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PLANINE У VZHODNEM DELU SAVINJSKIH ALP 

Pod tem naslovom1 sem zajel vse planine na Dleskovški planoti, v 
višjih predelih okrog Solčave, na Raduhi in na grebenu do Smrekovca 
ter na Golteh. 

V podrobnem gre meja raziskanega ozemlja od Luč proti jugozahodu 
po dolini Lučnice do ustja Lučke Bele, nato po njej do Presedljaja 
(1611 m), od tu proti severu po glavnem grebenu Vežice do Lučkega 
Dedca (2021 m) in zahodno od Koroeice preko južnega raza Ojstrice na 
njen vrh (2349 m). Korošico in k njej pripadajoče Petkove njive obrav-
nava že Edvard Cerček v razpravi »Planine v južnih Kamniških Alpah*, 
Geografski vestnik 1948, str. 57—83. Ker pa je planina organično pove-
zana s planinami na Dleskovški planoti, bi jo bilo nesmiselno tukaj 
izvzeti. Dalje gre meja proučevanega ozemlja po glavnem grebenu Sa-
vinjskih Alp do Rink in Križa (2125 m). Od tod se sklada z državno mejo 
do Olševe, kjer jo zapusti in gre po grebenu preko vrha (1929 m) ter 
dalje proti vzhodu do kote 1610 m. Od nje se obrne proti jugovzhodu in 
jugu ter se drži razvodja (Sleme 1320 m, Prosenčev vrh 1487 m) do 
Raduhe. Od Raduhe gre na severovzhod, se pri Beli peči obrne na 
vzhod ter preko Travnika (1637 m) in Komna (1695 m) doseže Smrekovec 
(1526 m). Od tu zavije meja proti severovzhodu do sedla Kramarica in 
se obrne po dolini potoka Kramarice proti jugovzhodu do Ljubijskega 
grabna. Nadalje sega proučeno ozemlje do Konečnika in naprej mimo 
Šmihela in zgornje Radegunde do Medvedjaka (1593 m). Preko Terskih 
peči doseže Savinjo pri Ljubnem in gre ob njej navzgor do Luč.2 

Kaj je »planina«? 
Mnogo je bilo že razpravljanja o tem, kaj naj pomeni beseda »pla-

nina«. Uporablja se v zelo različnem pomenu. Po mojem mnenju je 
planina tista površina, na kateri se prvenstveno pase živina, ponekod pa 
na teh površinah v posebej ograjenem področju tudi enkrat kosijo. Ti 
predeli so dosledno vsi izven območja obdelovalne zemlje z izjemo po-
žarjenja. S tem torej izločam iz pojma planin senožeti ali »pušče« (Per-
kova, Ratihova pušča), kjer včasih kosijo celo dvakrat in del redno 

1 Razprava se nanaša na leto 1952 in podatki kažejo le trenutno stanje 
sredi dobe, v kateri vsako leto prinaša nove spremembe. 

2 Ozemlje od Raduhe do Smrekovca in planine na Golteh obravnava tudi 
pok. Bogdan Jordan v svoji razpravi »Planine v Karavankah (G. V. 1945, str. 
49—104). Ker pa je tam ta pre del v primeri s Karavankami v ožjem smislu 
bolj mimogrede obravnavan in ker ga izkoriščajo isti kmetje kot Dleskovško 
planoto, se mi zdi za celotno sliko planšarstva v zgornji Savinjski dolini nujno 
potreben. 
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obdelujejo, ne izločam pa primerov, kjer v določenem ogradu enkrat 
pokosijo ali zasadijo solato in včasih malo krompirja za hrano pastirju 
(Planica na Golteh). Bistvo planine je in ostane paša. 

Po zunanjem izrazu in organizaciji moremo ločiti na našem ozemlju: 
a) planine prvega reda — ki imajo stan za pastirja, hlev in več ali 

manj stalen pašni teritorij (Ravne, planina Poljšak itd.); 
b) planine drugega reda — brez stanu za pastirja (ponekod s hle-

vom) in z več ali manj stalnim pašnim področjem; te ločimo dalje v: 
1. podružnice — ki spadajo k matični planini prvega reda, 
2. samostojne — ki so nadzorovane direktno od doma (običajno pri-

vatne) in 
3. požarne — ki so podobne samostojnim, a v glavnem nimajo stal-

nega pašnega teritorija. ' 
Če vprašate pastirja, kaj spada k njegovi planini, vam našteje vsa 

imenei-, ki se nanašajo na njegovo področje; tako spadajo n. pr. k planini 
Ravne Smrekovec (1613 m), Dleskovec (1972 m) itd. To seveda niso pla-
nine zase, ker niso bile nikoli samostojne enote. To so samo imena za del 
pašnega teritorija. Od tega pa je razlikovati tista imena, ki so pomenila 
in še pomenijo samostojne enote povečini s svojim stanom ali pa tudi 
brez njega kot predplanine ali samostojne planine drugega reda. 

