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Solarstvo Šavrinskega primorja

S

avrinsko primorje obsega jugozahodni rob slovenskega ozemlja.

Pokrajina zajema kos tako zvane »rumene« Istre, ki se razprostira od Plominske drage ob Kvarneru preko osrčja polotoka
do Tržaškega zaliva. Tla večinoma sestavljajo vododržne eocenske plasti sipkega laporja in peščenjaka. Zato obstaja tod za
razliko od severne in južne Istre gosta mreža površinskih voda.
Te so si v zgornjem toku vrezale v mehko površje globoka korita, ob ustju v morje ob severozahodni istrski obali pa so ustvarile z obilnimi nanosi aluvialne ravnine, ki jih polagoma pomikajo
v morje. Tako odpirajo te proge nizke ravne obale, ki se vrivajo
med precej strme do morja segajoče eocenske griče, zložen dostop
v notranjost dežele.
Ta del slovenske Istre je spričo obilice plodne prsti, pomembne prometnogeografske lege ob severnem zatoku Jadranskega morja pa bližine razvijajočega se tržaškega mesta in pristanišča gospodarsko zelo razgiban in gosto naseljen. Ker je malo
planih tal, prevladuje terasasta kultura intenzivnega vrtnarstva;
obsežne ploskve zajemajo vinogradi; obilen je pridelek češenj,
smokev in drugega sadja; izdaten ribolov daje osnovo konservni
industriji v Izoli; milo podnebje, toplo morje in slikovitost obale
pospešujejo turizem; pomembna gospodarska panoga pa je tudi
proizvodnja morske soli, ki se ponaša s starodavno tradicijo. Vendar je solarstvo doživelo v dolgotrajnem razvoju mnogo sprememb
in je bilo svoj čas mnogo večjega pomena kot danes.
Do današnjih dni se je obdržalo solarstvo pri Sečovljah,
Sv. Luciji in Strunjanu. Nekdaj so si severno od tod sledile solarne še pri Izoli, Kopru, Miljah, Žavljah, Ščedni in v samem središču sedanjega tržaškega mesta. V jugozahodni ïstri so nabirali
sol le pri Vrsaru in na Brionih, a od tod, enako tudi iz Izole nimamo skoraj nobenih poročil in je bila proizvodnja le krajevnega
pomena.
Solarstvo se je torej gojilo tako rekoč samo na obali »rumene«
Istre. To ima tehten vzrok v njeni morfološki in geološki zgradbi.
Na robu nizkih aluvialnih ravnin se dajo urediti bazeni za izhlapevanje morske vode, kamor jo lahko brez posebnega truda spuščajo v času plime. Razen tega je tod na razpolago obilo ilovna-
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tega blata, ki je šolarjem vsak čas pri roki. Iz trdo zgnetene ilovice,
ki vode ne propušča, je dno bazenov, iz istega materiala pa so
tudi vsi prečni notranji in deloma obrobni nasipi, ki obkrožajo
solarno z vseh strani, da ne more v n j o ne morska ne sladka voda,
ki se steka s sosednjih gričev.
Prvâ taka aluvialna ravnina je na severu pri Žavljah, do kamor
sega danes strnjeni pas tržaških predmestij. Ravnino namaka Glinščica, ki ima povirje pri Klancu pod Kozino, od koder teče v
globoki grapi izmenoma po flišnem ozemlju in med apniškimi
stenami proti morju. V soseščini se razprostira kraj Milj ob istoimenskem zalivu naplavljena nižina Reke, ki izvira pri Gabrovici.
Obsežno podolje okoli Kopra sta nasuli Rižana in Badaševca
(Kornalunga), ki izvirata ob stiku flišnih plasti s skladi numulitnega apnenca. Daljša in bolj vodnata je Rižana, ker dobiva stalno
vodo iz mnogih izvirov, ki so v podzemeljski zvezi z vodami
na kraški planoti okoli Podgrada. Naplavine pri Izoli, Strunjanu
in Sv. Luciji so nanesli krajši potoki. Najprostornejšo nižino pa
polnijo naplavine Dragonje oziroma Rokave, ki posega s svojima
vzporedno tekočima izvirnicama najgloblje v istrsko zaledje. Obe
izvirnici imenujejo domačini Rokava. To ime je izključno v rabi
med slovenskimi prebivalci Koštabone in okolice tudi za skupno
reko. V Krkavcah jo tudi nazivajo kratko »reka«, niže doli pa Dragonja, dasi je (domačinom poznana tudi Rokava. Hrvatsko prebivalstvo na Bujskem pozna samo Dragonjo. O njenem postanku
je spletlo legendo, ki je našla pot v hrvatsko leposlovje. To ime
je v rabi tudi med Italijani, toda šolarji italijanske narodnosti
poznajo le svojo »fiume grande«.
Za solarstvo so torej ob obali »rumene« Istre morfološke in
geološke razmere k a j ugodne. Takih pogojev nima jadranska
obala Apeninskega polotoka do Cervije pri Raveni, kjer že dolgo
pridobivajo sol iz morja. Z redkimi izjemami jo pogreša tudi
vzhodna jadranska obala. Zato Jugoslavija še daleč ne more kriti
svojih potreb iz proizvodnje morske soli.
Tudi lega ob severnem robu osrednjega pomola Sredozemskega morja v trup Evrope, kamor drže od nekdaj trgovska pota
globoko v zaledje, je tod pospeševala solarstvo. Pomembno je
tudi, da doseže prav v Šavrinskem primorju zgostitev prebivalstva
v Istri svoj višek. Toda spričo obrobne severne lege v sredozemskem prostoru podnebne razmere za pridobivanje soli niso tako
ugodne kot v južni Italiji ali celo ob severni afriški obali, kjer se
poletna vročina in suša mnogo bolj stopnjujeta.
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Proizvodnjo morske soli pospešujejo naslednja svojstva podnebja: čim višja dnevna temperatura, čim izrazitejša in daljša
poletna suša in nenehna menjava zračnih plasti, kar vse pospešuje
izhlapevanje.
Ker je solarstvo omejeno na poletno dobo in traja pri nas
od maja do konca septembra, si oglejmo vreme teh petih mesecev.
Z a naše ozemlje manjkajo daljša opažanja temperature. Zato navajamo podatke za sosednji Trst (obdobje 1868—1922) in za Sv.
Lucijo, ki pa se nanaša le na krajši čas (1886—1905).
maj

