovzhodni smeri) kasneje denudiran. 

Na ozemlju, ki je pokrito z gozdom, ponekod tudi na odprtem 
svetu, zasledimo manjše udome vrtače. Znane so ledene jame pre-
cejšnjega obsega in zelo velikih globin v svetu Slapenskega, De-
belega in Rjavega vrha (Veliki, Mali, Ložki in Slapenski ledenik). 

V celotnem obsegu Nanosa ne najdemo nikjer nobenih te-
kočih voda, niti studencev, kar govori o tipični in izraziti kraški 
površini. Prvi izviri, na katere naletimo, so šele na njegovem 
vznožju, kjer se stika kredni apnenec s flišem ali kvartarno nasi-
pino. Največji izvir pod Nanosom je Vipava. Bela je po svojem 
značaju tipični hudourniški potok, ki izgubi poleti za par mesecev 
vodo. V dobi deževja je njena erozijska in transportna moč zelo 
velika, o čemer priča globoka struga in veliki nanosi v ravnici južno 
od Vrhpolja, ki so iz grobega in debelega grušča. Potok Močilnik, 
ki je pritok Vipave, zbira vodo izpod pobočja Nanosa od Razdr-
tega do Gradišča, Mnogi izvirki prihajajo na dan na meji med fli-
šem in apnencem in so vzrok, da je niže ležeči svet močno vlažen. 
Ravno tako imamo na meji obeh formacij v Postojnski kadunji 
cele roje izvirkov, ki so vzrok precejšnji vlažnosti. Iz navedenega 
je jasno, da na Nanosu primanjkuje vode. Ljudje si jo preskrbujejo 
s pomočjo kapnic, za živino pa so napravljeni kali in to povsod 
tam, kjer se pase živina in pa v bližini nekaterih hiš. Njihovo šte-
vilo je danes majhno. Poznani so Ilovica, Devin, na Ravniku in v 
Plotki. Za njihovo napravo uporabljajo ljudje vododržno ilovico, 
o kateri smo že govorili. 

Za razjasnitev klimatskih prilik na planoti nam niso na raz-
polago nobeni direktni podatki, ampak smo pri tem navezani na 
sosednje postaje, bodisi višinske ali obodne v nižini. Nanos, ki 
spada v vrsto visokih planot, ima ravno tako kot vse ostale veliko 
množino padavin. Vzpon padavin od Jadranskega morja v notra-
njost je zelo nagel, na Krasu sledi enakomerno višanje do Vipav-
ske doline, nato pa ponoven oster vzpon nad strmim robom 
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planot (6). Za določitev klimatskih prilik na Nanosu smo vzeli 
sledeče postaje: Hrušica 830 m, Razdrto 577 m, Predmeja 970m, 
Krekovše 677, Trnovo 789 m, Postojna 610 m in Ajdovščina 
109 m. Hrušica ima letni povpreček 2183 mm, Razdrto 1728 mm, 
Predmeja 2754 mm, Krekovše 2998 mm, Trnovo 1853 mm, Postojna 
1703 mm in Ajdovščina 1618 mm. Škoda, da so podatki za Dol 
(882 m), ki leži v veliki bližini Nanosa in ima isto višino, nepopolni. 
Kljub temu navajam nepopolni povpreček (doba opazovanja je 
bila večkrat prekinjena) 2345 mm, ki se mi zdi, da bo ustrezal res-
ničnemu stanju. Že iz teh nekaj podatkov vidimo, da imajo visoko 
ležeče planote neprimerno večjo množine padavin, kot nižinski pre-
deli, pa naj bodo ti v Vipavski dolini ali pa v Postojnski kadunji. 
Množina padavin bi znašala po Reyi okroglo 2200 mm. Ta množina 
je pa nižja od one na sosednji Trnovski planoti. Da spada Nalnos 
v področje visokih padavin, nam lepo prikazuje karta Letna mno-
žina padavin na Slovenskem (7). Pri navedenih postajah je mini-
mum dosežen v februarju, kateremu sledi zelo deževni marec. 
Poletna doba pozna srednjo mero padavin, katerih množina proti 
jesenskim mesecem narašča, tako da dosežemo v novembru maksi-
mum. Ista razporeditev velja tudi za Nanos. Snežna odeja se drži 
po nekaj mesecev in doseže precejšnjo debelino. V krajih, kjer 
divja močna burja, nastopajo v zimski dobi pogosto zameti. Top-
lotne razmere na Nanosu so slične onim na sosednjih planotah. 
Najmrzlejši mesec je januar, najtoplejši pa julij. Na planoti je 
dobro poznana burja, ki se spušča preko zapadnega roba v Vipav-
sko dolino. Da je njena jakost na planoti velika, se dobro vidi v 
drevju nad zapadnim robom, ki ima v smeri planote le slabo razvite 
veje. 

Veliki razločki, ki nastopajo na Nanosu v primeri z Vipavsko 
dolino in kraškimi predeli na zapadni strani, v pogledu temperatur 
in padavin, so zelo lepo vidni pri rastlinski odeji, ki je v veliki 
meri odvisna od klimatskih prilik. Tomažič pravi, da nosi rastlin-
stvo Nanosa na sebi vse značilnosti, ki ustrezajo srednjeevropskim 
gozdovom, travnikom in planinskim pašnikom (8). Že iz tega lahko 
posnemamo, da ne smemo pričakovati tu rastlin, ki rastejo v niž-
jem veliko toplejšem svetu, razen sporadičnih primerov, ko si je 
rastlina našla za svoj razvoj ugoden prostor. Da pripadla rastlinstvo 
Nanosa srednjeevropskemu tipu, je vsekakor iskati vzrok v vlagi, 
toploti, kakovosti tal in seveda tudi v nadmorski višini. 

Površino Nanosa pokrivata danes gozd in pašnik. V gozdovih 
najdemo zastopane listavce in iglavce, da bi pa prevladovala po-
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vsod ena ali druga vrsta, ne moremo reči. V gozdovih raste bukev 
na strnjenih prostorih, med bukovjem pa imamo še nekatere druge 
listavce in posamezne iglavce. Tudi iglavci rastejo na obsež-
nem zemljišču. Med njimi moramo omeniti smreko v višjih in 
srednjih legah, bor v pobočju med v ipavo in Vrh pol jem in nizki 
bor nad zapadnim robom. Drugo drevje, kot hrast, imamo le sem-
tertje. Obsežni gozdni predeli se razprostirajo od roba Postojnske 
kadunje do kmetij v osrednjem delu planote. To je najobsežnejši 
kompleks. Tudi drugod nastopajo obsežni gozdovi, vendar za tem 
močno zaostajajo in to ne samo po obsežnosti, ampak še bolj po 
starosti in kvaliteti sestava. Mlad mešan gozd imamo na severo-
zapadu, kjer preide v pobočju nad dolino Bele v gosto in mlado 
borovino, ki je bila umetno posajena. Nad zapadnim robom imamo 
v precejšnji meri krmežljavo borovino nizke rasti, pri kateri se 
vidi velika izpostavljenost burji. Kobetova loza med Turo (963 m), 
zapadnim robom in Pižentijem je mlada po svojem sestavu. Od 
tod se vleče proti Majerju starejši mešan gozd, v katerem je naj-
več bukovja. Pobočja proti Hrušici so pokrita z mešanim gozdom 
različne starosti. 

V zvezi z gozdovi moramo omeniti še ravne. S tem imenom 
nazivajo prebivalci planote manjše ploskve v gozdovih, ki so po-
krite s sočno travo in ki se kose. Njihova površina ni velika, vendar 
pa važna za pridobivanje sena. 

Veliko bolj govore o bližini nižjega kraškega sveta travniki, 
na katerih naletimo na veliko kraških trav. Pašniki nimajo tiste 
sočnosti kot v alpskem svetu, ampak prevladujejo na njih bodi-
časte in ostre trave, le tam, kjer je več vlalge, odnosno tam kjer se 
dalje časa zadrži, imamo večjo sočnost trav. To je med gozdnimi 
površinami, dočim ne moremo tega reči za odprti svet v suhih 
dolinah. Pod pašniki se nahajajo suhe doline in svet od Pleše proti 
Šembidski bajti. 

V prometnem pogledu imamo planoto povezano predvsem z 
Vipavsko dolino in dolino ob Beli. Slabša je povezava s Postojnsko 
kadunjo. O prometni povezavi planote z Vipavsko dolino govori 
franciscejski kataster, saj so med občinskimi parcelami naštete 
tudi poti. Freyerjeva karta Kranjske pa ima na planoti vrisane 
mnoge poti in to z veliko natančnostjo (9). Na karti je vrisana pot 
z Gradišča na Lipe in njeno nadaljevanje v jugovzhodni smeri 
proti Pižentiju ter s sestopom na Šembid. Druga pelje iz Vipave 
mimo Starega gradu, tretja iz Vrhpolja in četrta iz Bele. Poleg teh 
glavnih je vrisanih več lokalnih v osrednjem delu planote. Cesta iz 
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Sanaborja je bila speljana pozneje. Najvažnejša in za moderni to-
vorni promet edina sposobna cesta je danes cesta iz Sanaborja, 
ki preseka planoto po sredini in se spusti v močnih serpentinah 
preko strmega roba v Vipavsko dolino pri Šembidu. Od te ceste se 
pri kmetiji Jež odcepi stranska s ponovnim odcepom. En krak vodi 
v vzhodne gozdne predele pod Debelim in Suhim vrhom nad Po-
stojnsko kadunjo, drugi pa mimo Podraške bajte nad zapadnim 
robom, dokler se tik nad strmino ne združi z glavno. Te ceste 
predstavljajo za planoto glavno prometno ožilje^ po katerem je 
mogoč tudi avtomobilski promet. Po njih se vrši takorekoč ves 
vozni promet. Glavna eesta, od katere se odcepijo vse ostale, je 
bila v dobi fašistične Italije rekonstruirana in utrjena z namenom, 
da bi laže služila eksploataciji nanoškiih gozdov. Razen teh cest pa 
imamo še več dovoznih poti, ki vodijo na planoto z vseh strani. 
Po svojem ustroju so to kolovozi, kjer je mogoče voziti le z živino 
in še to le lažje tovore. Služijo hitrejšemu dostopu iz posameznih 
vasi v dolini na planoto, navzdol pa se po njih ne vozi. 

Celotna mreža poti, po kateri je možen vozni promet, je 
najbolj zgoščena v srednjem delu, kjer imamo širok stik z gozdom, 
in na zapadni strani. Ta zgostitev je utemeljena v gospodarski 
izrabi gozda, ki se največ izkorišča za naselja v Vipavski dolini. 
V oči zbode majhna povezava s Postojnsko kadunjo in še ta služi 
le dolinskim kmetom, ki izkoriščajo samo svoje gozdove v pobočjih 
nad kadunjo. Da bi bil dostop na planoto s postojnske strani težji 
kot z vipavske ne moremo reči, torej ne moremo v tem iskati vzroka 
majhne povezanosti. Verjetno je vzrok v tem, da ima Postojnska 
kadunja dovolj travnikov in zato ni treba njenim prebivalcem 
iskati travniških prostorov na Nanosu. Vipavcem pa travnikov 
manjka in so zato nujno navezani na izrabo travnikov in pašnikov 
na planoti. Naslonitev posameznih kmetij na prometno omrežje ni 
močna. V veliko večji meri služijo ceste prebivalcem iz doline za 
izrabo njihovih gozdov, kot pa prebivalcem planote. 