Od samostojnih planin drugega reda moremo v našem področju ločiti 
še tiste, ki nimajo stalnega pašnega teritorija. Njihovo pašno področje 
nastaja s požarjenjem in se polagoma premika po gozdnem posestvu. 
Take planine imenujem »požarne«. Omejene so na grohovo in andezitno 
področje, kjer zaradi obilice prsti gozd hitro raste, kmetije pa so tako 
visoko, da se nahaja poljedelsko, gozdno in planinsko področje v enem 
kosu (celku). 

Mnogo je planin, ki so bile nekoč v prvem razredu, pa danes niso 
več samostojne niti kot predplanine, ampak so samo del pašnega teri-
torija matične planine. Prešle so torej iz prvega reda v drugi. Pri opu-
ščenih planinah drugega reda, ki so se v vojnih in povojnih letih silno 
zarastle, pa že nastopa vprašanje, če jih smemo imenovati »planina«. 
O teh pa pozneje. 

A. Splošni pregled 

1. G e o l o š k o - m o r f o l o š k i p o g o j i in p l a n i n e 

Prvi in najvažnejši faktor, ki vpliva na obstoj in vrsto neke planine, 
je geomorfološki faktor. Geološko-petrografski faktor, ki je pri reliefu 
za planino indirektnega pomena, pa nastopa kot glavni činitelj pri 
odločanju o vodnih razmerah. Od propustne ali nepropustne kameninske 
podlage zavisi, ali ima planina stalno in dobro pitno vodo, ali pa bo ob 
najmanjši suši ostala živina žejna. Pripomnim pa naj takoj, da vodne 
razmere še daleč niso odločilne. Če namreč na planini ni vode, a je 
relief ugoden, tedaj hodi pastir uro ali še več do najbližjega studenca. 

Savinjske Alpe v ožjem smislu — torej centralni del od Kokre do 
Savinje je zgrajen podobno kot Julijske Alpe:3 .severni in severozahodni 

3 Primerjaj A. Melik: Planine v Julijskih Alpah, Ljubljana 1950, str. 9. 
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del tvorijo kočne, doline s strmimi, črki U podobnimi profili, ki za plan-
šarstvo niso ugodne, medtem ko je južni in posebno južnovzhodni del 
planotast in kot nalašč za planšarstvo. Posebno se ta razlika opazi v 
vzhodnem delu Savinjskih Alp, kjer imamo na eni strani prostorno 
Dleskovško planoto z najvišjim Velikim vrhom (2111 m), na drugi strani 
pa Robanov kot, Logarsko dolino in Matkov kot. Ni torej naključje, da 
najdemo največje planine prav na Dleskovški planoti. Tam so sicer na 
apniški podlagi razviti kraški pojavi, ki pa še daleč niso takšna ovira 
kot prepadne stene severnih kočen in kotov. 

Ker je geološko-petrografska podlaga važna za relief in vodne raz-
mere, jo postavljam na prvo mesto. Važno je, ali je podlaga propustna 
(apnenec) ali pa nepropustna (skrilavec, groh), dalje če hitro prepereva 
v dobro prst ali ne. Za propustni svet je značilno pomanjkanje vode v 
višinah, ki ga komaj odtehta edina njegova prednost, da nimamo na po-
vršini stalnega erozijskega delovanja, ki bi uničevalo vravnano površje 
in se zato najlaže ohrani planotast teren, ki dobro služi za planino. Ne 
smemo pa seveda prezreti kraških pojavov, ki so tipični za apniške 
planote in so velik sovražnik planin. Nastanejo zlasti tam, kjer je 
apniška planota nalomljena in kompaktnost apnenca močno zrahljana. 
Predele, ki so zaradi tega zelo nevarni za živino (brezna, konte), pustijo 
kmetje v nižjih legah zaraščene z gozdom ali pa jih ogradijo, v višjih 
legah pa poedina manjša brezna zadelajo ali pa puščajo tja na pašo 
samo ovce. 

Pravo nasprotje apniškemu svetu so predeli nepropustne podlage in 
tako imenovanega »normalnega« reliefa z grapami, slemeni in lepo za-
oblenimi hrbti. Takšen svet je sicer hidrografsko bolj ugoden za planine, 
ki jim tukaj zlepa ne zmanjka vode, zato pa je površinsko manj pri-
kladen, kajti le tam, kjer so izviri daleč vsaksebi, so še ohranjena bolj 
uravnana področja, sicer pa so planine po slemenih, sedlih in bolj po-
ložnih pobočjih. 

Pogled na Tellerjevo geološko karto nam pove, da imamo opraviti 
s štirimi kameninskimi osnovami: apnencem (triada, oligocen), skri-
lavcem (werfen, silur, karbon), grohom (miocen) in andezitom. 

Werfenski skrilavci so na površju v Solčavi in njeni okolici. Važni 
so zato, ker prihajajo ob njih na dan studenci na Robanovi planini, na 
Klemenčji jami v Logarski dolini itd. Pomemben je ozek pas teh 
skrilavcev, ki se vleče mimo Icmanikove in Plesnikove planine, preseka 
Logarsko dolino in greben proti Matkovem kotu ter gre dalje proti 
zahodu. Proti severu so ti skrilavci skupno s starejšimi sibirskimi in 
karbonskimi podlaga najvišjim kmetijam. Ves ta kompleks prihaja v 
pokrajini do izraza v velikem podolju med Raduho, Olševo in apniškim 
osrčjem Savinjskih Alp. 