junij

julij

avgust

september

17,1
19,9

20,8
21,5

23,6
23,2

23,0
23,1

19,3
18,9

Kraj

Trst
Sv. Lucija

Zelo povoljna je torej temperatura v juniju, juliju in avgustu,
ko znaša povprečno nad 20° C. Nekoliko zaostaja v tem oziru
september, ko se zaključuje solna kampanja, še manj ugoden pa
je maj. Zato se ta mesec porablja v glavnem za prepojitev bazenov
z morsko vodo.
Neposrednejši podatki pa so s področja naših solarn na razpolago o padavinah (razdobje 1923—1944). Ker ni važna samo
količina padavin, temveč tudi število deževnih dni, prinašamo za
navedenih pet mesecev obojne podatke in zaradi primerjave še
podatke za vse leto.
Kraj
Koper
Strunjan
Sečovlje

Maj

Junij

mm

dni

mm

100
101
106

11,8
9,4
11,0

75
91
87

Avgust

Julij

dni

9,2
7.2
75

mm
68
71
64

dni

7,8
5,7
6,3

mm
63
62
53

dni

Septemb.
mm

6,4 99
5,0 100
5,1 110

dni

Letno
mm

7,4 941
6,8 922
7,1 977

dni
95,4
85,7
91,5

Iz podatkov izhaja, da je maj tudi glede padavinskega režima najmanj povoljen mesec. Razen tega se vidi, da obstajajo
med temi tako blizu primaknjenimi postajami glede padavin
znatne razlike. Strunjan izkazuje vseh pet mesecev povprečno
najmanj deževnih dni za razliko od Kopra, ki jih ima največ.
Sečovlje sprejemajo sicer isti čas nekoliko več dežja kot Strunjan,
vendar je lega ondotnih solarn boljša zaradi večje zračnosti. To
pospešuje širok vhod v dolino Dragonje, kamor vleče od morja
mistral in proti morju suh kopni veter.
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Ti mesečni povprečki o padavinah ne izkazujejo nobene poletne suše, saj imajo vsi meseci dovolj moče. Vendar podatki ne
kažejo pravilne slike. Vreme, je namreč tod tako nestanovitno,
da obstajajo med poedinimi leti in*še mnogo bolj v istih poletnih
mesecih v padavinah ogromna kolebanja. Tako je padlo v Sečovljah 1. 19371579 mm dežja, naslednje leto pa komaj 637 mm. V
posameznih toplih mesecih pa so v zadnjih desetletjih padavine
kolebale kot sledi: v maju med minimom 27 mm in maksimom
257 mm, v juniju med 7 mm in 210 mm, v juliju med 1 mm in
in 222 mm, v avgustu med 12 mm in 239 mm in v septembru med
7 mm in 155 mm. Iz tega izhaja, da je poletna suša vendarle večkrat
zelo očita in da utegne trajati tudi po več tednov zdržema, a na njo
se ni zanašati. Šavrinsko primorje obišče kdaj iznenada tudi sredi
poletja silen naliv in se nateče v malo urah tudi nad 50 mm vode.
Ker ni v tem predelu Istre, ako izvzamemo nizko grmičje in male
jase drevja, nikakih gozdov, vode nevarno narastejo in groze udariti preko nasipov v solarne. Ker more včasih tudi široko, kadar
močno in vztrajno vleče, povzročiti tako izjemno visoko plimo,
da preti nevarnost solarnam z morske strani, morajo biti šolarji
vedno čuječi in stalno pri roki, da preprečijo ali vsaj omilijo grozečo gmotno škodo.
Od vremena je torej prvenstveno odvisna proizvodnja soli.
Sicer pravilno zatrjujejo šolarji, da njihova dobra letina nujno ne
izključuje istočasno dobre letine kmetovalcev, vendar so padavine
najpomembnejši činitelj, ki soodloča na višino proizvodnje soli.
Čim več je dežja, tem pičlejši je donos in obratno. Seveda so vplivali razen vremena in še vplivajo na višino proizvodnje tudi drugi
činitelji (v preteklosti predpisi, ki so pridelek omejevali, v novejšem času izboljšave naprav, ne glede na čas pa vojne, obdobja
miru in menjajoče se politične razmere), toda vzporedna primerjava med donosom solarn in padavinami zgornjo trditev zadostno
potrjuje.
Celotno proizvodnjo sem primerjal s padavinami v Sečovljah,
ker daje ondotna solarna večino soli.. Bazeni vseh treh solarn
merijo namreč 557 ha površine, in sicer jih ima solarna ob Dragonji 508 ha, pri Sv. Luciji 32 ha, pri Strunjanu pa komaj 17 ha.
Z izjemo Rižane, ki stalno teče, dasi njeno vodno stanje zelo
koleba, so vse reke in potoki na Šavrinskem hudourniki. Hudourniška reka je tudi Dragonja. Če dalj časa ni dežja, je v vodi le
njeno korito pred ustjem v morje, ker je tako nizko, da se po
njem pomika voda zdaj navzdol in zdaj navzgor, pač v skladu s
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plimovanjem. Više gori se ohranijo le poedini tolmuni v globljih
zarezah rečne struge. Kadar se sprosti deževje, pa reka silno naraste. V obdobju zadnjega stoletja je dosegla gladina Rokave pod
Kaštelom, kjer je v strugi nameščen vodomer, najvišje stanje 5 m
nad ničlo (dne 14. maja 1911), medtem ko stoji voda navadno
tudi po več dm pod njo.
Zato so v dolini Dragonje hitre in otipljive površinske spremembe. Te spremembe so od časa do časa upoštevale tudi solarne.
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Celotna proizvodnja soli v primeri s padavinami v Sečovljah (maj — september)
v letih 1926—1944