Življenje prebivalcev na planoti je odvisno od poljedelske iz-
rabe tal, od gozda, katerega so si pridobili v 19. stoletju in deloma 
od živinoreje. Njive, na katerih uspevajo le krompir, oves in zelje 
ter nekatere stročnice, so zelo majhne. Večina teh leži v vrtačah 
in uvalah, le malokatera je v drugem svetu. Zelo lepo se vidi izraba 
vrtač in uval na Lipah, kjer služijo vse temu namenu. Poljski pri-
delki pa zdaleka ne zadoščajo za prehrano1. Prebivalstvo je nave-
zano na izrabo gozdov, ki jim nudijo stalni vir dohodkov. Površine 
pašnikov in travnikov, ki pripadajo nanoškim posestnikom, so tudi 
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majhne in ker košnja vsled poletne piaše ne da dovolj sena, tudi 
živinoreja ni kaj prida razvita. Posamezna posestva imajo le po 
nekaj glav goveje živine, nekatera od njih pa tudi po enega ali 
dva konja, ki pa ne služijo obdelavi zemlje, ampak se rabijo za 
spravljanje lesa iz gozdov do voznih poti in le redko tudi za pre-
voze v dolino. Značilno pa je, da je število ovac zelo majhno, saj 
jih ima le eden posestnik okoli 10, večina pa nobene. Sadno drevje 
sicer uspeva (oreh, jablana, hruška in češnja), vendar pa je rodnost 
zelo slaba. Njegova množina je majhna in imamo pri posameznih 
kmetijah le po nekaj dreves. Posestva, ki niso velika po površini, 
ne morejo preživljati lastnikov, ki so odvisni še od postranskega 
zaslužka, ki jim ga dajejo tuji gozdovi, v katerih delajo povečini 
kot gozdni delavci. 

Zapadno od Nanosa se razprostira Vipavska dolina in nizki 
kras, svet, ki nii s planoto samo v ostrem orografskem nasprotju, 
ampak tudi drugače. Klimatske prilike so čisto drugačne in v zvezi 
s temi je tudi rastlinstvo, ki nosi na sebi močne značilnosti kra-
škega in mediteranskega področja. Plodno zemljo imamo v obsež-
nejših ploskvah le v flišnem pasu Vipavske doline in zapadno od 
nje do braniške doline, na samem krasu pa je je le malo. V prvem, 
kot drugem svetu se izrablja do zadnjega, vendar kljub temu ne 
more preživeti svojih prebivalcev. Zato je bilo nujno, da si je pre-
bivalstvo tega, zapadno od Nanosa ležečega prostora, poiskalo 
svet, ki služi domači zemlji v dopolnitev in ga našlo na planoti, 
ki služi s svojim ostrim nasprotjem temu namenu. 

Od planote je v precejšnji meri odvisno življenje nekaterih vasi 
v Vipavski dolini. Gradišče, Šembid, Lozice in Podraga so naselja, 
ki so v močni meri povezana z Nanosom. Velikost posestev v teh 
vaseh je povečini majhna. Prebivalstvo živi od poljedelstva (sade 
predvsem koruzo in krompir, druge kulture le malo), vinogradni-
štva, sad j ere je in deloma živinoreje. Gozdov v dolini ni in jih 
imajo posestniki na planoti, kjer jih imajo tudi tisti iz Manč, Lož, 
Goč in Slapa. 

Gradiščani imajo na Nanosu le lastne gozdne parcele, nimajo 
pa v lasti nobenih drugih zemljišč. Ker jim njihovi dolinski trav-
niki ne dajejo dovolj krme, imajo v najemu precejšnje površine 
na Lipah, kjer kose in spravljajo posušeno seno v dolino. Med 
košnjo in spravljanjem sena se vračajo dnevno domov. Uvale in 
vrtače, ki so med travniki, odnosno pašniki, izrabljajo za sajenje 
krompirja in zelja, ki tod zelo dobro uspeva. Do leta 1935 so imeli 
v najemu tudi del Orlovš, kjer so kosili. Po pripovedovanju doma-
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•činov bi morali pri mnogih hišah na Gradišču opustiti rejo živine, 
če ne bi bilo sena iz Nanosa. Iz tega vidimo, da Nanos posega 
močno v gospodarsko življenje tega naselja. 

Različno od Gradiščanov pa imajo prebivalci Šembiida, Lozic 
in Podrage v jugovzhodnem delu planote lastne travniške parcele, 
med katerimi so tudi majhne njive. Parcele so precejšnje in dona-
šajo prebivalcem veliko korist. Travnike kose, sena pa pridobe toli-
ko, da ga deloma celo prodajajo na Kras in v sosednje vasi (Lože, 
Goče), ali še pogosteje, da ga zamenjavajo za vino in krompir. 
V času košnje gredo na planoto za par tednov, kjer si postavijo 
zasilne koče iz vejevja, v katerih prebivajo od njenega začetka 
do časa, ko spravijo seno v dolino. Značilno pa je, da košnje in 
sušenja ne opravljajo na posameznih parcelah samo njihovi last-
niki, ampak, da si pri tem detlu delu kolektivno pomagajo. Na 
njivah sade krompir, zelje in največ zeljne sadike, ki jih proda-
jajo daleč na Kras in po Vipavski dolini (proti Štanjelu in do 
Ajdovščine). 

Omeniti moramo, da je Nanos igral veliko vlogo v pašništvu, 
saj so veliki prostori služili še do nedavnega ovčarstvu. V zadnjih 
letih so nanoške pašnike le malo izrabljali. Na planoti ni bilo 
skoro nobene drobnice ali druge živine. Prekinitev pašništva pa 
bo le kratkotrajna. Kot je imel Nanos v pogledu izrabe planin v 
preteklosti veliko vlogo za široko področje, jo bo imel tudi v bo-
dočnosti. Na obsežnih pašnikih se bo pasla prvenstveno goveja 
živina, saj je v načrtu ljudske oblasti, da se na planoti urede paš-
niki in potrebni objekti, ki bodo v širokem smislu besede služili 
dolinskim naseljem. Gospodarska šola v Ložah, ki je lastnica Lip, 
ima od leta 1948 na paši v poletni dobi svoje govedo. Leta 1949 se 
je začelo preurejanje Orlovš in Ravnika, ki bosta služila za pašo 
goveji živini iz zadružnih hlevov v Vipavski dolini. 

Gospodarsko pa se je človek na Nanosu v preteklosti udej-
stvoval še drugače. Kredni apnenec je služil za surovine apneni-
cam, ki so jih žgali dolga leta. Značilno je, da se s tem poslom 
niso pečali prebivalci planote, ampak da so hodili žgat iz Brkinov. 
Že imenovani Veliki ledenik je dajal ljudem zaslužek z ledom, 
ki so ga sekali v njem. S planote so ga razvažali po Kralsu, znan 
pa je bil tudi v Trstu. Kos ledu je moral imeti na mestu, kjer ga 
je prevzel odjemalec, 56 kg. Za spravljanje ledlu iz jame so bile 
postavljene posebne lestve, po katerih so ga nosili na piano. Delo 
je bilo nevarno in težavno ter ga niso opravljali domačini. Izraba 
ledenika pa ni trajala dolgo. Zadnjič so sekali led v njem leta 1890. 
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Obširni bukovi gozdovi so dajali obilo lesa za kuhanje oglja, ki 
je bilo močno razvito. Oglje se je največ prodajalo v Trst. Tudi 
s tem poslom se niso ukvarjali maloštevilni prebivalci planote, 
ampak so prihajali na to delo od drugod. 

Iz navedenega lahko zaključimo, da je Nanos gospodarsko 
vzeto pomemben ne samo za prebivalce, ki žive na njem, ampak, 
da posega v širši prostor, ki se od njega v vsem razlikuje, in mu 
kot takšen služi v dopolnilo. 

P o t e k n a s e l i t v e 

Ime Nanos zasledimo v zgodovinskih virih že dokaj zgodaj. 
Urbar vipavske graščine iz konca 15. stol. ga še ne omenja, pač 
pa ga najdemo v urbarju iste graščine iz 16. stoletja. Ta urbar je 
v mnogočem zelo važen vir za planoto, iz njega lahko črpamo 
podatke, ki nam osvetle, kakšno življenje je vladalo na Nanosu 
v tej dobi. V posebnem zapisku, ki govori o planinah na planoti, 
najdemo ime Anasperg, ki je istovetno z Nanosom (10). Ime pozna 
tudi Valvasor, nima pa nobenih podatkov, po katerih bi se dalo 
sklepati, če je bila planota v tej dobi že stalno naseljena (11). 
Planota je z istim imenom označena tudi na Florjančičevi karti 
Kranjske iz leta 1744. 

Urbar vipavske graščine iz leta 1572 nima nobenih podatkov, 
po katerih bi lahko sklepali, da je bil Nanos poseljen, da je imel 
stalno prebivalce. Iz opisa najemnin za planine na Nanosu pa je 
razvidno, da žive na njem prehodno pastirji, nikjer pa ni sledu 
o kakšnem stalnem naselju. Da v tej dobi planota še ni bila stalno 
poseljena, je razvidno ravno iz tega urbarja, ki ima navedena vsa 
naselja radi dajatev, ni pa v njem nobenega sledu o naselju na 
Nanosu, ki se sicer omenja v zvezi z ovčarstvom. Zaznamovane 
niso nobene dajatve niti pastirjev, niti njihovih gospodarjev ali 
drugih. Prvi vir, ki govori o stalnih prebivalcih na Nanosu, je iz 
srede 18. stol. (12). v njem so imensko navedeni tedanji gospodarji 
na planoti, ki se med seboj ločijo po višini dajatev vipavski gra-
ščini, pod katero je spadal. V celoti imamo 7 posestnikov, ki so 
ali polkajžarji (Halbuntersass), ali kaj žar ji (Untersass). Pri vsakem 
posameznem pa imamo še podatke o njegovi posesti, po katerih 
lahko sklepamo o moči in velikosti teh tedanjih kmetij. Navedena 
je vrsta kulturne zemlje, kultura, ki uspeva na posameznih parce-
lah in višina donosa, ki verjetno ni bil cenjen prenizko, saj so se 
po njem ravnale dajatve gosposki. Prvi je naveden Jožef Piženti, 
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polkajžar. Imel je v celoti dve parceli in sicer eno njivo s pol mer-
nika posetve in en travnik, na katerem je pokosil kot pravi vir, 
poldrugi enovprežni voz sena. Temu slede: Luka Abrarnb, kajžar 
s tremi parcelami; navedena je ena njiva, pri kateri pa ni naznačen 
posevek, en travnik z enim enovprežnim vozom sena in zopet njiva, 
toda pri tej je pripomba, da je opustela (odtliegende). Gregor 
Božič, kajžar, ima ravno tako tri parcele in sicer njivo z IV2 mer-
nikom posetve, eno opustelo njivo z 1Уг mernikom posetve in en 
travnik z 1У2 enovprežnim vozom sena. Štefan Jež, kajžar, pose-
duje 2 parceli; ena od teh je njiva z enim mernikom posetve, 
druga pa travnik z 2% enovprežnima vozoma sena. Peter Piženti, 
polkajžar, z dvema parcelama; 1 njiva z 1% posetve in 1 travnik 
z 2У2 enovprežnima vozoma sena. Primož Jež, kajžar, z dvema 
parcelama; 1 njiva z % mernika posetve in en travnik z VA eno-
vprežnega voza sena. Štefan Božič, kajžar, 2 parceli; 1 njiva У2 
mernika posetve in en travnik s % enovprežnega voza sena. 

Od te posesti so imeli dajatve, razvidne iz tabele na strani 112. 
Prebivalci so imeli, kot je navedeno v zapisku, pravico sečnje 

v graščinskem gozdu brez odškodnine, ali kakršnihkoli drugih 
dajatev. Ravnotako so imeli pravico pašništva v deželsko sodnih 
gmajnah. 

Te navedbe nam dajo sliko tedanjega stanja kmečkih posesti 
na planoti. Iz posevkov in dajatev vidimo, da posamezne posesti 
niso bile velike, pa tudi oznaka kajžar in polkajžar pri vsakem 
posameznem nam to potrjuje. Iz dajatev, ki so pri vseh v ovsu, 
masti in zeljnatih glavah, pa moremo sklepati, d'à se je takratno 
prebivalstvo preživljalo predvsem s poljedelstvom in ne od živino-
reje, s katero so se pečali na planoti prebivalci iz dolinskih naselij. 
Pravica sečnje kaže, da so morali biti v tej dobi na Nanosu go-
zdovi, ravnotako pa pove pravica paše, da so morali obstojati na 
planoti pašniški predeli. 