Na werfenskih skrilavcih leži tako imenovana vzhod nosa vin j ska 
apniška plošča,4 ki sestoji iz srednjetriadnega in zgornjetriadnega ap-
nenca. Srednji neopazno prehaja v zgornjega, razen južno od Ojstrice 
(2349 m), kjer imamo zaplato wengenskih skrilavcev, ki ločijo> srednjo 
triado od zgornje. Ti skrilavci so važni zato, ker povzročijo odlične vodne 
prilike ob apniški puščavi Dleskovške planote. Zato povsem upravičeno 

4 Primerjaj Seidl: Kamniške ali Savinjske Alpe, str. 107. 

125 



Vlado Fa jge l j 

primerjajo Korošico z oazo v puščavi. Skrilavci se vlečejo ob prelomnici, 
ob kateri so se skladi narinili drug na drugega in tako omogočili vengenu 
priti na površje.5 Nadaljujejo se proti vzhodu do Moličke peči, kjer se 
izgube, proti zahodu pa so podlaga Petkovim njivam. 

Južno od tod, na Dleskovški planoti, ki je vsa iz triadnega apnenca, 
so močneje zakraseli le ostanki suhih dolin, medtem ko so višji predeli 
razmeroma lepo uravnani, prekriti s precej prsti in porastli s travo 
(Dleskovec, Deska) ter primerni predvsem za pašo ovac. Vodne razmere 
so seveda slabe; tu si pomagajo s kapnico, ki jo napeljejo v »bazen«, in 
zlasti ob suši s snegom, ki se še ohrani po breznih. 

V severnih, ledeniško preoblikovanih dolinah Robanov kot, Logarska 
dolina in Matkov kot, so zaradi geološke pestrosti, zlasti bližine skrilavih 
kamenin, vodne razmere zavidljivo boljše, medtem ko so reliefne razmere 
neprimerno slabše. Planine se naslanjajo na denudacijske terase, nastale 
zaradi menjave geološke podlage. Tako se n. pr. Klemenčja jama 
(1206 m) v Logarski dolini v celoti naslanja na bolj položno pobočje iz 
werfenskih skrilavcev, obkroženo s prepadnimi apniškimi stenami. Poleg 
tega je za to in še nekatere planine ugoden tudi morenski material. 
Pašniki teh planin niso zakraseli, ampak porastli z bujno travo, a so 
ponekod tako strmi, da komaj še zadoščajo za govejo živino (Strehalca). 
Posebnost pašnikov na skrilavem ozemlju je tudi v tem, da zadržujejo 
vlago. Zato raste'po njih ponekod kisla trava, okusna le za konje (Seče). 

Severozahodno od Luč se apnenec z Dleskovške planote nadaljuje 
preko Savinje v 2000 m visokem grebenu Raduhe. Zadnji odrastek te 
apniške plošče najdemo na Golteh. Toda medtem ko je apnenec na 
Raduhi razmeroma tanek, da ponekod prihajajo zaplate skrilavcev na 
površje, tvorijo apneni skladi na Golteh tipično apniško planoto z vsemi 
dobrimi in slabimi lastnostmi, ki smo jih srečali že na Dleskovški pla-
noti: pomanjkanje vode na eni in dobre reliefne razmere na drugi strani. 
Kraški pojavi so tudi tukaj omejeni na tektonsko predisponirane ostanke 
suhih dolin. Na Raduhi pa o izrazitih kraških pojavih (z izjemo dveh, 
treh brezen) ni govora. Tu so celo studenci ob zaplatah skrilavcev (Vodo-
točno!). Reliefne Razmere so na Raduhi mnogo slabše, planine se nasla-
njajo na bolj ali manj položna pobočja jugovzhodno od glavnega gre-
bena. Oligocenski skladi, ki obrobljajo triadni apnenec na vzhodni strani, 
se od njega v reliefu prav nič ne ločijo, saj imajo prav iste fizikalne in 
kemične lastnosti. 

Med Raduho in Goltmi se razprostira obsežno, geološko precej enotno 
področje iz andezita in groha, posledica vulkanskih erupcij v miocenski 
dobi. Vse to so vododržni skladi, zato ta svet ni planotast, ampak raz-
rezan v vrsto grebenov in vrhov: Smrekovec (1569m), Komen (1695m),8 

Travnik (1637 m). Od sosedstva se to ozemlje loči tudi po tem, da je 
pokrito z debelo plastjo prepereline in odeto z bujno vegetacijo. Rast 
gozda je hitrejša pa tudi planine se hitreje zaraščajo. Omejene so na 

5 Prim. Seidl: c. d., str. 54, 55 in geološki profil od Črne doline preko 
Ojstrice itd. ter I. Rakovec: Prispevek k tektoniki in morfogenezi Savinjskih 
Alp, G. V. 1934, str. 116—142. 

6 Uporabljam oznako Komen (namesto Kamen), ker je bližja domači iz-
govorjavi te besede. 
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vrhove in slemena. Medtem ko se v apniških predelih goveja živina pase 
na lepših nižjih predelih, višji predeli pa so prikladni le za ovce, je 
tukaj ponekod obratno: po kopastih vrhovih se pase goveja živina, v. 
strmih grapah med posameznimi kmetijami pa maloštevilne ovce. Iz-
jema je Komen, edino nekoliko skalnato ozemlje v teh predelih, na kar 
spominja tudi njegovo ime. Na tem vrhu pasejo samo ovce. 