Še v rimski dobi je morje oblivalo vznožje sosednje bujske kraške
stopnjevine. Pod Kaštelom so v dolini vidni sledovi, kjer so nekoč
privezovali ladje, pred Sv. Jernejem pa, kjer so danes solarne, so
še stoletja kasneje v morju ribarili. Tako se je aluvialna dolina
Dragonje znatno povečala v zgodovinski dobi. Kot so rečni nanosi
zasipali morje in se sčasoma utrjevali, tako se je širila solarna in
zasegla nove ploskve. Hkrati se je solarna umikala v zaledju. Zlasti
ob vznožju obrobnih vzpetin so se tla zaradi obilnih nanosov sčasoma tako dvigala, da so jih kanali z morsko vodo stežka dosegli.
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Zato so tod opuščali bazene in je solarna odstopala dele površja
travništvu, vinogradom in poljedelstvu. Tudi sedaj upošteva človek vedno nove površinske spremembe v dolini, da jih obrne v
svojo korist. Pravkar kopljejo Dragonji od mesta, kjer zavije
v velikem loku med solarno, novo premo strugo, tako da bo reka
v bodoče tekla ob južnem robu solarn in se bo tesno primaknila k
stopnjevini Bujskega krasa. Tako bodo solarne pred vdorom sladke
vode bolje zavarovane in bo hkrati dana možnost za namakanje
nekaterih plodnih predelov v nižini.
Zgoraj opisanih nevšečnih vremenskih kolebanj v poletnem
času bolj južno ležeči sredozemski predeli ne poznajo. Poletna
suša je tam činitelj, s katerim se lahko z gotovostjo računa. Zato
obstaja že na Pagu pa v Dalmaciji in v južni Italiji drugačen način proizvodnje soli. V solarnah se navadno kopiči sol vso poletno
sezono in jo šele ob sklepu poberejo. V Istri pa se ni zanašati na
vreme. Zato zbirajo sol že od nekdaj vsak dan sproti in jo odnašajo na varno. Seveda zahteva to mnogo več dela in stroškov. Da
bi proizvodnjo pocenili, je sicer avstrijska uprava pred nekaj desetletji tudi v solarni pri Strunjanu in v solarnah, ki se širijo na
desnem bregu Dragonje, uvedla eno samo letno žetev. Novotarija
se ni obnesla. Proizvodnja je tako padla, da so se ob Dragonji
vrnili k staremu preizkušenemu sistemu vsakodnevne žetve in da
so ob tej priložnosti naprave modernizirali. Isto je izvedla v Strunjanu 1. 1945 jugoslovanska uprava. Tako se je ohranil star ti očrt
solarn v najpopolnejši obliki pri Sv. Luciji in na levem bregu
Dragonje.
Solarno oklepa z vseh strani do 3 m visok in zaradi večje
trdnosti iz kamna zgrajen nasip, ki je ometan z glino. Nasip sega
neposredno do morja, na zunanji kopni strani pa ga spremlja
globok jarek, da zbira vso sladko vodo, ki priteka iz zaledja. Na
primernem mestu je v nasipu odprtina, skozi katero po potrebi
spuščajo morsko vodo v notranji zbiralni jarek. Odtod odteka voda
po vrsti skozi vse bazene, ki so navadno razvrščeni v vse nižji legi.
Kjer pa stoje bazeni više, dvigajo vodo črpalke. To so lesene naprave, ki jih poganja veter. Ta skoraj redno nastopa nied 9 in
10 uro dopoldne in traja nekako do 17 ure, ko zavlada zatišje.
Pri počasnem kroženju iz izhlapilnega bazena v izhlapilni bazen postaja morska voda zaradi postopnega izhlapevanja, ki ga
pospešujeta sončna pripeka in mistral, vedno gostejša, tako da
doseže v zadnjem izhlapilnem bazenu okoli 20 stopinj gostote.
Končno priteče voda v solne bazene, ki imajo posebe prirejene
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polkrožne jaške, v katere spuste vodo kadar dežuje, da je padavine
preveč ne razredčijo. V teh bazenih se nekako pri doseženi gostoti 26° do 30° izloča kuhinjska sol v podobi drobnih kristalov.
Preostala voda, ki ima spričo prevladujočih raztopin grenkih soli
izredno trpek okus, odteka dalje v kanal in po njem skozi odprtino
vnanjega nasipa nazaj v morje.
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Idealni tločrt istrskih solarn
A morje; B vratca, ki jih od časa do časa odpirajo, da teče skozi odprtino morska
voda; C zunanji nasip solarne; D jarek, kjer se nabira morska voda; E črpalka
na veter, ki dviga vodo v više ležeče bazene; F izhlapilni bazeni, kjer postaja
morska voda vedno gostejša; G solni bazeni, kjer se kristalizira jedilna sol;
H jaški, v katerih hranijo morsko vodo v času deževja; I jarek, po katerem
odteka preostala gosta morska voda; J zbiralni jarek s preostalo morsko vodo;
K odprtina, skozi katero odteka ta voda nazaj v morje; L solarska hiša.