Na podlagi tega vira je bil sestavljen sumarični zapisnik za 
interno uporabo same graščine. Obsega posamezne kraje, ki so spa-
dali pod gosposko, med njimi je naveden tudi Nanos in sicer z 
nazivom Nanas gebürgler. Skupne navedbe dajatev v sumairičnem 
zapisniku (13) odgovarjajo dajatvam posameznih kmetij. Razlika 
nastane le pri živini. Po prvih osebno navedenih dajatvah ni bilo 
nobene v živini, pri tem pa je navedeno, da dajejo gor j ani z Na-
nosa 1У2 mladine od drobnice (Jugendzechend), kar bi znašalo 3 
mladiče na dve leti. Iz te silno nizke dajatve, ki je skupna za vse 
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Ime Birna 
Tlaka 

v 
denarju 

Desetina cerkvi in 
dajatev mežnarju 

Jožef Piženti 3 mernike ovsa 
1У2 funta masti 
75 zeljnatih glav 

3 gold. 51 in 34 kraje. 

Luka Abramb 4V2 mernika ovsa 
2 funta masti 
50 zeljnatih glav 

3 gold. 51 in 34 kraje. 

Gregor Božič 4 mernike ovsa 
2 funta masti 
50 zeljnatih glav 

3 gold. 51 in 34 kraje. 

Peter Piženti 5 mernikov ovsa 
2 funta masti 
60 zeljnatih glav 

3 gold. 51 in 34 kraje. 

Primož Jež 3 mernike ovsa 
IV2 funta masti 
75 zeljnatih glav 

3 gold. 51 in 34 kraje. 

Štefan Božič 4V2 mernike ovsa 
2 funta masti 
50 zeljnatih glav 

3 gold. 51 in 34 kraje. 

Štefan Jež 2У2 mernika ovsa 
2 funta masti 
50 zeljnatih glav 

3 gold. 51 in 34 kraje. 

hiše na Nanosu, vidimo, da živinoreja odnosno ovčarstvo za pre-
bivalce planote ni moglo imeti pomembnejše vloge. Gospodarsko 
življenje je bilo odvisno od poljedelstva in ne od živinoreje. 

Kot smo videli, Nanos v 16. stol. še ni poznal stalnih naseljen-
cev, pač pa se pojiavijo v sredi 18. stol. Posamezne domačije so 
navedene imensko in jih je 7. Areal posameznih posestev je bil 
majhen, razlika med njimi v velikosti ni mogla biti velika, saj se 
dajatve le malo razlikujejo medsebojno. Če bi se prebivalci nase-
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ljevali na planoti v daljšem razdobju, potem bi verjetno nastopala 
večja razlika v površinah posameznih posesti, saj bi si starejši na-
seljenci verjetno izkrčili večje površine. Te razlike ni in po tem 
lahko sklepamo, da ni bilo med naselitvijo posameznih naseljencev 
velike časovne razlike. Naselitev Nanosa mora biti v zvezi s paš-
ništvom, ki je bilo na planoti močno razvito, in ki je že dolgo igralo 
važno vlogo. 

Omenili smo, da imamo že v 16. stol. nestalne prebivalce pa-
stirje. Verjetno so se ti kasneje naselili na planoti za stalno in so 
oni tisti element, ki je zasnoval stalno naselje na planoti, ko je 
zapustil pastirstvo in se deloma posvetil poljedelski obdelavi zem-
lje. Pri naselitvi niso prodirali v gozd, ki ga je bilo malo, ampak 
so ostali na pašnikih. S stalno naselitvijo moramo torej računati 
v dobi med 16. in sredo 18. stol. Verjetno je 17. stoletje že poznalo 
na planoti stalne naseljence, saj urbarialni zapisniki govore z vso 
točnostjo o dajatvah, ki so znak dobrega poznanja razmer daljšega 
obdobj a. 

Drugi viri iz 18. stol. sicer omenjajo Nanos, ne povedo pa nam 
nič o prebivalcih (14). Po njih lahko le sklepamo, da so prebivali 
na njem pastirji, saj je navedena planina Ravnik (Alpe Ravnik). 
Ustno izročilo pravi, da je bil Nanos poseljen šele za časa Napo-
leonovih vojn, ko so nekateri prebivalci iz doline zbežali na planoto 
iz strahu pred vojaščino. Na podlagi zgornjih virov vidimo, da je 
bila stalna poselitev Nanosa veliko starejša in iz popolnoma drugih 
vzrokov. 

V letu 1817 je obsegala katastralna občina Lozice (podobčina) 
v zgornjem delu Vipavske doline, kraja Lozice in Podgrič s skupno 
28 hišami in 170 prebivalci (15). K Podgriču pa so šteli tudi Nanos, 
kar je razvidno iz franciscejskega katastra in iz Freyerjevih po-
datkov za leto 1846 (16). Frever navaja Nanos pod krajevno šte-
vilko 3206 b, Podgrič pa pod številko 3206, torej sta obe naselji 
tvorili števno enoto. Kot slovensko ime za Nanos navaja Freyer 
oznako Stergar j i, ki ga sicer nikjer drugod v krajevnih seznamih 
ne zasledimo. Še danes pa je domače ime za Pižentijevo kmetijo 
»pri Strgarju«. Verjetno je ta kmetija najstarejša na planoti. Na-
vedena je kot prva v Bekanntnusstabelle za Postojnsko kresijo iz 
18. stoletja, ima najnižjo hišno številko, poleg tega pa govori za 
njeno starost navedba imena Strgarji za planoto pri Freverju. ' 

Imensko dobimo prebivalce navedene zopet v franciscejskem 
katastru iz leta 1827. V zapiskih so vpisani prebivalci Nanosa in 
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vsi oni, ki so imeli na planoti svoje parcele. V dobi nastanka teh 
zapiskov so prebivali: 

Ime: Pare. štev.: Hišna štev.: 
Jež Franc 6 24 
Jež Gašper 7 21 
Rupnik Jernej 8 22 
Jež Jurij 9 23 
Božič Mihael 10 25 
Jež Jurij 11 26 
Piženti Anton 12 20 

Iz navedenega vidimo, da je bilo tudi v tej dobi stalno nase-
ljenih samo 7 posestnikov. Njihovo število se od leta 1749, to je 
od dobe, ko imamo prebivalce prvič imensko navedene, ni pove-
čalo, ampak je ostalo nespremenjeno. Primerjava imen posestni-
kov ene in druge dobe pokaže le majhno razliko. V kolikor iimena 
niso sama ohranjena, v toliko se je prvotno ime ohranilo kot do-
mače pri posameznih posestvih do današnjih dni (n. pr. Jež — 
Obram). O starosti naselja nas potrjuje tudi to, da so hišne številke 
na Nanosu leta 1827 sklenjene (20—27), saj se je glavna renume-
raci ja izvršila leta 1804—5, dočim sta francoska doba in avstrijska 
reokupacija razen v izjemnih primerih pustili hišno številko pri 
starem (17). 

Število hiš se je od franciscejskega katastra dalje do današnjih 
dni le malo spreminjalo in ravno tako število prebivalcev. Okrog 
leta 1857 je imel Nanos 7 hiš in 56 prebivalcev, leta 1869 pozna le 
skupno število za Nanos in Podgrič (27 hiš in 311 prebivalcev), leta 
1890 7 hiš, 44 preb., 1900 8 hiš, 44 preb. in leta 1910 9 hiš ter 51 
prebivalcev. Leta 1949 imamo 7 hiš in 45 prebivalcev. 

Freyerjeva karta Kranjske označuje na Nanosu posamezne 
hiše in sicer štiri po številu. To so Rupnik, Blažen, Jež in Orlovše. 
Tudi na Lipah je označena hiša in sicer kot staja (18). 

Iz teh podatkov vidimo, da je bil Nanos v vsej dobi, odkar 
imamo podatke, do danes slabo poseljen. To nas ne more začuditi, 
ker je na planoti le malo zemlje, na kateri bi bilo mogoče gojiti 
poljedelske kulture in še to le maloštevilne. Druge zaposlitve, ki 
bi omogočala življenje v večjem številu prebivalcev, pa na planoti 
ni bilo. 

Kakšno je bilo posestno stanje posameznih nanoških posest-
nikov po franciscejskem katastru, se vidi iz priloženih dveh tabel 
(1, 2). 
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Zemlja vseh posestnikov je v celku in to brez izjeme. Posa-
mezne parcele njiv so majhne, večje so le travniške. V oči zbode, 
da imajo vsa posestva skoro vso zemljo v njivah, da je zelo malo 
travnikov in da imata le dva posestnika še po eno parcelo pašnika 
in eden eno parcelo gozda. Iz razmerja med posameznimi kultu-
rami moremo sklepati, da so se tedanji prebivalci preživljali s po-
ljedelstvom, da pa je pri nekaterih zelo visok areal travnikov, po 

Posestno stanje prebivalcev na Nanosu 
po franciscejskem katastru 

Tabela i . 

v u p « N j i v e T r a v n i k i P a š n i k i G o z d 

Ime >cn ° s a S 9 >3 S-s 2 « S ® 2 ' S 
>ce s . 3 S 

U Q, 
u 0J S površina > a £ ^ površina V £ 

u S 
površina S | površina 

3 S « O a •ta O. O. 

Piženti Anton 20 17 19ha 61 a 15 l h a 82a 1 16 ha 92 a — 1 8 ! a 

Jež Gašper 21 19 12ha 34a 17 l h a 23a 1 10 ha 54 a 1 57 a — — ' 

Rupnik J e r n e j 22 16 2ha 5 l a 14 l h a 76a 2 75a - — — — 

Jež Ju r i j 23 15 1 ha 24 a 14 l h a 9a 1 15a - — — 

Jež Franc 24 11 1 Ua 85 a 9 l h a 58a 2 27 a — — — — 

Božič Mihael 25 10 6 ha 36 a 6 l h a 33a 1 3ha 93a 3 l h a 10 a — — 

Jež J u r i j 27 6 l h a 35a 5 80 a 1 46 a — — • — — 

čemer bi mogli sklepati tudi na vlogo živinoreje, vsaj pri treh 
posestnikih (Piženti Anton, Jež Gašper in Božič Mihael). Zemljo, 
ki je last nanoških posestnikov, obkrožajo velike parcele gozda, 
travnikov in pašnikov, ki so last vipavske graščine, šembidske in 
vipavske občine ter kmetov iz doline. Graščinski gozdovi se raz-
prostirajo proti najvišjim vrhovom na planoti, to je proti vzhod-
nemu robu. Z velikostjo posesti stopata izrazito v ospredje Lovrin 
Jernej iz Vipave in Uršič Jožef z Gradišča (glej drugo tabelo). 
Ce primerjamo njuno posest na planoti z posestvi, ki so last pre-
bivalcev na njej, pa ne vidimo samo, da jih ogromno prekašata, 
ampak da predstavljata veliko močnejše gospodarske enote, pri 
katerih so zastopane vse vrste zemlje. Uršičeve so Lipe, Ravnik 
pa je Lovrinov. Posestniki iz Šembida in okolnih zaselkov imajo 
majhne parcele travnikov. 