Omeniti moram še Olševo (1929 m), katere jedro tvori dachsteinski 
apnenec, obkrožen na vseh straneh s skrilavci in drugimi skladi starejših 
formacij. Hitrejša in intenzivnejša erozija okrog te apniške plošče in 
dolomitni facies na vzhodnem in zahodnem robu sta povzročila hitrejše 
uničenje planote na vrhu in nastanek neštetih grap in prepadov, ki danes 
obkrožajo grebene te gore. Zato in zaradi slabih vodnih razmer v apnencu 
je Olševa primerna le za ovčjo pašo. 

Geomorfološki pogoji za planine se nam dobro osvetle, če pogle-
damo, na kakšnih oblikah reliefa leže le-te. S te strani jih lahko razde-
limo na planine na terasah, v suhih dolinah, na pobočjih, slemenih, 
prevalih in sedlih, ob sotočjih strug, v krnicah, na dnu dolin in v tek-
tonskem podolju. Od 69 tukaj opisanih planin (enot) jih ima največ lego 
na pobočju, in sicer 23 (33 %). Od tega jih je 13 v območju lahko raz-
padljivih miocenskih grohov (Krumpaška, Brloška, Kogeljska, Rigeljska, 
Ramšakova, Kozlova, Lojenova, Repeljska, Rožmanova, Rotkova, Atelj-
škova, Leskovška in Zaloška). Sem spadajo še vse planine v Matkovem 
kotu (Seče, Ravna, Jevšec), dve planini iz območja Raduhe (Arta, Bu-
kovnikova), tri, ki se naslanjajo na pobočje Golške planote (Ročka, Kla-
denska in Visočka) in samo ena na Dleskovški planoti (Podvežak). Sem 
spada tudi Strehalca nad Robanovim kotom. Vse te planine so majhne 
po obsegu, zato nas ne sme čuditi njihovo razmeroma veliko število. 
Naslednji veliki skupini sta planine na terasah in v suhih dolinah, od 
katerih vsaka zavzema 17 % vseh obravnavanih planin. To so obenem 
največje in najboljše planine, ležeče na apneni podlagi, ob pomanjkanju 
vode. Na terasi leže tri planine na Dleskovški planoti (Ravne, Jezerca, 
Poljšak), dve v Logarski dolini (Klemenčja jama, Plesnikova) in Ja-
vorje na Raduhi. Na Golteh najdemo 6 planin na terasah: Raztoč-
nikova, Spodnja Goltnikova, Hriberska, Naraloška, Medvedjaška in 
Terske stale. Razen dveh so vse na apneni podlagi. V suhi dolini naj-
demo dve planini na Dleskovški planoti: Vodole, Stare stale, — Loko, 
Grohot in Vodol na Raduhi ter sedem planin na Golteh (Hleviška, 
Verbučeva, Zgornja Goltnikova, Podforška, Potočka, Pleska in Ko-
nečka). Z izjemo Grohota so vse na apniški podlagi. 

Poleg teh glavnih treh oblik imamo še planine na slemenih (10,5 %). 
Sem štejemo Olševo, 5 planin iz grohovega območja (Sedele, Veliki in 
Mali Travnik, Počka planina, V Donjah in Komen) in ovčjo planino Na 
Utah. Nadaljnjih 6 planin (9 %) najdemo na prevalih. To so Icmanikova 
v Logarski dolini, Bela peč zahodno od Travnika, Kramarica severno od 
Smrekovca in tri planine na Golteh (Žlebska, Jezernikova, Praprotnica). 
Sledi še 5 planin ob sotočju strug oziroma v krnicah (Mrčiše, Podsten-
škova, Podleška, Belska in Okrešelj). Zlasti prve tri so predstavnice 
najmanjših in najgrših planin, medtem ko je Okrešelj še pravočasno 
zavarovan s hudourniško brano. Na dnu dolin imamo samo dve planini 
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(Robanovo in Logarjevo), kar je razumljivo. Te planine imajo najslabšo 
insolacijo. Čisto poseben primer je Korošica, ki leži v velikem tekton-
skem podolju. Iz vseh teh številk sledi, da so lege na terasah in v suhih 
dolinah karakteristične za apniško, lege na pobočjih in slemenih pa za 
nepropustno in lahko razpadljivo podlago (groh). 

Pomanjkanje vode, ki se stalno občuti na apniških planotah, pre-
magujejo na različne načine. Pri tem moramo razlikovati vodo za pa-
stirja in vodo za živino. Zgodi se, da ima živina še dovolj vode, a pastir 
mora hoditi uro ali še več po njo. Pastir rabi namreč čisto tekočo vodo 
ali kapnico, ki jo nabira v posebno korito, pokrito za bajto. Ponekod pa 
zgradijo »beizen«, t. j. jamo, v katero napeljejo vodo s strehe in jo pokri-
jejo, da ne pride živina do nje. Iz tega bazena se ponekod polnijo tudi 
korita za živino. Ko zmanjka tudi kapnice in studenca ni daleč naokoli, 
pride na vrsto sneg. Y pripravnih breznih, kjer se ohrani sneg še pozno 
v poletje, zgradijo lestve, po katerih se varno spuščajo vsak dan do 
snega. Nad koritom v bajti namestijo desko, na kateri se topi sneg, tako 
da snežnica polni korito. Voda za živino navadno ni kapnica, ker te ni 
dovolj. 