Jugoslovanska uprava solarn proučuje sedaj možnost izkoriščanja te grenke morske vode za pridobivanje magnezijevega
klorida, ki je najvažnejša primes za proizvodnjo lahkega gradbenega materiala, plošč za tlakovanje itd. Zato pri Sečovljah morske
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vode iz solnih bazenov ne izpuščajo nazaj v morje, temveč jo od
tod napeljujejo v nalašč za to prirejene bazene, kjer se iz goste
vode pri nadaljnjem izhlapevanju izloča magnezijev klorid.
Vsaka solarna ima določeno število pravkar opisanih med seboj povezanih bazenov, ki so v širšem smislu enota zase, torej
nekaka solarna v malem. Kajti to enoto obdaja z vseh strani nasip razen v odvodnem kanalu, kjer se stika s sosednjo tako enoto.
Zato predstavlja solarna kot celota zamotan sistem bazenov, nasipov in mrežo kanalov, ki drže v vse njene dele. Nekateri kanali so glavni in več metrov globoki ter vzdržujejo neposredno
zvezo z morjem. Iz njih se dalje razhajajo stranski kanali. Ker
so nekateri kanali plovni in odpirajo ladjam dostop v notranjost
solarne, drže preko njih lahki premični mostovi.
Solarne nimajo povsod pravilno razvrščenih bazenov niti ne
tako idealne podobe šahovnice, kot kaže naša skica. V jugovzhodnem delu sečoveljskih solarn na levi strani Rokave in deloma tudi
pri Sv. Luciji je v obeh ozirih precejšnja zmeda. Zato obstaja
domneva, da so ondotne naprave najstarejše.
Ugotovili smo, da se izloča sol le v končnih, tako zvanih
solnih bazenih. Ti pa so zelo majhni m zavzemajo v primeri s
celotno solarno majhno ploskev. Toda prav zaradi svoje posebne
funkcije so najvažnejši in -so bili za zmogljivost solarne vedno
merodajni. Po njihovem številu se je presojala vrednost solarn.
V teh bazenih nastrgajo šolarji od časa do časa kupčke soli, ki
jo nato tudi po večkrat dnevno odnašajo v solarsko hišo ali pa
zlagajo tik plovnega kanala v velike strme kupe. T o sol ladje
čimprej natovorijo in odpeljejo v Portorož, kjer je edino centralno skladišče za vse tri solarne.
Solarske hiše stoje med solnimi bazeni in dajejo pokrajini
svojevrstno podobo. To so kamenite, navadno enonadstropne
zgradbe s prečno streho, ki jo pokrivajo žlebniki. Razvrščene so
kraj obrobnih in prečnih kanalov. Kamnitno gradivo, iz katerih
so zgrajene hiše in obrobni nasipi, je iz bližnje Savudrije, kjer
ga lomijo pri Kanegri. V prizemlju solarske hiše je začasna
shramba soli, ki jo po zaključeni letni žetvi odvažajo v glavno
skladišče, ter kuhinja s preprostim ognjiščem. Iz nje vodijo
stopnice v zgornje prostore, kjer so stanovanjski prostori.
Stavbe so precej vlažne in potrebne pogostnih popravil. Neprijetnost Je tudi pomanjkanje pitne vode. Po h j o hodijo iz
solarn pri Sv. Luciji k bližnjim vrelcem, iz sečoveljskih solnih
polj pa je daleč do njih. Vrelci so tu ob južnem robu solarn,
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tam, kjer pripravljajo Dragonji novo strugo. Razen tega tam vode
večkrat zmanjka, odkar jo črpajo iz rovov sečoveljskega premogovnika. Zato dovažajo slednji dan pitno vodo iz Portoroža.
Dolga stoletja so bili vsi šolarji, ki delajo v bazenih, in vse
ostalo delavstvo (vodarji, zidarji, mizarji, nadzorno osebje itd.)
doma iz odmaknjenega Pirana in italijanske narodnosti. Zato je
bilo neizbežno, da so se pred začetkom solne sezone, običajno
aprila, selili k solarnam z vso družino in najpotrebnejšim pohištvom. Ker je bil odhod z ladjami iz Pirana skupen, je bil to
velik dogodek, saj je zajel hkrati več tisoč ljudi. Zato je bilo
solarskih hiš v piranskih solarnah zelo mnogo. Vse tri solarne
so namreč stalno nazivali tako, ker so bile na tleh piranske občine,
ki je še v času italijanske uprave segala ob obali od Strunjana
do Savudrijskega rtiča in v notranjost še preko Kaštela in Padne.
Sredi prejšnjega stoletja je tod stalo 493 solarskih hiš, pred
20 leti jih je bilo 250, sedaj jih je še 180. Večina stavb je v
sečoveljski solarni na levem bregu Dragonje; drugod so redko
sejane, pri Strunjanu pa jih ni več. Stanovanjski prostori so v
teh stavbah sedaj le v majhni meri zasedeni. L. 1950 je v njih
stanovalo le 45 šolarjev oziroma njihovih družin, tako da zajema
sedaj sezonsko izseljevanje le majhen del delavstva. T o leto so
namreč solarne zaposlovale 230 šolarjev in 194 ostalih delavcev.
Med navedenimi 45 sezonskimi izseljenci oziroma njihovimi družinami jih je bilo 31 iz Pirana, ostali so prišli od drugod. Zdaj
tudi mnogi piranski šolarji stalno stanujejo doma in hodijo
dnevno peš v strujansko solarno oziroma se poslužujejo cestne
električne železnice, ki pridrži iz Pirana do solarne pri Sv. Luciji.
Razen tega so sedaj piranski šolarji v manjšini.
Na prelomu iz 19. v 20. stoletje se je začel v našem solarstvu
proces globokih sprememb, ki je prav zadnja leta silno pospešen.
Povzročil ga je predvsem gospodarski razmah Trsta in deloma
tudi obalnih mest ob šavrinski obali, ki je preusmeril mnoge piranske šolarje, te tako vztrajne in edine nadaljevalce starodavnega solarstva, da so se začeli obračati za lažjim in donosnejšim
delom, ki jim je bil navadno tudi bliže pri roki. Zdaj so prihajali
v solarne namesto Pirancev sprva bolj kot pomožni delavci, zatem
pa vedno več tudi kot pravi šolarji kmetovalci z neposredne
bližine, torej z narodnostno mešanega ozemlja, za temi pa še
kmetski živelj s sosednjega čisto slovenskega pasu in v manjši
meri tudi iz Savudrije v hrvatski Istri. S tem se je avtohtoni slovenski in slovanski element, ki je bil ob sami šavrinski obali
10
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Gravitacijsko območje šavrinskih solarn
(po stanju 1947—1950)
1 meja ozemlja, od koder je delavstvo; la mreža kanalov v solarnah; 2 kraji z
nad 100 delavci; 3 kraji s 25—100 delavci; 4 kraji z 10—24 delavci; 5 kraji s 4—9
delavci; 6 kraji z 1—3 delavci.