V kasnejših letih nastopijo v posestnem stanju spremembe. 
Kmečka posestva na Nanosu si pridobe gozdove, vendar šele po 
letu 1870. V dodatnih zapiskih fraciscejskega katastra, ki segajo 
do leta 1870, ni nobenega sledu o prehodu gozdov v kmečke roke, 
pač pa zasledimo, da so prešli po letu 1848 veliki areali graščinskih 

8* 



Posestniki iz doline in njihova posest na Nanosu ^ 
Tabela 2. po franciscejskem katastru 

I m e Kraj in Skupno 
število Celokupna 

N j i v e T r a v n i k i P a š n i k i G o z d 
I m e Kraj in Skupno 

število Celokupna O T" I m e h. štev. parcel * površina — v 
i I >55 

površina 
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is 
O. 

površina 

Š
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v
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i 
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površina 
2 v 
•s g 
v a 
S O-

površina 

Božič Jožef Sembid 
42 

Po d breg 
5 

1 1 ha 800 — — 1 l h a 80a — 

Bratovž Janez 

Sembid 
42 

Po d breg 
5 

1 830 — — 1 83 a — — — — 

Lovrin Jernej Vipava 
86 

22 382ha 85 a 17 95 a — — 3 369 ha 88 a — — 

Šigur Matevž Šembid 
29 

Hrastje 
22 

Lozice 
31 

Hrastje 
20 

Lozice 
18 

Šembid 
18 

Gradišče 
10 

Šembid 

1 , 250 a — — " 1 25 a — — — — 

Selašnik Lovrenc 

Šembid 
29 

Hrastje 
22 

Lozice 
31 

Hrastje 
20 

Lozice 
18 

Šembid 
18 

Gradišče 
10 

Šembid 

1 1 ha 88 a — — 1 l h a 88a — — — — 

Žerjav Jernej 

Šembid 
29 

Hrastje 
22 

Lozice 
31 

Hrastje 
20 

Lozice 
18 

Šembid 
18 

Gradišče 
10 

Šembid 

1 48 a — — 1 48 a - — — -

Prošt Jakob 

Šembid 
29 

Hrastje 
22 

Lozice 
31 

Hrastje 
20 

Lozice 
18 

Šembid 
18 

Gradišče 
10 

Šembid 

3 1 ha — — 2 95 a 1 5a — — 

Prošt Lovrenc 

Šembid 
29 

Hrastje 
22 

Lozice 
31 

Hrastje 
20 

Lozice 
18 

Šembid 
18 

Gradišče 
10 

Šembid 

1 1 ha 19a — — 1 l h a 19a — — — — 

Prošt Mihael 

Šembid 
29 

Hrastje 
22 

Lozice 
31 

Hrastje 
20 

Lozice 
18 

Šembid 
18 

Gradišče 
10 

Šembid 

1 86 a — — 1 86a — — — • — 

Uršič Jožef 

Šembid 
29 

Hrastje 
22 

Lozice 
31 

Hrastje 
20 

Lozice 
18 

Šembid 
18 

Gradišče 
10 

Šembid 

33 507 ha 75a 24 1 ha 85 a — — 4 470ha 9a 5 35 ha 81 a 

Šembid k. o 

Šembid 
29 

Hrastje 
22 

Lozice 
31 

Hrastje 
20 

Lozice 
18 

Šembid 
18 

Gradišče 
10 

Šembid 8 630ha 93a — — 2 87 ha 48a 4 530ha 98 a 2 12ha 47 a 

Vipava k. o Vipava 16 298 ha 34 a 13 91 a — — 1 285ha 75 a 2 l i h a 68a 

Vipavska grašf. Vipava 13 1774ha 43a — — — 6 U h a 47a 7 1762 ha 96a 
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gozdov v last posameznih občin in srenj. Lastniki graščine so jih 
začeli odprodajati na večletna odplačila. 

Nanos je bil od začetka do današnjih dni le slabo poseljen. 
Število prebivalcev je v posameznih letih le malo narastlo ali padlo. 
O redki poseljenosti planote pa govori jasno tudi tip naselja, ki 
spada k neizrazitim samotnim kmetijam. Melik pravi v svoji Slo-
veniji, da segajo samotne kmetije do roba kraških planot (19). 
Če pogledamo lego posameznih kmetij in vzamemo v poštev polj-
sko razdelitev ter površino zemlje pri posameznih posestvih, pa 
vidimo, da imamo sicer samotne kmetije, vendar ne tistega izra-
zitega tipa, ki ga srečujemo drugod na Slovenskem, kar nam zopet 
potrjuje našo domnevo, da so se naselja na planoti razvila iz pla-
nin. Razlika se kaže v manjši medsebojni oddlaljenosti, ki je dobro 
vidna pri petih kmetijiah v osrednjem delu planote (Jež — Ob ram, 
Baje — Baje, Piženti — pri Strgarju, Margon — Margon). Res 
prava samotna kmetija je po svoji legi Puc — Blaženova. Tudi 
kmetija na Lipah je bila samotna, ki pa je pogorela. Današnje 
Maj er j eve hiše pa ne moremo šteti k samotnim kmet jam, ker ni v 
kmetijskem odnosu do zemlje, ampak je uslužbenska hiša čuvaja 
Gospodarske šole na Ložah. Na Štalah nastopa isti moment kot pri 
Majerju. • 

Hiša nosi na sebi značilnosti škofjeloškega tipa in ni pri njej 
opaziti nobenih mediteranskih vplivov. Na žalost je ohranjena 
edino ena (Pižentijeva), vse druge so postale v dobi osvobodilnih 
borb žrtev okupatorjevega divjanja. Novo postavljene niso po-
dobne starim. V gospodarskem poslopju je spodaj hlev, zgoraj pa 
prostor za krmo in steljo. 

O v č a r s t v o 

Na Nanosu obstajajo še danes trije obsežni pašniški predeli, 
ki so se še do nedavna izrabljali za pašo ovac in ki bodo služili 
danes pašništvu goveje živine. To so Orlovše, Ravnik in Lipe. V 
ljudski govorici je ohranjen živ spomin na preteklost, ko so se na 
planoti pasle številne črede ovac s širokih področij. 

Prvi vir, ki govori o ovčarstvu in planinah na Nanosu, je urbar 
vipavske graščine iz leta 1572. Iz njega je razviden obseg in pomen 
te panoge za planoto in sosednje dolinsko ter kraško področje. 
V urbarju je sedem spisov, od katerih se vsak nanaša na najem-
nino za posamezno planino. Že iz samega naslova vseh spisov sku-
paj, Folgen die Stand von denen Alb men am Anasperg, vidimo 
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da govori izrecno samo o planinah na planoti. Posamezni spisi se 
nanašajo na Stannd Skhauniza vnnd Lipa, Stannd Harel oder Har-
louische, Stannd Raunikh vnnd Furlan, S. Iheronimi vnnd S. Veitter 
Zwen Stannd, Stannd Sagolitsch, S. Georgen sambt dem Flekh 
oder Wismad Ledina genandt, Kaltenwald in Rosstand am Anas-
perg. 

v prvem spisu Stannd Skhauniza vnnd Lipa je navedeno, da 
so za vsako od teh dveh planin plačevali po starem reformira-
nem urbarju iz leta 1523 osem ogrskih goldinarjev, 1 koštruna, 
1 sir in 1 skuto. Ti dve planini sta takrat pripadali zakupniku Petru 
Magajni in njegovim tovarišem, ki so dajali na leto 27 goldinarjev 
20 krajcarjev, 3 koštrune in vse, kar se je namolzlo v dveh dneh 
od drobnice na obeh planinah. Na obeh planinah se je moglo pasti 
poleti do 2400 glav drobnice. 

Lipe in Skavnica se omenjata skupaj, obe je imel v zakupu 
eden s svojimi tovariši (mitverwandte — tovariši; pojasnilo prof. 
M. Kosa). Iz navedb je razvidno, da so bile dajatve pred sestavo 
najemninskega zapisnika za vsako planino ločene. Po tem zapis-
niku pa so dajatve skupne in ravno tako je tudi število drobnice 
navedeno skupno, ne pa posebej za vsako planino. Iz tega lahko 
sklepamo, da sta ležali neposredno druga ob drugi. Ime Lipe je 
ohranjeno do današnjih dni, pač pa se izgubi kasneje ime za drugo 
planino, ki ga ne pozna več niti franciscejski kataster, ali viri iz 
18. stoletja. Ker leže Lipe nad zapadnim robom planote, je morala 
planina Skavnica biti severno od njih v svetu, ki je danes pokrit 
z gozdom in ki pripada Slemenu ter podaljšku proti Lozi (ime 
gozda). Samo Sleme je danes pokrito s kompaktnim gozdom, v 
nadaljevanju proti Lozi in v njej pa imamo vidne na mnogih me-
stih manjše ali večje jase, pokrite z bujno travo. Jasno se vidi, da 
se je tod širil gozd na račun travnikov in pašnikov. O tem nas 
pouči tudi franciscejska mapa. Obe planini bi mogli omejiti s pro-
storom današnjih Lip, Slemena, podaljška proti Lozi in pobočja 
v smeri Vrhpolja, kjer so le redke drevesne skupine in kjer je še 
danes mogoče pasti. Po visokih dajatvah v denarju, poleg onih 
v naravi, moremo sklepati, da je bilo na paši veliko število drob-
nice. O tem nias potrjuje tudi pripomba o možnosti paše do 2400 
glav drobnice. Značilna je omemba, da se more to število pasti 
poleti. Torej so v tej dobi gnali na planino ovce od drugod. Ko-
likšen obseg zavzema prostor, odkoder so ovce, ni znano, vendar 
je malo verjetno, da bi bile samo iz Vipavske doline. Morale so 
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biti pri tem številu udeležene tudi druge, katerih lastniki so spadali 
pod vipavsko gosposko. 

Najemnik Peter Magajna je moral biti vplivna kmečka oseba. 
Iz listine, ki je bila napisana v letu 1571, je razvidno, da je dobil 
kupno pravico za vinograd nia Gradišču. 

Planini sta morali obstajati že v 15. stoletju, saj se o njih 
govori v starem reformiranem urbarju iz 1. 1523, ko se navajajo 
dajatve za obe ločeno. Po tem bi lahko sklepali, da sta se v tisti 
dobi izrabljali vsaka zase. Nikjer ni besede o gozdu, po čemer mo-
remo sklepati, da ga v njunem področju ni bilo. Če bi bil, bi bilo 
to najbrže omenjeno, kot imamo primer pri drugih. 

Drugi zapisnik govori o Stannd Harel oder Harlouische. Po 
starem reformiranem urbarju se je plačevalo graščini letno 7 ogr-
skih goldinarjev in 72 šilingov, v naravi pa se je moral dati 1 sir 
in 1 skuta. V času sestave zapisnika je imel pašo v zakupu Vincenc 
Amigan za 12 dukatov v novem ali 16 goldinarjev v starem ter 
za 1 koštruna in mleka, ki se namolze od vse drobnice v eni noči. 
Poleg tega pa je moral dati desetino od kozličev in ovac, bodisi 
svojih ali tujih, ki jih je pasel proti plačilu. Na planini se je moglo 
pasti poleti 1400—1500 glav drobnice. 

V tem primeru imamo samo eno planino Harel ali Harlouische. 
Ime je ohranjeno do današnjih dni v nlazivu Orlovše ali Jerlovše. 
Planina je ležala tam, kjer jo poznamo kot takšno še danes, s 
Skavnico pa je morala imeti stik v Lozi. Njen obseg je moral biti 
nekoliko večji od Lip ali Skavnice, kar lahko sklepamo po dajat-
vah za eno ali drugo, ki jih navaja stari reformirani urbar. Potrjuje 
pa nas v tem tudi navedba števila drobnice za Orlovše in za prvi 
dve skupaj. Značilno je, da je dajal zakupnik desetino od ovac 
in kozličev, kar ni bil slučaj pri prvih dveh. Izrecni poudarek, di-
mora dajati desetino od svojih in tujih ovac, nas potrjuje, da za-
kupniki niso pasli le svojih ovac, ampak da so imeli na planini 
tudi tuje, od katerih so dobivali plačilo. 

Obseg planine je moral biti takrat večji kot je obseg današ-
njih Orlovš. O tem lahko sklepamo po primerjavi števila ovac, 
ki so se pasle takrat, s številom v 19. stoletju. Raztezati se je 
morala v pobočju proti Sanaborju, ki nosi na sebi iste značilnosti, 
kot ono v nadaljevanju Lip in Skavnice. 

Stand Raunikh vnnd Furlan. Po starem reformiranem urbarju 
je dajal Ravnik 6 ogrskih goldinarjev, 1 koštruna, 1 sir in 1 skuto, 
Furlanova planina pa 8 ogrskih goldinarjev, 1 koštruna, 1 sir in 
1 skuto. Obe planini je imel po tem zapisniku v najemu Baltazar 
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Raschauer za letno odškodnino 24 goldinarjev, 2 koštruna, za mle-
ko, kolikor ga namolzejo v enem večeru od vse drobnice in za 
desetino od mladine, kar jo ima na paši, bodisi lastne ali tuje. Na 
obeh planinah se more pasti 2000 glav drobnice. 