Za živino služijo luže, ki jih kmetje umetno narede. Na ravni pod-
lagi. v kakšni kotanji (tudi vrtači) ali pod pobočjem izkopljejo1 plitvo 
jezero in zemljo močno steptajo. Če je prsti dovolj, potem se ob dežju 
nabere voda in drži dalj časa. Zanimivo je, da se takšne luže ohranijo 
tudi v neposredni bližini kraških rup, kar se da lepo opazovati ob ve-
likem dežju na Beli peči. Ko se tam napolni jezero do vrha, odteka voda 
v velikih množinah v 15 m oddaljeno rupo. Ker so takšne luže edini vir 
vode za živino, jih narede povsod, kjer je zanje ugoden kraj, kjer je 
predvsem dovolj prepereline in teren sam udrt. Če zmanjka te vode, si 
v skrajni sili pomagajo tudi s snegom. Korita za to pripravijo kar ob 
samih zijavkah, ker bi bila nošnja takšnih množin snega pretežka. Konje 
v takšnih primerih odženejo v dolino, saj še za govedo vode primanjkuje. 

Za ovce vodne razmere niso tako važne. V glavnem se za njih ne 
brigajo redno, ampak samo ob nasolitvi, t. j. enkrat na teden ali 14 dni, 
ko jih seženejo vse skupaj. Tedaj jih nasole in napoje in zopet zaženo 
v grši svet. Ovce z Olševe pridejo ob takih prilikah domov na kmetije. 

2. P o d n e b j e in p l a n i n e . — P a š n a d o b a 

Poleg reliefnega in geološkega vpliva ne smemo pozabiti še na kli-
matski faktor. Makroklimatski faktor daje pečat vsemu površju, zlasti 
vegetaciji in s tem tudi gospodarski dejavnosti človeka, zato je važen 
tudi za planine. Mikroklima pa je še posebno važna za neposredno na-
mestitev kmetij, pa tudi planin. Zlasti insolacija igra važno vlogo. 

Zal so meteorološki podatki, ki bi osvetljevali vse zgoraj navedene 
vplive, zelo pomanjkljivi. Postaje so v glavnem po dolinah in tako za-
nesljivih podatkov za planšarsko področje samo sploh ni. Podatkov tudi 
ni od nekaterih koč planinskih društev, ki so vse leto obljudene (Koro-
šica 1808 m, Mozirska koča na Golteh 1335 m). Brez podatkov za 1926 do 
1940 so nekateri trgi kot sta Ljubno in Mozirje. Tako navajam tukaj 
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Planine v vzhodnem delu Savinjskih Alp 

podatke samo za postaje: Sv. Duh pri Solčavi (1247 m), Solčava (658 m), 
Luče (520 m), Kamniška Bistrica (602 m), Koprivua (1073 m) in Bele vode 
(815 m). Temperaturo merijo samo v Solčavi. Pri vsakem elementu si 
bomo najprej ogledali podatke za celo leto in še posebej za mesece, ki so 
važni za planšarstvo: maj, v katerem je začetek vegetacijske dobe za 
pašnike in v katerem že nekateri odženo živino v nižje planine (zlasti 
ovce), junij, juli j , avgust, kot glavne mesece paše na planinah, in sep-
tember, v katerem vsaka večja sprememba vremena odžene pastirja z 
živino vred v dolino. Oglejmo si najprej temperaturo Solčave! 

Srednja letna temperatura Solčave za dobo od leta 1926 do 1940 
znaša 7,0° C. Najhladnejši mesec je januar —2,6° C, najtoplejši pa julij 
16,9° C. Letna amplituda znaša torej 19,5° C. Če pogledamo povprečno 
temperaturo vsakega meseca, nam takoj pade v oči, da imajo ravno za 
pašo neposredno pomembni meseci vsi temperaturo nad 10° C. Tako ima 
april še 6° C (taljenje snega!), maj pa že 10,7° C in medtem ko ima sep-
tember še 12,6° C, pade temperatura v oktobru na 7,3° C. Pašna doba je 
torej v temperaturi ostro ločena od drugih mesecev, kar se zrcali tudi 
v povprečku za maj, junij, julij , avgust in september, ki znaša 14,2° C 
in j e torej enkrat višji od letnega. Nedvomno torej temperatura 
bistveno vpliva na čas in dolžino pašne dobe. Ni pa ta vpliv edini. 