najbolj številen in zaveden pri Bv. Lyciji — saj je pošiljal v
zadnjih letih avstrijske vlade v svojo cirilmetodovo Solo nad 100
otrok — tu prvič v zgodovini pojavil tudi v solarnah.
Te spremembe v strukturi in izvoru delavstva solarn so
povzročale stalno upadanje sezonskega preseljevanja v solarske
hiše, ki ga sedaj zdaleč prekaša dnevno potovanje delavstva iz
stalnih kmetskih bivališč v bližnje solarne in od tod domov.
Primer piranskih šolarjev, ki so se vse bolj preusmerjali na
pomorstvo, pa je le en člen v verigi postopnega odmikanja me-
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ščanov ob šavrinski obali od napornega ročnega dela. V zadnjih
desetletjih avstrijske vlade so ti opuščali svoja oddaljena zemljišča
ter jih prodajali ali pa dajali v zakup bližnjim slovenskim kmetom,
v še večji meri pa bednemu prebivalstvu bele Istre. To se je
dogajalo v okolišu Sečovelj, Sv. Lucije, Pirana, Portoroža in
drugod. Da bi o tem kaj več razpravljali, bi zahtevalo posebno
študijo. Zato naj zadošča primer razloženega naselja Baredov,
ki je na prvi vzpetini nad Izolo, komaj pol ure pešhoje iz mesta.
Beseda pomeni pašnik oziroma opuščeno njivo-pustoto, kajti
domačini se tod izražajo: pustil sem njivo v bared, kar pomenja,
da je več ne obdelujem. Iz Pleteršnika povzemam, da je ta izraz
v rabi tudi med našimi Kraševci okoli Sesljana. Med Baredinci
srečamo priseljence iz Tuljakov, Sluma, Račje vasi in drugih
krajev, ki so v okolišu Buzeta in v jedru Čičarije z značilnimi
hrvatskimi priimki Božič, Fantinič, Juriševič, Tuljak itd.
Pred prvo svetovno vojno so postale piranske solarne državna lastnina. Dotlej so bili lastniki privatniki plemiškega ali
neplemiškega rodu, cerkve, samostani, bratovščine pa druge javne
in pravne ustanove. Največji posestniki so imeli ,v rokah tudi
po več sto solnih bazenov, najmanjši pa so se zadovoljevali celo
z enim samim. Posest je bila večkrat kolektivna, last več bratov
ali družin, ki so si delili dobiček od proizvodnje. Ta ni vedno
predstavljala sklenjenega področja solarne, temveč je imel lastnik
solne bazene daleč vsaksebi. Tudi ni bilo nujno, da bi enemu pripadal ves solni bazen; ta se je večkrat delil na dvoje ali tudi
več različno velikih kosov med razne lastnike.
Benediktinski samostan v Dajili na Bujskem je n. pr. 1. 1859
posedoval naslednje sektorje solarn: pri Strunjanu 8 solnih bazenov in pol, kjer je vzdrževal enega šolarja, pri Sv. Luciji 12
solnih bazenov tudi z enim šolarjem; na desnem bregu Dragonje
je imel 105 solnih bazenov in je vzdrževal 14 šolarjev, na levem
bregu reke pa mu je pripadalo 156 in pol solnega bazena in je
tod zaposloval 23 šolarjev^
Lastništvo se je večkrat menjalo, navadno z dediščinami ali
s prodajo. Prodajna cena solnega bazena se je ravnala po njegovi
velikosti, donosnosti in trgovinski konjunkturi. L. 1765 so pripadale piranske solarne 62 takim I®tnikom, ki so posedovali vsaj
po 12 solnih bazenov. V začetku 20. stoletja pa je bilo vseh posestnikov 274.
Lastniki so bili dolžni oddajati državi sol,, ki je bil njen monopol, po primeroma nizki ceni, država pa je sol prodajala tudi
10"
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do desetkrat dražje. To je seveda zaviralo proizvodnjo in jo
kasneje marsikje tudi zatrlo, kajti lastnik, ki je videl, s kolikšnimi
dobički se redi državna blagajna, je prišel do spoznanja, da se
mu vzdrževanje solnih bazenov prav ne izplača. Ob zaključku
letne solne sezone so se sklepali dokončni obračuni. Lastnik je
od sprejete vsote odkazal določene deleže za socialni fond in za
razna nujna popravila in novogradnje v svoji solarni, preostanek
pa je razdelil na dva enaka dela. Polovico si je pridržal sam, pol
so prejeli najeti šolarji.
V prejšnjem času so mogli lastniki odpuščati šolarje iz službe
le v septembru in tudi samo takrat so mogli šolarji odpovedati
službo in se vključiti v delo drugod. Kajti že v prvi polovici
oktobra so morali lastniki poročati o številu in legi solnih bazenov,
ki jih bodo v naslednjem letu vzdrževali, ter število in imena
'delavcev po poedinih sektorjih solarne. Označeni solni bazeni so
se smatrali za aktivne in so morali biti oglajeni in pripravljeni
za proizvodnjo soli najkasneje v marcu, sicer je sledila globa.
Zdaj se sklepajo dogovori med šolarji in upravo solarn pred
nastopom pomladi, prvega aprila pa morajo biti na mestu, da
pravočasno končajo pripravljalna dela. Šolarji prejemajo redno
plačo in imajo obvezno osemurno delo. Razen tega dobivajo
posebna izplačila, ki se ravnajo po proizvodnji soli v poverjenih
solnih bazenih. Zato pomaga šolarju, kadar to terja nujnost dela,
vsa njegova družina.
Istrsko solarstvo sega daleč nazaj. Domneva se, da so tod
nabirali sol že v rimski, da celo v prazgodovinski dobi. Prvo
zanesljivo vest o tem imamo iz 1. polovice 6. stoletja in sicer z
Brionov. Vendar je bilo solarstvo še dolgo potem zgolj krajevnega pomena. Ko pa so se v srednjem veku na Šavrinskem zasidrali Benečani in se je Avstrija s pridružitvijo Trsta primaknila