Ravnik in Furlanova planina sta dani' v zakup enemu najem-
niku, ki ima na paši svoje in tuje ovce. Obe planini sta morali biti 
združeni, saj je število drobnice vzeto skupaj. Ravnik je istoveten 
s suho dolino, ki nosi še danes isto ime, k Furlanovi planini pa je 
moralo pripadati položno pobočje vzhodno nad dolino, proti vrhu, 
ki še danes nosi ime Furlanov hrib (vzhodno nad Blažonovo kme-
tijo). Obe planini sta morali biti po obsegu manjši od prvih dveh, 
če primerjamo medsebojno dajatve in število drobnice. Ta dvojna 
planina predstavlja v zapadnem delu raven svet dna suhe doline, 
v vzhodnem, ki je pripadal Furlanovi planini, pa položno pobočje. 
Nastane vprašanje, do kod je segala Furlanova planina proti vzhodu 
in Ravnik proti jugovzhodu. Danes imamo nestrnjene gozdne po-
vršine v vsem položnem vzhodnem pobočju nad suho dolino, med 
katerimi so gozdne jase, obdelana zemlja in večina nanoških kme-
tij. Čim se začne svet strmeje dvigati, se začne z njim tudi strnjen 
gozd, ki ga imamo v vsem najvišjem delu planote. Vzhodna meja 
Furlanove planine je morala potekati v črti, ki loči strnjeni gozdni 
kompleks od zemljišča današnjih kmetij. Da je morala biti tu, 

' n a m potrjujejo tudi današnje kmetije, ki so se razvile, kot smo 
videli, na podlagi planin. Da bi se kmetije začele sredi pašnikov, 
ni verjetno, saj bi s svojo lego ovirale pašo. Verjetneje je, da so 
ležale na takratnem robu planin. Jugovzhodna meja Ravnika je 
morala biti približno pri Bajčevi in Pižentijevi kmetiji, tam kjer 
se začne vzpenjati hrbet Slemena, kjer imamo že v naravi vidne 
tri enote, suho dolino Lip, Ravnik in Sleme. 

Ves doslej opisani predel planin je bil dan v individualen 
zakup posameznikom, ki niso bili doma z Nanosa, ampak od dru-
god. Sklepamo lahko, da so igrale te planine veliko vlogo za široko 
področje, ki ni bilo omejeno samo na Vipavsko dolino, ampak je 
moralo segati tudi na Kras, saj je imel zakupnik Rassauer tam 
svoja posestva (20), s katerih je sigurno imel ovce na Nanosu. 
Planine so morale obsegati širok prostor. To nam ne dokazuje samo 
veliko število drobnice, ki se je pasla na njih, ampak tudi števil-
nejša imena planin v tej dobi, ki se pozneje ali izgube, ali pa po-
meni prvotno ime planine svet, ki je danes pod gozdom. Danes 
poznamo le tri planine, Orlovše, Ravnik in Lipe, Skavnica je pod 
gozdom, Furlanova planina pa je nepoznana, saj ni ohranjeno na 
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planoti nobeno ime, ki bi spominjalo na njo. Te planine leže v 
severozapadnem in osrednjem delu planote. Segajo od zapadnega 
roba nad Vipavsko dolino preko planega sveta v pobočja najvišjih 
vrhov na planoti. Prostor planin se je moral kasneje krčiti, saj 
imamo v franciscejski mapi gozdno mejo pomaknjeno bolj v sredo 
planote. Gozd je prodiral v pašnike zlasti tam, kjer so pobočja, 
odkoder pa je silil tudi v dna samih dolin, kjer se je, kot izgleda, 
trebil, da se ohranijo pašniki, ki so igrali tudi v poznejših dobah 
še vedno veliko gospodarsko vlogo. 

V razliko od teh petih planin, ki so jih imeli v zakupu posa-
mezniki, ima v zakupu Jeromensko in Šembidsko planino šembid-
ska soseska. Po reformiranem urbarju je znašala dajatev za obe 
planini skupaj 5 ogrskih goldinarjev, 1 koštruna, 1 sir in 1 skuto. 
Po zapisniku pa je dajatev ločena. Od spodnje, imenoma jo vir 
ne navaja, se plačuje letno 12 goldinarjev in od zgornje 21. Poleg 
tega se daje od vsake posamezne po enega koštruna, mleko od 
ene noči in desetina od mladine. Pri desetini je pripomnjeno, da 
se daje samo od domačih ovac, po čemer lahko sklepamo, da je 
bila na paši tudi tuja drobnica. Na obeh planinah se je moglo 
pasti 1800—2000 glav drobnice. 

Obseg teh dveh planin se ni mnogo razlikoval od že opisanih. 
Ležali sta nad strmim robom planote med Šembidom in Razdrtim. 
Ko navaja vir dajatve, govori o spodnji in zgornji planini, pri tem 
pa ne pove, katera je ena in druga. Po obliki tal, pa tudi po ohra-
njenem ledinskem imenu (šembidska gmajna), bi odgovarjala spod-
nja planina Šembidski, zgornja pa bi potemtakem bila Jeromenska. 
Šembidska planina bi obsegala planotast svet, Jeromenska pa po-
bočja od cerkve proti Pleši. Prva planina je imela na severozapadni 
strani stik z Lipami, Skavnico in Ravnikom. Na vzhodni strani 
sta segali planini po precej razgibanem svetu do pobočij Debelega 
vrha in v Veliko ravno, kjer je moral biti stik s Furlanovo planino. 

Ravno tako kot pri prvih, sta tudi te planini segali s svojim 
pomenom izven soseske, ki ju je imela v najemu. Verjetno je pri 
njunem izkoriščanju prvenstveno sodelovala šembidska soseska, 
kolikor pa je niso mogli izkoristiti sami, saj število ovac je nave-
deno previsoko, pa so vzeli na pašo še tuje ovce. Od kod so bile 
te tuje ovce, je nejasno. Verjetno so bile iz sosednjih vasi in da 
je pri njih bil Kras le malo udeležen. Če je v tej dobi imel Nanos 
na paši ovce iz Brkinov, potem so se po vsej verjetnosti pasle tod, 
kajti zelo verjetno je, da si niso izbirali za pašo bolj oddaljenih pro-
storov, ampak da so ostali na najbližje dosegljivih. Da- je imela. 
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soseska planine v zakupu, pa nam pove še to, da je moralo ovčar-
stvo v Vipavski dolini igrati v tisti dobi važno gospodarsko vlogo, 
saj bi se drugače pri majhnem številu ovac ne splačalo jemati 
v zakup tako velikega kompleksa planin. 

Doslej opisane planine so ležale na sami planoti. K nanoškim 
planinam pa šteje zapisnikar tudi še nekatere druge, ki leže drugje, 
so pa s temi bile očividno povezane z ozirom na graščino in svoje-
vrstno gospodarsko izkoriščanje. 

Stannd Sagolitsch, S. Georgen sambt dem Flekh oder Wismad 
Ledina gennandt. Po starem reformiranem urbarju so od teh 
planin, t. j. Zagoliške in Sturske, plačevali letno 7 goldinarjev, 
dajali 2 koštruna, dva sira in dve skuti. Kasneje se dasta obe 
v zakup za 14 goldinarjev. K tema planinama spada tudi Ledina, 
ki leži za Zagoličem. Obsegati je morala le malo sveta, saj pravi 
vir, da je kos (Flekh). Da njen obseg ni mogel biti velik, vidimo 
tudi iz tega, da so jo nekajkrat dali v košnjo proti odškodnini 
16 krajcarjev, kasneje pa za dva dukata. V dobi zapisnika je zna-
šala dajatev od obeh planin skupaj in od Ledine 16 goldinarjev 
40 krajcarjev, 2 koštruna in mleko od enega večera. 

Planina Zagolič ne leži na Nanosu, ampak na skrajnem jugo-
zapadnem delu Trnovske planote, v širokem podolju, ki se vleče 
od Cola za Gorami proti Otlici. Š turska planina je verjetno ležala 
v severozapadnem podaljšku zagoliške planine, proti Kolku. Svoje 
ime je dobila po Štur j ah, odkoder so hodili verjetno past ali pa 
so jo imeli v najemu. Po svojem obsegu sta morali biti veliko 
manjši od nanoških planin, saj je število drobnice navedeno veliko 
nižje in znaša le 1000 glav. Veliko nižje so tudi dajatve v denarju 
in naravi, kar potrjuje našo domnevo. 

Planini pa nista služili kmečkemu življu, ampak fužini na 
Ilublju, ki je bila v tej dobi v obratu. V zapisku je namreč rečeno, 
da so obe planini z Ledino vred dali v zakup iz določenih vzrokov, 
posebno pa radi pospeševanja »des Plä vnnd Hammerwerks am 
Kofi«. Letna odškodnina je znašala 16 goldinarjev 40 krajcarjev, 
2 koštruna in mleko (količina mleka ni navedena). Fužine bodo 
imele planini tako dolgo v zakupu, dokler bodo obstajale in delale. 
K temu pa je stavljena pripomba, da smejo sekati soseske les po 
starem običaju in da smejo fužine pasti le lastno in ne tujo živino. 

Ta zapisnik se razlikuje bistveno od vseh doslej navedenih. 
Že samo dejstvo, da izkoriščajo planini fužine, nam pove, da je 
ovčarstvo igralo važno vlogo ne samo za kmečko prebivalstvo, 
ampak da je s svojim pomenom bilo valžno tudi za fužine, ki pred-
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stavlja jo važno gospodarsko panogo tedanje dobe. Ker je izrecno 
rečeno, da se ne sme pasti tuja drobnica, je jasno, da so morale 
imeti fužine same ovce, ali pai, da so bile na paši ovce, ki so bile 
last njenih delavcev. V drugih zapiskih ni nikjer zaslediti, da bi 
obstajale kakšne predpravice na zakup. Tu v tem primeru pa je 
jasno povedano, da bosta ti dve planini služili fužinam toliko časa, 
dokler bosta v obratu. Po tem lahko sklepamo, da je takratna go-
sposka hotela na ta način podpirati fužinarstvo. Pri nanoških pla-
ninah ni nikjer besede o gozdu, tu pa je naenkrat vnesen v zapi-
snik z opombo, da ga smejo sekati soseske. Iz tega lahko zaklju-
čimo, da je morala biti gozdna površina, ki je segala v samo pla-
nino, podlaga za gozdno pašo in da je bil obseg okolnih gozdov 
velik, kar je v nasprotju z Nanosom, kjer so imeli gozdovi le 
majhen obseg in je bila velika večina planote pod pašniki. Ime 
Zagoliške planine se nanaša na sam kraj v podolju, ime Šturske 
pa na kraj v dolini. Kljub temu, da v dobi nastanka zapisnika niso 
na planinah pasli drobnice dolinci, ampak le fužine, nam pove to 
ime, da so v preteklosti morali imeti na planini pravico paše pre-
bivalci Šturij in da je segalo ovčarstvo izpod Nanosa po dolini 
dalje proti zahodu. Da bi kmečko prebivalstvo tega dela doline 
opustilo ovčarstvo v tej dobi, ko vidimo., da ima tolikšen obseg 
drugod, ni verjetno. Sklepati moremo, da je prvotno planino dala 
gosposka v zakup fužinam, kmečkemu življu pa dala na razpolago 
ali gozdno pašo ali kakšno drugo planino. Da so kmečka naselja 
iz doline imela pravico sekanja v tem prostoru, je dokaz o njegovi 
pripadnosti tem v preteklosti. Fužine na Hublju in njihovo pra-
vico zakupa do planin omenja tudi Müllner (21). 

Planina Kaltenwald je pripadala pred sestavo tega Zapisnika 
soseski Črni vrh. V njej so imeli pravico paše tovorniki in gonjači 
živine, ki so tod potovali. Kasneje je bila dana v zakup enemu 
samemu gospodarju, katerega ime pa ni navedeno, za 5 goldinarjev 
in 20 krajcarjev. Ker pa je najemnik silil v svet sosesk, kar je 
povzročalo pritožbe, so dali planino v zakup soseskam Črni vrh, 
Podkraj in Zagoliič pod pogojem, da imajo pastirja, ki ne bo po-
segal na njive in travnike brez vednosti gosposke in da ne bo 
izrabljal gozda. V zapisniku ni navedeno število živine, niti njena 
vrsta, niti dajatve sosesk, ki so očividno ostale nespremenjene in 
iste kot preje. 