Padavine so za planine važne kot direktni in indirektni faktor. 
Direktno so važne kot vir pitne vode za živino in pastirja in kot pogoj 
za pravilno rast trave; indirektno pa, ker se s poletnimi padavinami 
znižuje temperatura zraka, kar je zlasti za planine nevarno, saj so v 
precejšnjih absolutnih višinah. Večkrat se namreč zgodi, da zračna izo-
terma 0° C sredi poletja doseže najvišje vrhove ali celo planine pod 
njimi in da sneg pokrije pašnike. Še bolj pereče je to jeseni, kar se je 
pokazalo leta 1952, ko sta dež in sneg prehitela pastirje in kmete, ki še 
niso bili spravili živine domov. V takšnih primerih je silno težavno 
segnati vse ovce, ki se skrivajo pod previsi; ker so zaradi mraza pri 
miru, ni čuti sicer prijetnega zvonjenja. Še teže je z govejo živino, ki 
ob takšnih prilikah rada zboli, ali pa — kot se je to zgodilo leta 1952 
na Korošici • samovoljno zapusti planino ter se na nepopravljenih in 
zanemarjenih poteh pobije. Nič manj ni to nevarno spomladi v prvih 
dneh paše, ko živina še ni dovolj utrjena, saj je komaj zapustila tople 
domače hleve. 

Če vzamemo povpreček za vseh 6 postaj, znaša povprečna letna 
množina padavin za dobo 1926 do 1940 (za Kamniško Bistrico od 1929 
do 1940) — 1674 min. (Povprečna višina vseh postaj je 817 m.) Ta šte-
vilka ustreza dejanskemu stanju samo za dve postaji (Solčavo in 
Sv. Duh). Pri drugih se pozna vpliv reliefa, predvsem slemenitev v smeri 
zahod—vzhod. Razumljivo je, da imajo kraji na južni strani več padavin 
kot oni severno od glavnih grebenov. To nam ponazorujejo tudi številke. 
Povprečna letna množina padavin Sv. Duha, Solčave, Luč in Kamniške 
Bistrice skupaj znaša 1785 mm, Koprivne in Belih vod, ki sta onkraj 
grebena Raduha — Smrekovee, pa samo 1454 mm. Daleč pred vsemi 
prednjači Kamniška Bistrica s 1977 mm, kar je razumljivo, če imamo 
pred očmi veličastni amfiteater, ki obkroža Bistrico in čez katerega se 
morajo zračne gmote dvigniti mnogo više in tudi mnogo hitreje kot pa 
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preko grebenov Raduhe, Komna in Smrekovca. To nam lepo ponazori 
tudi število dni z dežjem v pašnih mesecih, kjer Kamniška Bistrica za-
vzema najmanjše mesto (34,6 %). Znamenje torej, da gre tam za kratko-
dobne, a močne nalive. K temu pa poleg reliefa pripomore tudi pomanj-
kanje vegetacije in s tem povečano segrevanje golega površja v tem 
področju. Značaj padavin odseva tudi iz števila dni s padavinami nad 
0,1 mm, 1 mm, 5 mm in 10 mm. Povsod je število dni s padavinami nad 
0,1 mm (Sv. Duh 152,4 mm, Solčava 1"38,6 mm, Luče 118,8 mm itd.) večje 
kot v Kamniški Bistrici (122,1 mm). Prav tako je s padavinami preko 
1 mm. Obratno pa je število dni z nad 5 mm in nad 10 mm povsod drugod 
manjše (Luče nad 10 mm 54,6 dneva, Koprivna 48 dni) kot v Kamniški 
Bistrici (63 dni). Učinek takšnih padavin se izraža v katastrofalnem 
zasipanju nekaterih planin, kot sta Korošica in Petkove njive. 

Če pogledamo sedaj samo mesece od maja do septembra, vidimo, da 
pade v tem obdobju 48,6 % vseh padavin (954 mm). Tudi v tej dobi se 
pokaže več padavin na mesec na južni strani (167 mm) kot na severni 
(141 mm). To je važno predvsem zato, ker so ravno na južni strani naj-
večje planote z vsemi pašnimi področji, ki potrebujejo vodo. Nedvomno 
drži, da bi z enakomerno razvrstitvijo teh padavin bilo zadoščeno po-
trebi po vodi, če se ne bi prečesto zgodilo, da imamo izrazita sušna 
obdočja (leta 1952 julij in del avgusta), potem pa dolgotrajno deževje, 
katerega neugodne posledice za temperaturo sem že omenil. Poleg tega 
— to se je pokazalo istega leta — je v veliki suši trava mnogo slabše 
rasti, ponekod celo porjavi in je ne samo vprašanje krme v dolini, ampak 
tudi vprašanje paše na planini zelo kritično. 

Razen tega, rekel bi, direktnega vpliva, je potrebno pregledati tudi 
število dni z dežjem v pašnih mesecih (У.—IX.). Tudi tu se v številkah 
izraža vpliv reliefa: na področjih južno od grebena, ki se polagoma 
dvigajo do najvišjih vrhov, imamo največji odstotek deževnih dni: 
Sv. Duh 43,5 % (66,5 dni), Solčava 41,6 % in Luče 44,4 %. Predeli onstran 
grebena (Koprivna, Bele vode) imajo samo 39 % deževnih dni. Kot po-
sebno markantna pa se nam pokaže na južni strani ležeča Kamniška 
Bistrica, ki ima samo 34,6 %. Vzrok sem že navedel. 