do Jadranskega morja, je ta industrija oživela.
Meja med obema državama je tod potekala vzdolž Glinščice
pri Zavijah. Tako so pripadale solarne dvema gospodarjema. Na
avstrijskih tleh so stale naprave v Trstu, Ščedni in v Žavljah;
piranske solarne ter one v Miljah, Kopru in Izoli pa so pripadale
beneški republiki.
Spričo ugodne prometnogeografske lege in oživitve trgovine
so solarne dvigale proizvodnjo, obilica razpoložljive soli pa je
sprožila tekmovanje za tržišča, kar je izzvalo često prepire in
celo boje med Avstrijo in Benetkami, ki so kdaj hudo prizadeli
solarne ob meji. Benetke so si prilaščale neomejeno gospostvo na
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morju. Njene ladje so križarile po Tržaškem zalivu in so tirale
vsako avstrijsko ladjo, ki je hotela od tod, najprvo na pregled in
po tranzitno dovoljenje v beneški Koper. S tem je bila Avstriji
zaprta svobodna pot po morju in je bil Trst do 18. stoletja, ko
se je uveljavilo mednarodno pravo o svobodi morskih potov in
je bilo mesto proglašeno za svobodno luko, le slepo okno v svet.
Tako so si Benečani pridržali izključen monopol solne trgovine
po morju. Solarnam v Istri so naročali, koliko soli jim morajo
oddati in tako je od tod mogla in smela sol le v beneška skladišča.
Podobne dogovore so Benečani izsilili od solarn v Cerviji, v južni
Italiji in ob severni afriški obali. V mnoge pokrajine je torej
odhajala sol samo iz beneških skladišč.
Preostajala so še kopna pota. Ta so držala prvenstveno v
neposredno slovensko zaledje, ki je bilo navezano na uvoz tržaške
in istrske soli, saj mu je bila ta najbolj pri roki, pota do sem
pa so bila najbližja iz Trsta in še dosti blizu iz Kopra. Zato so
Benečani v prvi vrstî podprli Koper, ki so mu dovoljevali večje
zaloge soli kot drugim solarnam v Istri. Sol namreč, v kolikor
je Benečani niso zasegli, je bila lastnikom na razpolago za lastne
potrebe oziroma za izvoz po kopnem, ki je bil svoboden. To kopno
trgovino s soljo pa je skušal Kopru izpodrezati Trst tembolj, ker
mu je bila morska pot zaprta. T o je povzročalo med Avstrijo in
Benetkami nenehna trenja. Ker so tovorniki s Kranjskega raje
hodili v Koper, kjer so imeli boljše izglede za nakup in prodajo
raznih dobrin, je avstrijska vlada na zahtevo Trsta pot v Koper
ponovno zaprla in naložila na uvoz tuje beneške soli visoko uvozno
carino. Vendar so se med Kranjsko in Koprom tudi še naprej
vzdrževali bolj živi stiki kot s Trstom, ki so prenehali šele v drugi
polovici 17. stoletja. Da so bili kranjski tovorniki redni gostje v
Kopru, moremo sklepati po tem, da so Koprčani v preteklosti na* živali Slovence mussolate — tovornike. Na te stike spominja tudi
ljudsko izročilo o zgodbi legendarnega junaka Martina Krpana.*
* Trditev nekaterih slavis-tov, da je stala nekdanja Krpanova domačija pri
Sv. Trojici zahodno od Velikih Lašč, nima geografske osnove, kajti: v N o t r a n j s k e m stoji vas Vrh po imenu." Na Pivki še vedno živi ljudsko izročilo,
ki zatrjuje, da je stal Krpanov dom na zapuščenem Vlačnem severovzhodno od
vasi Trnja pod Lonico (1123 m), ki jo sedaj imenujejo Sv. Trojico. Na tem hribu
so ostanki nekdaj tako pomembne božjepotne cerkve sv. Trojice, da jo je Florjančič 1. 1744 krepko začrtal na svojem zemljevidu Kranjske. V tej samoti je
baje stalo naselje Vasišče in res so še videti temelji vsaj neke zgradbe, verjetno
one, ki je še označena na franciscejski katastrski mapi. Od tod je dve uri hoda
do reške ceste pri Št. Petru na Krasu. V istem okolišu — v Bilah pod Sv. Trojico
in na Prestranku — so dolgo vzrejali plemenske konje. Ti ljudski nazori Pivca.nov so bili tudi že ponovno nakazani v našem tisku, a doslej stalno prezrti
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V 16. stoletju je doseglo solarstvo višek razvoja, nato pa je
spričo rastoče konkurence solarn v južni Italiji naglo nazadovalo.
Predvsem so bile prizadete solarne na avstrijskem ozemlju, ker
so zaostajale za onimi v beneški Istri i po proizvodnji i po kakovosti pridelka. Že konec tega stoletja so obrati v Trstu
prenehali.
Ko je kmalu po uničenju beneške republike 1814 dobila njene
pokrajine Avstrija, se je marsikaj spremenilo. 'Avstrija je sicer
starim lastnikom solarne še pustila, toda od njih je odkupila ves
pridelek, ker je proglasila sol za svoj izključni monopol. Država
je hkrati proizvodnjo soli zelo pospeševala. Zato so lastniki solarne naglo širili. Takrat so solarne v Sečovljah narastle za 173 ha,
one pri Sv. Luciji za 35 ha, pri Strunjanu pa za 2 ha, s čimer je
bil v glavnem dosežen sedanji obseg piranskih solarn.
Spričo naglega dviganja proizvodnje so v tem času zgradili
skladišče v Portorožu, ki je lahko sprejelo do 40.000 ton soli, in
manjše skladišče pri Sv. Luciji, ki pa je bilo kasneje opuščeno
in služi danes drugim namenom. Ta čas so razpolagale solarne z
naslednjim številom solnih bazenov in so dosegle to-le povprečno
proizvodnjo:
Solarna