Doslej smo imeli prave planine, v tem primeru pa izgleda, da 
to ni bila planina v pravem smislu besede in da je imela sprva 
pomen za prehodno pašo, saj je služila le tovornikom in gonjačem 
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živine. Šele kasneje je dobila pomen kot prava planina. Njen obseg" 
je moral biti zelo majhen, kar lahko sklepamo iz nizkih dajatev 
in da ni imensko naveden zakupnik, ki se navaja kot gospodar. 
Ta zadnja brezimenska navedba je verjetno v zvezi z najemnikom, 
ki je bil kmet. Šele kasneje so navedene soseske in to tri. Da so 
imele pravico paše na tako majhnem prostoru kar tri soseske, go-
vori v prilog trditvi, da je bil pomen živinoreje v njih le majhen, 
vendar pa kljub temu dokazuje, da je bila poznana planinska paša 
tudi izven prostora kraških visokih planot v smeri proti Idriji. Lega 
planine se da določiti po cesti in pripadnosti navedenim trem so-
seskam le približno. Točno pa jo lokalizira ime samo, ki pove, da 
je planina ležala tam, kjer imamo danes ob cesti s Cola proti Čr-
nemu vrhu kmetiji Mrzli log. 

Kot zadnja je navedena svojevrstna planina za pašo konj pod 
imenom Rosstanndt am Anasperg. V starem reformiranem urbarju 
ni o njej nobenega sledu. Na planini se je paslo precejšnje število 
konj. Za vsakega se je plačevalo 8 krajcarjev, če je bil iz območja 
vipavskega deželskega sodišča, če pa je bil izven njegovih mej, pa 
16. Graščina je dobila prej letno od planine po 23 dukatov, sedaj 
pa jo je dala v najem za letnih 30 goldinarjev in 40 krajcarjev. 

V spisu ni naveden noben kraj ali ime, po katerem bi lahko 
sklepali o njeni legi. Na Nanosu ni ohranjeno nobeno ledinsko 
ime, ki bi nas spominjalo na to planino. Ravno tako ni planina po-
znana v ustnem izročilu. Ležati je morala kje drugje, saj smo pri 
opisih drugih planin na planoti videli, da je prostor izkoriščen v 
celoti že za te. Da bi planina za konje bila v najvišjem svetu nad 
robom Postojnske kadunje, je pa izključeno. Planina je morala 
imeti vefiko važnost, saj se navajajo dajatve tudi za konje, ki so 
iz drugih območij drugih deželskih sodišč in ne samo vipavskega. 
Ozemlje vipavskega deželskega sodišča je bilo že samo na sebi 
veliko. Segalo je od Braniške doline do Idrijskega Loga na eni in 
od Postojnske kadunje na Trnovski gozd na drugi strani. Druga 
sosednja deželska sodišča so bila Križ nad Ajdovščino, Štanjel, 
Senožeče, Predjama, Idrija in Logatec. Že iz same te navedbe vi-
dimo približni obseg, od koder so po vsej verjetnosti bili konji 
na paši. Število konj se da približno ugotoviti po denarnih dajat-
vah od posamezne živali. Po preračunanju bi moglo biti na pla-
nini okoli 300 konj. Že samo po tem lahko zaključimo, da je moral 
biti njen obseg zelo velik. 

Navedeni opisi nam dajejo silno zanimivo sliko tedanjega 
Nanosa in njegove gospodarske vloge, poleg tega pa dobimo vpo-
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gled tudi v sosednji svet, bodisi na Trnovski planoti ali v Vipavski 
dolini ali na Krasu. Ozemlje planote je bilo razen v vzhodnem 
delu, ki je najvišji, brez gozdov in pokrito s planinskimi pašniki. 
Iz obsega planin je razvidno, da so te igrale veliko vlogo za širša 
področja, kar potrjujejo najrazličnejše navedbe, zlasti pa one o 
najemnikih in številu živine, ki se je lahko pasla na posameznih 
planinah. Sama planota v tej dobi verjetno še ni bila za stalno 
poseljena, imeti pa je morala pastirska naselja, iz katerih so se po-
zneje razvila stalna. Če bi bil Nanos v tej dobi že stalno naseljen, 
potem bi bilo to vsekakor razvidno iz zapiskov, ki govore zelo 
točno o dajatvah. Pri tem so navedena posamezna naselja in ravno 
med temi Nanos manjka. S svojo važnostjo je planota posegala 
v Vipavsko dolino, na Kras in verjetno tudi v severno Istro. Ve-
liko število ovac nam pove, da je bilo ovčarstvo v navedenih pro-
storih, važna gospodarska panoga, kateri pa se niso mogli posvetiti 
prebivalci samo v zvezi z lastnimi zemljišči, ampak so se mo-
rali posluževati vsled pomanjkanja lastnih pašnikov visoke kraške 

-planote, ki jim je nudila odličen prostor v ta namen. Nanos je 
torej že v tej dobi važno dopolnilo v gospodarstvu sosednjih pod-
ročij. Paša na Nanosu je bila mogoča samo v poletni dobi. Nastane 
pa za nas vprašanje, kje so imeli ovce pozimi. Da bi jih tolikšno 
število lahko prehranili doma na lastnih pašnikih, je malo verjetno. 
V7 zimski dobi so morali iskati pašnike drugod, to je v bližini morja, 
kjer je vegetacija v tem času bujnejša. Na vprašanje, kje so se 
pasle ovce iz posameznih krajev, dobimo odgovor v zakupnikih 
posameznih planin. One planine, ki so pripadale soseskam iz Vi-
pavske doline, so imele vsekakor v ogromni večini domače ovce 
in le malo iz drugih oddaljenih vasi. Nasprotno pa moremo zaklju-
čiti, da so bile ovce na planinah, ki so jih imeli v zakupu posa-
mezniki — od drugod, predvsem iz področja, odkoder so ti bili 
doma, torej zlasti s Krasa. Da je bil Nanos prostor izrazitih pla-
nin, vidimo iz tega, ker se nikjer ne omenja košnja, kar bi vsekakor 
bilo radi dajatev, kot smo to videli na Trnovski planoti. 

K nanoškim planinam so prištete tudi one na Trnovski planoti 
iz že navedenega razloga ter ravno tako planina za konje, za katero 
pa na podlagi doslej poznanih virov ne moremo ugotoviti, kje je 
ležala. Planine na Trnovski planoti so služile kmečkemu življu 
posredno, saj smo videli, da jih ima v zakupu fužina, verjetno se 
je na teh planinah pasla živina v fužinah zaposlenega delavstva, 
ki pa ni živelo samo od fužinarstva, ampak tudi od zemlje in 
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pašništva. Da pa so te planine prej služile kmečkemu prebival-
stvu, je jasno. 

Iz 18. stoletja nimamo nobenih virov, ki bi nam kaj več po-
vedali o planinah na Nanosu. Omenjeni sta le dve planini Ravnik 
in Orlovše, manjka pa pri njih vsak opiis, na podlagi katerega; bi 
mogli sklepati, kolikšen obseg je imelo takratno pašništvo (22). 
Da bi bilo ovčarstvo v tej dobi nepoznano, je izključeno, saj na-
vedba planin to možnost odvrača. Verjetno pa je, da je imelo 
manjši obseg, ker na eni strani imamo takrat na planoti že stalne 
naseljence, ki so se niaselili na prejšnjih pašnikih, na drugi strani 
pa je možno, da so gotove predele začeli kositi, saj vidimo, da 
so na ta način izrabljali pašnike tudi kasneje v 19. stoletju. 

Listina itz leta 1842, pisana v slovenskem jeziku, govori o iz-
vršenih vožnjah na Orlovše in o posestnikih, ki so dali za delo 
na razpolago delavce. Po navedbi so prepelj evali pesek, kamenje, 
les in strešnike, po čemer moremo sklepati, da se je na planini 
zidalo. Ker so vsi posestniki navedeni imensko s hišno številko, 
vidimo, da je morala biti planina v tej dobi skupna last. Da bi 
postavljali staje za tujo živino, ni, verjetno, postavljati so jih mo-
rali za lastiro, katero so gonili poleti na pašo. Število drobnice 
pa ni moglo biti veliko, če je na paši bila le vipavska. Kasneje je 
Orlovše prevzel od soseske vipavski gospodarski odsek, ki jih 
po prevzemu daje posameznikom v najem. Točno tedanjih razmer 
na planinah Nanosa ni mogoče ugotoviti, ker so bile tozadevne 
listine med zadnjo vojno uničene. Ravnik je v tej dobi pripadal 
Lovrinu iz Vipave, Lipe pa Uršiču z Gradišča. Leta 1886 (po 
ustnem izročilu) je gospodarski odsek v Vipavi kupil še Ravnik, 
medtem ko so Lipe ostale še naprej v privatnih rokah. 

Lipe, Ravnik in Orlovše so trije pašniški predeli na planoti, 
ki igrajo kot takšni tudi v 19. stoletju veliko vlogo. Tudi v tej 
dobi ni zaviselo od teh predelov gospodarsko življenje prebivalcev 
na Nanosu, kajti izrabljani so bili po prebivalcih doline, Krasa 
in severne Istre. O njihovi važnosti in o življenju na planoti v 
tej dobi govori še danes živa govorica in to ne samo na planoti, 
ampak zlasti v Vipavi in na Gradišču, torej v obeh krajih, od koder 
so bili najemniki planin, kot bomo videli kasneje. Še danes žive 
ljudje, ki so se v osemdesetih letih preteklega stoletja bavili z 
ovčarstvom. Pripovedovanja oseb iz enega ali drugega kraja se 
med seboj v podatkih ne razlikujejo. Za navedbe, kajti za to dobo 
smo navezani samo na ustno izročilo, se moramo zahvaliti pred-
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vsem 87 let staremu Malneriču iz Vipave, ki je pripovedoval z 
izredno svežostjo spomina. 

Ravnika v preteklosti niso kosili, ne samo radi slabe trave, 
ampak predvsem zato, ker so vso travo popasle ovce. Šele po 
letu 1935, ko je število ovac močno padlo, so začeli s košnjo, ki 
pa ni bila nikdar kaj prida. Ravnik je tudi v 19. stoletju poznal 
le ovčarstvo, nasprotno pa se je na Orlovšah paslo poleg ovc tudi 
govedo. Ložar navaja, da je Nanos izrazito središče za ovčjerejo 
(23), kar drži za dobo pred 19. stoletjem, ne drži pa za to dobo, 
ker imamo na paši poleg ovc tudi precej goveda. Vidimo torej, 
da se v tej dobi pomen posameznih planin razlikuje. O Ravniku 
moramo še vedno govoriti kot o čistem ovčarskem predelu, na-
sprotno pa nastopi na Orlovšah mešani predel. Razlika je morda 
utemeljena s tem, da je trava na Orlovšah boljša in da je manj 
skalovitega sveta, da je torej možna intenzivnejša paša. 

Prebivalci planote se v tej dobi niso pečali s pašništvom. 
Število ovac je bilo pri posameznih posestnikih vedno zelo majhno 
in so jih držali le toliko, kolikor je bilo to potrebno radi volne, ki 
so jo rabili doma, niso jih pa imeli, da bi volno ali sir prodajali. 
Ovčarstvo na Orlovšah in Ravniku je bilo posel nekaterih po-
sestnikov iz Vipave in z Gradišča in kot tako ni zajemalo večjega 
števila posestnikov. O tem ne govore samo ustna izročila, ampak 
tudi imena pri nekaterih hišah (ime Ovčarjevi je na Gradišču 
poznano pri dveh). Orlovše, ki merijo približno 300 ha, so izdražili 
v različnih letih Malneriči iz Vipave ter Petriči in Božiči z Gra-
dišča. Po letu 1889 je prevzela Orlovše živinorejska zadruga, ki 
je zidala živinske hleve in od tega leta dalje se tod pase samo 
govedo. Ta letnica pomeni konec ovčarstva na Orlovšah. Po pri-
povedovanju se je paslo v letih, ko so imeli Orlovše v najemu 
Malneriči, okoli 700 ovac in do sto glav goveje živine. Paša prvih 
in drugih je bila ločena. Ovce so bile na pravih Orlovšah, dočim 
je bila goveja živina v Lozi. Ponoči so ovce spravljali v staje, 
govedo pa je ostalo zunaj. 