Končno sta za nas važna prvi in zadnji dan s snegom. Čeprav ne 
segata v pašno dobo, sta važna zato, ker zlasti zadnji dan snega spo-
mladi direktno vpliva na vso kmetijsko gospodarsko dejavnost tamkajš-
njega kmeta in je tako tudi najbolj viden faktor pri datumu odgona na 
planino. Razlika med zadnjim in prvim dnem snega pa odloča o tem, 
koliko se j e kmetov trud izplačal in ali j e dovolj hitro opravil vsa 
kmečka dela. Ekstremi, ki pri tem nastopajo, imajo marsikatero leto 
katastrofalne posledice. 

Največ dni s snežnimi padavinami ima kot najvišja (1250 m) opazo-
valnica Sv. Duh (58,6 dneva). Zadnji dan je povprečno 10. V., prvi pa 
15. X. Razlika je torej 157 dni ali 5 mesecev in 1 teden. Razumljivo je, 
da sneg kopni pred tem datumom, zlasti pri Sv. Duhu, ki leži na pri-
sojni strani, in jasno je, da prvi sneg še ne obleži. Te številke so nam 
le dokaz, da smemo verjeti kmetu iz okolice Solčave,'ki pravi, da je pri 
njem 6 mesecev zima, 6 pa poletje. Zato je tudi vsa gospodarska dejav-
nost usmerjena na teh 6 mesecev. Tedaj dela kmet od jutra do večera 
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po strmih pomočjih brez vsakega modernega sredstva, medtem ko je 
pozimi razen spravljanja lesa v dolino vsako delo nemogoče. 

Na planinah pa se stvar seveda z višino stopnjuje tako, da ponekod 
6 mesecev in še več dejansko leži sneg in ovira oziroma krči vegetacijsko 
dobo. Podrobna opazovanja po planinskih kočah bi to tudi s številkami 
lepo pokazala. Zlasti bi bila zanimiva opazovanja s Korošice, ki bi lahko 
že dve leti dajala vso zimo dragocene podatke. 

Za ilustracijo naj navedenem še nekaj podatkov, tako za Solčavo, 
ki ima 30,2 snežna dneva od 12. XI. do 17. IV., Luče 24,4 (od 5. XI. do 
5. IV.) in Kamniška Bistrica 22,7 (od 4. XI. do 5. IV.). Precej pa se dvigne 
število snežnih dni onstran grebena v Koprivni 37,8 (od 23. X. do 21. IV.) 
in Belih vodah 34 dni (od 31. X. do 21. IV.). Tudi pri tem je torej greben 
važna klimatska meja. 

Neredko se zgodi, da sneg preseneti kmetovalca in še večkrat pa-
stirja tudi izven običajnega časa. Tako se je sneg poslovil od Sv. Duha 
leta 1932 šele 18. VI. in se povrnil že 22. IX. istega leta. Solčavo je tega 
leta zapustil šele 10. V. in istega dne tudi Luče. Za 600 m više ležeči 
Sv. Duh bi bil ta datum sicer običajen, za Solčavo in Luče pa je tri 
tedne prepozen. Zelo zgodaj je sneg pozdravil Solčavane leta 1936 (6. X.). 
Istega leta je padel v Lučah že 5. X., v Kamniški Bistrici pa 29. IX. 
Poudariti pa je treba, da se vsi ti podatki nanašajo samo na višine do 
1250 m in torej ne karakteriziraj© planšarskega področja samega. Edina 
nekoliko daljša opazovanja nad to višino so na Krvavcu (1700 m), kjer 
znaša povprečna množina padavin za leta 1925, 1926 in od 1934 do 1940 
1509 mm. Vendar je ta številka problematična zaradi vrzeli od leta 1926 
do 1934. Po podatkih iz te postaje pade v mesecih od maja do septembra 
52 % (786 mm) vseh padavin v letu. 

Vsi ti prirodni pojavi v grobem bistveno odločajo o pašni dobi. 
V podrobnem pa sodelujejo še drugi faktorji. Pašna doba je poleg višine 
odvisna tudi od vrste živine. Planine za ovce imajo lahko pri istih kli-
matskih pogojih daljšo pašno dobo od planin, kjer so pretežno voli. 
Dalje je pašna doba odvisna tudi od števila živine, saj mnogokrat, zlasti 
na zadružnih planinah, zaradi prevelikega števila živine (posebno konj) 
in zaraščenosti zmanjka paše in začne živina vidno pešati. Končno 
imamo še primer planine Grohot, kjer regulira pašno dobo pomanjkanje 
delovne sile s tem, da morajo majerice zaradi dela na kmetiji zapustiti 
planino, ne da bi bila vsa popasena. V splošnem velja pri kmetih načelo, 
ki sloni na dolgoletnih izkušnjah: spomladi čimprej z živino na planine, 
jeseni pa čimprej z nje. Zato se domala vsa paša konča enotno 15.—20. IX. 
Začetek paše spomladi pa se od leta do leta in zlasti od planine do pla-
nine spreminja in ustvarja glavne razlike v posameznih pašnih dobah. 