Piran
Koper
Milje
Žavlje

solni bazeni

7034
3844
907
1030

proizvodnja

46,100
8,900
1,200
1,300

ton
„
„
„

Toda v malo letih so bila skladišča polna in država ni več
vedela, kako bi sol razpečala. Zato je 1. 1823 proizvodnjo omejila,
kar je ostalo v veljavi do prve svetovne vojne. Ta ukrep je
lastnike solarn težko prizadel. Ker se solarstvo ni več izplačalo,
so v Ščedni, Žavljah in Miljah z delom prenehali. V Žavljah in
Miljah so bazene preuredili v ribnike in v njih gojili ostrige,
kasneje pa se je to opustilo. Ker se je na zanemarjenem področju
nekdanjih solarn pojavila nevarnost malarije, so se lotili izsuševanja zemljišč, kar je dovršila Italija šele v najnovejši dobi.
Razen piranskih solarn sòjpo 1. 1830. preostale samo še one
v Kopru. Koprske solarne so zasegle dva ločena predela. Manjše
(glej Argo X, str. 50; Zabukovec J., Slavina, str. 20; Gorše M., Pivka, njeni ljudje
in njeno čebelarstvo, SČ 1947/332 ss). Na isto Sv. Trojico namiguje A. Slodnjak
v svojem romanu Pogine naj pes.
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področje je z južne strani v polkrogu oklepalo Koper, tako da je
bilo mesto, ki je sicer stalo na otoku, povezano s kopnino le z
obema obrobnima nasipoma solarne. Solarne je rezal potok Badaševca (Kornalunga), ki je tod odlagal svoje nanose.
Razsežnejša solarna je bila na severozahodni strani Kopra.
Bila je na obeh straneh Rižane, ki je ob ustju zasula toliko materiala, da je ustvarila globok pomol v morje.
Po obsegu in proizvodnji so koprske solarne zaostajale le za
onimi v Piranu. Vendar je imel Koper, kot je bilo že naglašeno,
v dobi beneške vlade kot izvozišče soli v svoje bližnje zaledje
vodilno Vlogo. Tudi tu so bili posestniki solnih bazenov razne
javne, tako upravne kot cerkvene ustanove poleg mnogih privatnikov. Za razliko od Pirana pa so delale v solarnah prvenstveno
žene in otroci, kajti moške delovne sile je za to delo primanjkovalo, ker jo je pritegoval ribolov in kmetsko delo. Tako je bila
tu delovna sila manj vzdržna. Ker je imela vrh tega v oskrbi
navadno več solnih bazenov, nego so jih imeli šolarji v Piranu,
je bila proizvodnja dosti pičla in tudi sol slabša. Piranci so namreč
skrbno čistili in utrjevali bazene tudi v zimskem času in je bila
njihova sol izredno čista in bela.
Ko je dobila Avstrija vso Istro, se je to spremenilo. Ugotovili smo, da je imel njen odlok o prisilni omejitvi solne proizvodnje tako zle nasledke, da so mnoge solarne ustavile delo. Koper
pa se je takrat opomogel. Piranski šolarji, ki so jih v domačih
solarnah odpuščali, so odhajali v Koper. Tu so zamenjali žensko
delovno silo, mrzlično gradili lesene solarske hiše in uvajali boljše
strokovno delo. S svojim vzgledom so privabljali v solne bazene
še domačine, tako da so poslej žene opravljale le pomožna dela.
S tem se je proizvodnja znatno izboljšala. Toda avstrijskemu
državnemu monopolu ni bilo do tujih dobičkov. Zniževal je odkupno ceno soli in s tem tako vznemirjal lastnike solarn, da so
svojo posest naglo drobili in jo prodajali za vsako ceno. Solni
bazeni so torej postali tržno blago, ki je naglo prehajalo iz rok
v roke, ker je skušal vsak iztisniti še poslednjo možnost dobička.
Končno je ponovno znižanje odkupne cene soli 1. 1911 prineslo
lastnikom solarn tako očitno izgubo, da so naslednje leto vso
delovno silo odpustili. V Brtokih in Pobegih so še živi posamezni
slovenski domačini, ki so bili svoj čas zaposleni v solarni.
Tri desetletja so bile bivše koprske solarne prepuščene vremenskim nezgodam. Svet je bil neobljuden, neobdelan in brez
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vsake koristi. ~Od časa do časa ga je zalivala morska voda ob
visoki plimi, ali pa ga je preplavljala narasla Rižana. Zamočvirjena tla so postala leglo komarjev, ki so prenašali malarijo. L. 1926
je zdravniški pregled ugotovil v Kopru nad 200 primerov te
bolezni. Kljub temu niso lastniki bivših solarn ničesar ukrenili.
Kajti Ozemlje, ki je merilo okrog 360 ha, je imelo ogromno število
lastnikov in solastnikov. Posest je bila tako razdrobljena in zamotana, da so nekatere zemljiške posesti merile komaj po par m 2 .
Končno se je zgenila državna oblast. Ponujali sta se dve rešitvi: obnova solarn ali izsušitev in regulacija Rižane. Prodrl je
drugi načrt. Solarstvo se tod res ni izplačalo, saj ima Koper, kot
smo že ugotovili, še bolj neugodne vremenske razmere kot piranske solarne. Razen tega je imela Italija dovolj solarn na jugu.
Piranske solarne so namreč dale komaj 5% celotne solne proizvodnje v Italiji. Tako so v 30 letih tega stoletja izvršili novo
parcelacijo, uravnali strugo Rižane ter izsušili področja bivših solarn in sosednjega planega ozemlja. Ta dela so dokončno Koper
trdno povezana s celino.
Solarstvo, ki se je nekdaj gojilo vzdolž slovenske obale od
Trsta do Savudrije na vseh geomorfološko prikladnih mestih, se
je postopno opuščalo v neposredni bližini mest in se do danes
obdržalo le na skrajnem jugu v primerni odmaknjenosti od Pirana. V tem dolgem večstoletnem razvoju je prodrla šavrinska
sol na domača in tuja tržišča. Na to sol je bilo prometno-geografsko navezano zlasti vse slovensko zaledje, toda pogostne
vmesne politične meje so to naravno navezanost često ovirale ali
celo onemogočile.
V času beneškega gospostva v Istri je odhajal večji del pridelka najprvo v Benetke, od tod pa zlasti v Padsko nižino. - Ta
severnoitalijanski trg je ostal odprt sprva tudi Avstriji, dokler
je posedovala Lombardijo in Benečijo. Nato pa je nastopila kriza,
kajti Avstrija je razpolagala s tolikimi količinami kamene soli,
da je pridelek morske soli v Istri predstavljal komaj nekaj odstotkov celokupne proizvodnje. Tako si je iskala sol tuje trge,,