Ovce, ki so se pasle na Orlovšah, so bile last različnih po-
sestnikov iz različnih krajev. Imamo jih iz Vrhpolja, Gradišča, 
Vipave in Gabrovice na Krasu. Najemnik planine jih je imel 
40—50, kar je bilo v primeri s celotnim številom le malo. Po raz-
delitvi gabroviške gmajne med posamezne posestnike, prenehajo 
ti pošiljati svoje ovce na Nanos. Po pripovedovanju Malneriča, 
so začele po izostanku gabroviških ovc prihajati na pašo ovce iz 
Košane, Gor. Ležečega, Markovščine in od Novega grada. Ta 
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navedba pa je malo verjetna, da bi naenkrat začele prihajati ovce 
s tako širokega področja, ki sega od Krasa v severno Istro. 

Najemnik pašnika se je pogodil vsako leto z vsakim posa-
meznim lastnikom ovc za dajatve z ene ali druge strani, ki pa se 
skoraj niso spreminjale, razen onih v denarju. Obenem so se vsi 
posestniki ene vasi zavezali, da pošljejo z ovcami pastirja, ki jih 
bo upravljal na paši. Pastirja pa niso plačevali posestniki, ampak 
najemnik Oriovš. Pogodbe so bile ustne. Po njih je plačeval na-
jemnik posameznim posestnikom odškodnino bodisif v denarju 
ali v siru. Običajno so dobili lastniki ovc iz Brkinov samo od-
škodnino v denarju, vsi drugi, to je s Krasa in iz vipavskih vasi 
pa sir. Količina sira se je dajala od posamezne ovce in sicer v 
začetku po 4,5 funta, kasneje pa samo 4. Volna je ostala vedno 
last posestnikov. To je veljalo za vse vasi. Volno so strigli v 
domačih vaseh in ne na Nanosu. Najemnik Oriovš je moral na-
dalje skleniti pogodbo za pašo s sosesko. Ta pa je bila pismena 
in je določala denarno in materialno odškodnino. Višina denarne 
odškodnine se je v posameznih letih menjavala, množina sira 
pa je ostala po navedbi ista in je bila precejšnja. Oddati ga je 
moral vsako leto 8 centov (56 kg). Soseska je dobljeni sir prodala 
bodisi v kraju posameznim prebivalcem ali pa večje količine v 
vasi na Krasu. Izkupiček je šel v skupno blagajno. 

Sanaborci, Vrhpoljčam in Vipavci, ki so imeli v primeri s 
Kraševci in Brkini le malo ovc na planoti, so pripasli po pobočjih 
ob začetku paše (12—15 maj) na Orlovše v 1 dnevu. Gradiščani 
so se držali poti, ki pelje iz njihove vasi na planoto, toda spotoma 
niso pasli, ker jim je bilo to otežkočeno vsled strmega pobočja. 
Pot s Krasa je bila veliko daljša. Gabrovčani so prignali preko 
Štanjela, Braniče in Manč na Gradišče v enem dnevu. Tu so pre-
nočili, drugi dan pa so šli po isti poti kot Gradiščani. Med potjo 
so se gabrovškim ovcam pridružile še posamezne iz naselij, skozi 
katere jih je vodila pot. Najdaljša je bila pot iz Brkinov in se 
je računalo za njo 3 dni. Prvič so ovce prenočevale v Štorjah ali 
Vrapčah. Od tu so šle preko Orehovice in Šembida na Gradišče 
ter po poti ostalih na planoto. 4. septembra je bil konec paše. 
Na ta dan so pastirji odgnali ovce v vasi po istih poteh, po ka-
terih so jih prignali. Na dan odhoda ovc so prišli do Gradišča 
navadno njihovi lastniki, da so tu prevzeli sir, kot je določala 
sklenjena ustna pogodba. 

Pozimi so ostale ovce z Gradišča, iz Vipave, Vrhpolja in Sa-
naborja doma, ravno tako so ostale doma kraševske, dočim so jih 

» 



130 VLADIMIR L E B A N : 

dajîalli Brkini k morju. Krebsova navedba, da gonijo poleti ovce 
v višje predele, pozimi pa k morju (24), nam ne pove nič točnega 
o krajih. Po pripovedovanju pa tudi Istrani niso imeli ovc preko 
zime doma, ampak so jih gonili k morju pri Novem gradu. 

Karta 3.: Ovčarske poti na Nanos 

Na Orlovšah je bii samo en hlev, v katerem so prenočevale 
ovce, pastirju pa je za prebivališče služila koča. Pri tem pa moramo 
omeniti še drugo pripovedovanje (Blažon na Nanosu), po katerem 
je pastir prenočeval; v staji. Za izdelovanje sira je bila postavljena 
posebna koča — sirnica —. Ta je imela dva prostora: kuhinjo, 
kjer se je delal sir in shrambo. Podstrešje je služilo za spravljanje 
sira in skute. Kuhinja je imela ob strani klopi, v sredi pa sta bila 
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postavljena dva stebra z luknjami, na katera se je obešal kotel 
iz počrnjenega bakra s vsebino 80—180 litrov. Ognjišče med ste-
broma je bilo odprto. Za molžo so služile golide iz lesa, pri izde 
lovanju sira pa so se posluževali terilnice. Sirnica ni pomenila 
samo koče, kjer se je delal sir, ampak tudi kad, kamor se je vlagal 
izdelani sir. 

Zanimivo je izdelovanje sira. Namolženo mleko se spravi v kotel, v ka-
terem ga segrejejo do naravne temperature. Pri tej temperaturi se mleku pri-
meša širna voda, ki je napravljena iz sesekljanega želodca od prašiča in skorje 
sira. Napravljena mešanica se meša. Ko je dobro premešana, se zmes pregrne 
in pusti stati približno četrt ure, da se sesiri. Sesirjeno mleko močno premešajo, 
da s tem ločijo sir od žure, kakor imenujejo preostalo vodo pri kuhanju in ki 
služi za pijačo ali za krmo prašičem, katerih je bilo vedno nekaj na planini. Sir 
se nato zgnete z rokami, nakar pride v terilnico, kjer se ponovno stisne iz njega 
žura. Preostali sir se ponovno pregnete, nato stlači in oblikuje. Izoblikovani 
hlebci sira se sole in umijejo, povrh tega pa se vsak dan preobračajo. Čim sta-
rejši postaja sir, tem bolj ga solijo in tem redkeje obračajo. 

Poleg staje ali okoli nje je bila postavljena kozara. Pojem 
kozare je dvojen. Po enem tolmačenju pomeni kozara celotno 
ograjo, po drugem pa samo del ograje, dolg približno 4 metre. 
Zvečer ali tudi podnevi so spustili ovce v kozaro, dai so bile laže 
dosegljive pastirjem radi molže. Iz kozare so nato šle v stajo, kjer 
so prenočevale. Po pripovedovanju Pavle Jež z Gradišča pa je 
kozara predstavljala celotno ograjo velikega obsega, ki pa se je 
dala razstaviti. V prostoru, ograjenem s kozaro, se je pasla drob-
nica nekaj dni, nato se je razstavila, prenesla na drugi kraj, kjer 
se je ponovno postavila. Prenašanje kozare s prostora na prostor 
je bilo v zvezi z racionalnejšo izrabo planine. Na eni strani se je 
na ta način paslo samo na enem prostoru, obenem pa se je pašeni 
del planine gnojil. Važnost tega „prenašanja je pripovedovalka 
močno poudarila. 

Ker na Nanosu nimamo nobenih studencev, je bilo vprašanje 
vode vedno precej važno. Velike padavine dajejo dovolj vode za 
napajanje. Na vseh planinah so napravljeni kali, ki so postavljeni 
na rob suhe doline, tako da se vanje lahko steka voda s pobočja. 
Za kal se izkoplje okrogla jama nevelike globine, ki se obdela z 
glino, da se na ta način prepreči odtekanje vode v zemeljsko 
notranjost. Ob tej priliki moramo omeniti, da so kali na planinah 
zelo veliki po obsegu, saj znaša premer okoli 10 metrov. Večina 
kalov na planinah je bila v zadnjih letih zanemarjenih, šele sedaj, 
ko se planine znova urejajo, jih zopet čistijo. V bližini hiš imamo 

9« 
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tudi kale, ki pa so le majhni po obsegu, saj služijo samo napajanju 
živine enega ali dveh posestnikov. 

Število na pašo prignanih ovc se je na Orlovšah zmanjševalo 
od leta do leta. Vzrok temu naj bi bil v zmanjšanju pašniške po-
vršine, deloma pa je bil vzrok tudi v strogih ukrepih, ki so bili 
podvzeti proti paši v obrobnem delu gozdov. 

Omenili smo že, da so pasli na Orlovšah tudi govejo živino 
in to v Lozi, ki leži v zapadnem podaljšku planine. Živina je bila 
na pašo prignana istočasno z drobnico in je z njo tudi odšla s paše. 
Pasli so vedno ločeno in nikdar skupno. Ponoči niso živine sprav-
ljali v hlev, ki za njo sploh ni bil zgrajen, ampak je ostajala zunaj. 
Mleko se je rabilo za izdelavo sira, ki se je delal v sirnici na Or-
lovšah. Za govedo je bil poseben pastir. Živima, ki se je pasla 
v Lozi, je bila vsa iz vipavskih vasi. Največ je je billo iz Sanaborja, 
Vrhpolja in Zemone, od drugod so bile le posamezne živali. 

Obratno od Orlovš je služil Ravnik samo za pašo ovcam. Z 
ovčarstvom se je spočetka pečal sam lastnik planine, ki je pasel 
tudi na sosednjih Lipah. Število ovc na Ravniku je znašalo okoli 
1000 in je bilo, kot vidimo, večje od onega na Orlovšah. Na Lipah 
jih je bilo 700—800. Dokler je izkoriščal planino sam lastnik, je na 
nje j tudi kosil, vendar zelo malo. Lastnik planine je bil Baje iz 
Vipave, ki jo je kasneje (okoli 1. 1870) prodal soseski. Od prodaje 
naprej se Bajčevi z ovčarstvom niso več pečali. Odslej naprej so 
postali izključni najemniki Ravnika Petriči z Gradišča (Jakob, Šte-
fan in Anton). Pri tej družini je trajalo ovčarjenje skozi tri gene-
racije. Tudi ti so sklepali pogodbe z lastniki ovac, ki se po vsebini 
razlikujejo od orlovških. Za ovce, ki so se pasle na Ravniku, se 
ne dajejo nobene dajatve v naravi, ampak le odškodnina v de-
narju. Planina je bila urejena na isti način kot na Orlovšah. 

Lipe so imele isto ureditev kot Orlovše in Ravnik. 
Od celokupnega števila ovc na Ravniku in Lipah jih je bilo 

zelo veliko od najemnika paše (200—300), kar je v nasprotju z 
Orlovšami. Druge so bile iz Slop (največ od tu). Obrova, Golaca, 
Poljan, Rodlika in Brezovice. Ti kraji so ohranjeni v živi govorici, 
na vprašanje, če so bile še odkod drugod, je bil dan odgovor, da 
so bile, toda da se krajev ne spominja (Jež Pavla z Gradišča). 
Potemtakem je bil Ravnik in Lipe važen za ovce s širokega pod-
ročja, saj so se pasle tod poleg domačih tudi istrske in brkinske. 
Istrske in brkinske ovce so prignali preko Senožeč, Razdrtega in 
Gradišča, ali pa preko Dolenje vasi in Vrapč. Domov so se z 
Nanosa vračale čez Šembidsko goro na Razdrto in po dogonski 
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poti naprej v domače vasi. Le v slučaju, da so jeseni prišli lastniki 
ovac na Gradišče radi poravnave računov, so jih gnali čez Gra-
dišče. Ovce na Lipah so bile iz istih krajev. 

Pri ovcah iz vipavskih vasi, ki so se pasle na Orlovšah, smo 
omenili, da so prezimovale doma. Posamezni posestniki so imeli 
le manjša števila, ki so se dala prezimiti doma brez večjih težav. 
Najemnika Ravnika in Lip pa sta imela veliko število lastnih ovac, 
ki jih ni bilo mogoče prehraniti čez zimo doma. Zato so se nji-
hovi lastniki odločili, da jih v zimski dobi ženejo na pašo k morju, 
kjer so vzeli v najem gmajne v Trsteniku ali Devinu ali v Opat-
jem selu. Značilno pa je, da teh gmajn niso uporabljali stalno, 
ampak menjavali kraje, kamor so gonili na prezimovanje, vsako 
leto. Da je za lastnike teh ovac bilo ovčarjenje važno, se vidi po 
njihovi odločitvi, da si kupijo za prezimovanje lastne pašnike, kjer 
je mogoče pasti preko zimskih mesecev. V ta namen so kupili 
gmajno pri Repentabru, lastnica nakupa pa ni znana. Toda tega 
zemljišča niso dolgo obdržali v svojih rokah, ampak so ga iz ne-
znanih vzrokov kmalu prodali. 

Z ovčarstvom se je na Nanosu pečal še Simončič z Razdrtega, 
ki pa je pasel v glavnem le svoje ovce, le nekaj jih je imel iz 
Brkinov. Število lastnih in tujih se je gibalo med 200 in 300. Za 
pašo pa ni uporabljal pašnikov, ampak je pasel po redkem gozdu 
in ravnah. 

Število ovac, ki so se pasle v tem času na Orlovšah, Ravniku 
in Lipah, se je gibalo vsako leto med 2500 in 3000. Množina sira, ki 
so jo dobili od tega števila ovac, je bila precejšnja. Kljub dajatvam 
lastnikom ovac, ga je ostala še vedno velika količina najemnikom 
planin, ki so ga prodajali po Krasu, znan pa je bil tudi v Trstu" 

Ovčarstvo na Nanosu je bilo znano tudi kasneje v 20. sto-
letju. Tudi v tej dobi gonijo na pašo s Krasa in severne Istre ter 
Brkinov. Šele po letu 1935 začne ovčarstvo močno nazadovati, 
dokler pred drugo svetovno vojno ne preneha. 

Nanos, ki se tako izrazito loči od sedanjega nizkega sveta na 
zapadu, je imel, kakor vidimo iz tega opjijsa, prvoitino izljučno 
pomen kot izrazito področje planin, na katerih so se pasle številne 
črede ovac iz širokega področja, ki je segalo daleč preko Vipavske 
doline na Kras in morda celo v severno Istro, od koder prihajajo 
ovce v 19. stoletju. Število ovac, ki se navajajo za posamezne pla-
nine, potrjuje veliko važnost planote za ovčarstvo, obenem pa 
dokazuje, da so se pasle na Nanosu ovce širokega področja. Da 
bi bilo možno pasti tolikšno število na ozkem prostoru današnjega 
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obsega planin, je izključeno. Njihov obseg je moral biti neprimerno 
večji in to lahko zaključujemo na podlagi primerjave prvega nam 
znanega števila s številom ovac v 19. stoletju. Gozda je moralo 
biti na Nanosu le malo in je bil omejen verjetno le na najvišji 
strmi svet, ki je že sam po sebi neprikladen za pašništvo zaradi svo-
jih strmin. Nastane vprašanje, kdaj so začeli z ovčar jen jem na Na-
nosu. Po zapiskih, ki tako temeljito opisujejo ovčarstvo, smemo 
sklepati, da je moralo imeti že dolgo prej svojo vlogo, posebno 
če pomislimo pri tem, da je Kras, od koder so tudi bile ovce, nudil 
le majhne možnosti za pašo. 

In navedenega vidimo, da je Nanos igral važno vlogo v gospo-
darstvu širše pokrajine. Njegovi obsežni pašniki so služili v važno 
dopolnilo gospodarstvom v Vipavski dolini in na Krasu, morda pa 
tudi že v začetku celo severni Istri. Ta področja trpe na pomanj-
kanju pašnikov in je bilo zato nujno, zlasti v poletni dobi, da si 
iščejo pašo drugod, to je tam, kjer klimatske prilike to dopuščajo. 
V zvezi s planinami je moral biti tudi nastanek naselja na planoti. 
Obdelana zemlja je verjetno obstajala na planoti že v času, ko 
še nimamo stalne naseljenosti in je bila izrabljana od pastirjev in 
morda tudi od dolinskih prebivalcev. Prebivalci iz doline imajo 
na planoti še danes obdelano zemljo, ki po površini ne zaostaja 
za ono, ki je last prebivalcev planote. Ta zemljišča predstavljajo 
važno dopolnilo posestev v dolini. 

Nanos, ki je spočetka bil važen za širše področje samo v po-
gledu ovčarstva, postane pozneje važen tudi za poljedelsko izrabo, 
četudi ne za tako široko pokrajino, ampak samo za Vipavsko do-
lino. Po vsem tem vidimo, da je planota prvenstveno važna za pre-
bivalce od drugod in ne za tiste, ki žive stalno na njej. 
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Nanos. Les rapports économiques avec les régions voisines 

(Résumé) 

Le Nanos, un plateau élevé du Karst sur le territoire slovène, représente, 
avec la Hrušica, un terrain tectonique homogène. Il est séparé du bassin de 
Vipava et de celui de Postojna par un flanc escarpé, du plateau de Trnovo par 
!e sillon profond du ruisseau Bela et de la Hrušica par la vallée qui court de la 
localité Bela vers Bukovje du côté de Postojna. Il est formé de rochès crétacées 
sur lesquelles se sont développés des phénomènes caractéristiques du karst. Les 
hauteurs des niveaux les plus élevés sont de 1250 à 1315 m. Ils s'étendent de la 
localité Razdrto dans la direction nord audessus du bassin de Postojna. La 
hauteur de la partie centrale et occidentale du plateau où se sont dévéloppées 
des vallées sèches caractéristiques, est de 800 à 900 m. Sur le plateau, il n'y a 
ni eaux courantes ni sources. Ce n'est qu'au pied du massif où le calcaire crétacé 
touche au flisch eocène de la vallée de Vipava et du bassin de Postojna que l'on 
rencontre les premières sources d'eau. Comme le reste des hauts plateaux du 
Karst, le Nanos a des pluies abondantes. Leurs quantité annuelle est de ca 
2200 mm. La végétation a les caractéristiques de l'Europe centrale. Dans la partie 
la plus élevée et sur les pentes qui descendent vers la Hrušica, il y a de nom-
breuses et vastes forêts de conifères et d'arbres à feuilles. Autre part, elles sont 
bien moins nombreuses et d'une étendue beaucoup plus limitée. Les fonds des 
vallées sèches sont couverts de pâturages qui s'étendent surtout dans la partie 
centrale et occidentale du plateau. La plateau est peu peuplé et les propriétés 
appartiennent au type des fermes isolées. 
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Le nom de Nanos, selon les sources connues jusqu'à présent, apparaît au 
16e siècle (1572). Le cadastre du château de Vipava de cette époque parle de 
pâturages sur le plateau sans mentionner toutefois la population, les prestations 
et les propriétés. On peut en conclure qu'en ce temps-là, le Nanos n'avait pas 
encore de population stable. La première source connue qui mentionne les ha-
bitants date du milieu du 18e siècle (1749). La citation exacte des noms des 
propriétaires et des prestations ainsi que la désignation des terrains permet la 
supposition que le plateau ait été peuplé auparavant, c'est-à-dire au moins au 
17e siècle. Primitivement, le Nanos, comme on va le voir, servait exclusivement 
de pâturage. On peut en conclure que les habitations situées dans le voisinage 
des pâturages se soient développées sur cette base économique primitive. 

Aujourd'hui encore, il y a sur le Nanos trois pâturages d'une grande étendue: 
Orlovše, Ravnik et Lipe. Des premières sources cependant il résulte que les 
pâturages occupaient une surface bien plus étendue. Le cadastre du château de 
Vipava de 1572 cite, outre les noms des pâturages susmentionnés, encore ceux 
de Skavnica, Furlanova, Jeromenska et l'alpe de Šembid sur le plateau même en 
y comptant aussi les alpes de Zagolič et de Šturje sur le plateau de Trnovo. 
Mrzli log entre le Col et le Črni vrh et un pâturage de chevaux dont on n'a pas 
encore réussi à déterminer le site. La citation commune permet lai supposition 
que ces pâturages aient composés une unité économique. Le menu bétail y paissait 
en été en grand nombre. Le nombre des moutons, selon les citations, était de 
1800 à 2400 par pâturage. Il y avait, sur le plateau, les moutons des villages de 
Vipava, du Karst, de la région des Brkini et probablement même mais plus tard 
de l'Istrie septentrionale, ainsi que l'atteste la tradition orale. Les pâturages, en 
cette époque-là, embrassaient le plateau tout entier. La forêt ne couvrait que les 
parties les plus élevées. Des rapports détaillés sur les pâturages portent témoi-
gnage du rôle important du plateau dans l'économie de la région. Dans la saison 
ou la région plus basse qui, autrement aussi, manque de fourrage, en est le plus 
dépourvue, le Nanos était le point qui, avec ses pâturages alpestres, remédiait 
à ce manque. Les rapports ne permettent pas la supposition que la terre sur le 
plateau ait été, dans cette époque, cultivée et exploitée. Il est probable que l'agri-
culture n'y ait commencé qu'avec la population stable. 

Dans l'epoque ultérieure, l'étendue des pâturages se réduisit. Le plan cada-
stral de 1825 ainsi que la tradition orale en sont les preuves. Au 19e siècle, 
les pâturages sont presque exclusivement limités aux fonds des vallées sèches 
tandis que les crêtes intermédiaires sont déjà, en partie, couvertes de forêts. 
Malgré l'étendue réduite des pâturages, l'élevage des moutons ne diminue point. 
Les moutons proviennent du Karst, de la région des Brkini ou de l'Istrie septen-
trionale. Il est pourtant caractéristique que les villages de Vipava en complexe 
n'y participent pas dans une grande mesure. Il n'y a que des familles particu-
lières de Gradišče ou de Vipava qui s'occupent de l'élevage intense-des moutons; 
en tout cas, la participation des moutons de la vallée de Vipava est très petite. 
Des particuliers tiennent les pâturages à bail et reçoivent les moutons des régions 
citées en pacage. Tout village qui a ses moutons sur le Nanos, envoie avec eux 
son berger. Les habitants de Gradišče envoient, au tpmps des froids, hiverner 
leurs moutons au bord de la mer, sur la côte du golfe de Trieste, tandis que 
les habitants de l'Istrie et ceux de la région des Brkini les mènent à la côte 
occidentale de l'Istrie, près de Novi Grad. 
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Au 20e siècle encore, l'élevage des moutons joue un rôle considérable. Ce 
n est qu'à l'époque de l'occupation italienne qu'il commence à diminuer et avant 
la deuxième guerre mondiale, il n'y a aux pâturages que de petits troupeaux isolés 
qui, eux aussi, disparaissent au temps des luttes pour la libération. Aujourd'hui, 
on aménage de nouveau les espaces alpestres pour le pâturage qui, de même 
qu'au passé, servira un vaste domaine. 

Les habitants du plateau qui vivaient de la forêt et de l'agriculture ne 
s'occupaient pas de l'élevage des moutons. 

Au temps du cadastre de 1825 déjà, les propriétaires qui habitaient la 
vallée, possédaient sur le plateau, à côté des forêts, des pâturages et des prés, 
du sol labourable qui représentait un complément important des propriétés dans 
les vallées. Il en est de même de nos jours. 

Le plateau peu peuplé n'a donc jamais joué un rôle considérable quant aux 
habitants qui y vivent. Son rôle pourtant était important quant à la région au 
sens plus large, distincte de celui-ci non seulement du point de vue orographique 
et climatique, mais aussi par ses bases économiques. Dans ce monde élevé du 
Karst, les vastes pâturages alpestres étaient le premier élément qui réveilla 
l'attention de la région. L'exploitation primitive du plateau consistait1 en pâtu-
rages; plus tard seulement, le plateau devient habité, ce que signifie en même 
temps le commencement de l'exploitation agricole de son sol par les habitants 
des vallées. 

Vladimir Leban 