zdaj v Turčiji, zdaj na Holandskem, zdaj celo v Indiji, a izvoz
je bil povsod kmalu zatrt zaradi visokih uvoznih carin prizadetih
držav. Tudi Italiji istrska sol ni bila prav potrebna, ker razpolaga
z velikimi solarnami ob Jonskem in Tirenskem morju, kjer je
proizvodnja mnogo izdatnejša in cenejša. Zato je imela ta sol
le krajeven pomen in se je izvažala v Julijsko krajino in deloma,
v Benečijo.
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Šele politične spremembe po drugi svetovni vojni so potrebo
obstoja šavrinskih solarn krepko podčrtale. T o kažejo smeri
izvoza soli iz skladišča v Portorožu. L. 1949 in 1950 je od tod
odšlo po morju 57.000 ton soli. Od tega je je bilo 9% odposlane v
Trst za kritje potreb angloameriške cone STO-ja; 25°/o so jo izkrcali v Puli, od koder je večina odšla v Slovenijo; 47% so jo
prepeljali na Reko za potrebe Hrvatske in severovzhodnih predelov Jugoslavije, 17% so jo iztovorili v dalmatinskih pristaniščih,
prvenstveno v Splitu in Kardeljevu, preostanek pa so prevzela
ostala istrska pristanišča, kot Poreč, Rovinj in Opatija in nekateri otoki. Tako je našla sol končno svojo najbolj naravno pot
v svet: na eni strani krije potrebe svojega bližnjega zaledja, na
drugi strani krepko dopolnjuje primanjkljaj proizvodnje Jugoslavije, ki jo je v obdobju med prvo in drugo svetovno vojno v
velikih količinah uvažala iz južnega in vzhodnega Sredozemlja ter
iz Romunije.
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Nekaj gradiva sem povzel iz arhivov benedektinskega samostana v Dajli
in frančiškanskega samostana v Piranu. Dragocene statistične podatke mi je dal
na razpolago upravnik istrskih solarn tov. J. Pavletič, za kar se mu tudi na tem
mestu zahvaljujem.
Le salinage à la côte slovène de l'Adriatique
(Résumé)
Autrefois le salinage a été développé dans tous les endroits morphologiquement convenables de la côte slovène de Trieste à Savudrija. Jusqu'aujourd'hui,
il ne s'est conservé qu'à Strunjan, à Ste Luöje et à Sečovlje, c'est à dire, aux
endroits qui sont restés éloignés des agglomérations urbaines. Le développement
de cette industrie est avancé par l'abondance de l'argile disponible et l'excellente
situation communicative au bord du golfe de Trieste, mais il est enrayé par le
climat défavorable, surtout par l'inconstance du temps au moment de la campagne Jl
salante qui dure depuis le mois de mai jusqu'à la fin de septembre. C'est pourquoi on y accumule et fait rentrer le sel chaque jour, tandis que les autres
salines de la Méditerranée récoltent le sel une seule fois par an. La dépendance
considérable de la production annuelle du sel des pluies est démontrée par le
diagramme à la page 141.
Pendant des siècles entiers, tous les saliniers étaient des citadins italiens
de Piran. Comme les salines étaient trop éloignées, ils y construisaient des
maisons pierreuses, où ils déménageaient chaque printemps. Il y a cent ans, il
y avait au moins 500 maisons salinières, aujourd'hui, il n'y en a que 180 dont
48 sont encore habitées. C'est que depuis la fin du XIXe siècle, les Piraniens se
détournent progressivement du salinage et s'appliquent à la navigation. Ce procès
se développe vite, surtout ces dernières années, et a bien changé l'origine sociale
et nationale des saliniers. A présent, pour la plupart, les habitants campagnards
des environs de la zone côtière, nationalement mêlée, et ceux des environs purement slovènes et croates y sont occupés. Presque tous, ils vont journellement
de chez eux au travail dans les salines et ils n'habitent point les maisons salinières.
La carte à la page 146 démontre, d'où la force ouvrière provient à présent.
Toujours, le sel était plus ou moins le monopole d'État, quoique les salines
fussent, jusqu'au commencement de la première guerre mondiale, dans la possession particulière. D'accord avec ses intérêts, l'État permettait une production
une fois illimitée, une autre fois, il limitait son ampleur. Bien des fois, les conditions politiques exerçaient une grande influence sur le développement du salinage plus que les mesures d'État. A travers le territoire slovène, qui est le
h i n t e r l a n d économique le plus proche et le plus naturel dans l'Adriatique
du Nord, dans le passé, bien des fois les frontières politiques étaient tracées.
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Ainsi, pendant des siècles entiers, la frontière existait entre l'Autriche et la
république Vénitienne sur la Glinščica dans le golfe de Milje (Muggia) et toutes
les salines qui se sont conservées jusqu'à nos jours, étaient situées au-delà du
noyau de la Slovénie. A l'égard de cette barrière contrainte, la contrebande du
sel de Capodistria florissait. Ce fait se reflète aussi dans la tradition orale slovène qui parle du héros légendaire, Martin Kerpan.
Dans l'âge moderne, les salines istriennes n'avaient pas de conditions pour
leur avancement dans le cadre de l'État autrichien aussi bien qu'italien, car les
deux États disposaient d'une abondance de sel ailleurs, où la production se faisait
meilleur marché. C'est après la deuxième guerre mondiale et dans les conditions
politiques changées que le sel istrien eut sa clientèle naturelle. Outre de Trieste,
il fournit aux besoins, par détours à travers Pola, de toute la Slovénie, à travers
Reka, d'une grande partie de la Croatie, à travers Split et Kardeljevo, de la
partie Sud-Ouest de la Yougoslavie, c'est à dire, de l'État le plus proche qui,
à défaut de conditions géologiques et géomorphologiques favorables à la côte
Adriatique, est réduit à l'importation considérable du sel.
Roman Savnik
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