Na večini planin se pašna doba začne z začetkom junija. V maju 
priženejo samo ovce na Komen. Leta 1952 so jih prignali že 15. maja, 
nakar jih je presenetil sneg, ki pa pri ovcah ne naredi škode. Ob koncu 
maja priženo tudi Šmihelčani svojo živino in ljubenska zadruga na 
Počko planino. V prvih petih dneh junija zaživijo vse ovčje planine 
razen Korošice in planine Poljšak, ki sta najvišji. Pri planinah, kjer so 
ovce in govedo skupaj, se prihod zavleče do 10. junija, ko je res že večina 
planin zasedenih. Okrog 13. junija pridejo majerice na planino Grohot 
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in 24. krave na Robanovo planino. Ti dve sta razmeroma nizki in bi 
lahko že prej začeli obratovati, vendar moramo upoštevati, da so to 
redke mlečne planine, katerih živina je nekoliko občutljivejša. Pri Roba-
novi planini vpliva na začetek razmeroma slaba insolacija na dnu ozke 
doline Robanovega kota. Ta vpliv se kaže že pri Robanovi kmetiji, kjer 
žito teže uspeva kot na 1200 m visoko ležeči kmetiji Knez. Zadnji v tej 
vrsti sta Korošica kot najvišja planina sploh in Travnik (obe 30. VI.) 
kot ena izmed najvišjih planin za govejo živino. 

Jeseni, kot smo dejali, ni tako velikih razlik v datumih kot spo-
mladi. Temu je vzrok izraba tal in na skušnjah sloneča navada, da se 
sredi septembra (ob »kvatrni nedelji«) živina odžene domov. Izkušnje so 
namreč pokazale, da je tvegano počakati s težko živino jesensko deževno 
dobo, ki se pa do 20. septembra bolj redko pojavlja. Prva gre na dom 
mlečna živina s Grohota (15. VIII.) zaradi potrebe delovne sile za domača 
dela. Po navadi so potem prišle sem ovce iz Olševe. Ker jih danes ni več 
toliko, da bi jim zmanjkalo paše na Olševi, so to selitev opustili. Kmalu 
zapusti živina tudi Robanovo planino (5. IX.), ker je živina mlečna in 
insolacija slaba. S Komna (1695 m) gredo ovce že 13. IX. predvsem zato, 
ker jih je mnogo, ker že zmanjkuje paše in ker bi jih bilo kasneje po 
dežju na sicer neograjeni planini teže zbrati. Vse druge planine se v 
glavnem izpraznijo od 15. do 20. IX. Med prvimi so seveda Korošica in 
Poljšak, ki kljub veliki višini vzdržita tako dolgo zaradi dobre insolacije. 
Med prvimi so tudi konjska planina Seče (Matkov kot), katere prebivalci 
morajo na jesenska dela, pa Hleviška in šmihelske planine ter mnogo 
drugih. Dosledno pa paša preneha z 20. septembrom. Do konca meseca 
pastirji še enkrat obhodijo vso planino in pašna področja, da najdejo 
izgubljeno živino (ovce), na kar zavlada na planinah tišina. V dnevih 
izražena pašna doba traja torej od 75 do 120 dni, če izločimo Grohot 
z 62 dnevi. Manj kot 100 dni pašne dobe imajo planine Korošica in 
Poljšak ter še nekaj manjših. Doba od 100 do 110 dni je karakteristična 
za najvišje planine s težko živino (Podvežak 1575 m, Javorje 1600 m, 
Bela peč, Mrčiše itd.). Najdaljša od 110 do 120 dni trajajoča doba pa 
je značilna za nižje volovske planine (Ravne 1502 m, Terske stale 1440 m) 
in najboljše ovčje (Komen 1695 m, Arta 1575 m). 

Podrobna meteorološka opazovanja na posameznih planinah ali pri 
planinskih kočah na eni strani ter točna statistika pri pašniških odsekih 
na drugi strani bi nam odkrila še mnogo interesantnih dejstev s tega 
področja. 

3. P l a n i n e i n k u l t u r n i p a s o v i 

Potrebno je spregovoriti tudi o odnosu višine planin do gozda in 
kmetij, pri čemer lahko dobimo tudi odgovor na vprašanje ali je planin-
sko področje naravnega ali umetnega izvora. 

Zgornja Savinjska dolina je bila prvotno vsa poraščena z gozdom 
od Savinje do gozdne meje. O tem nam še danes pričajo gozdni kom-
pleksi, ki na svetu, neprimernem za obdelovanje, segajo do Savinje in 
ceste. Na pripravnih mestih pa je človek začel krčiti gozd in ustvarjati 
novo spodnjo mejo gozda oziroma dvigati zgornjo mejo stalnih selišč. 
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Razumljivo je, da so za kmetije in polja še bolj kot za planino važni 
geomorfološki in vodni pogoji. Zato se ni čuditi, da se zgornja meja 
naselij velikokrat presenetljivo ujema z geološko mejo. Takšna situacija 
je n. pr. v Podveži, kjer se naselitveni pas skoraj premočrtno zaključuje 
s strmim apniškim pobočjem v višini 762 m, kar se v glavnem ujema 
z geološko mejo med miocenskim grohom in triadnim apnencem. Naj-
višje kmetije ležijo tukaj med 860 do 600 m. Izjema je Planinšek (1086 m), 
ki se naslanja na zaplato wengenskih škriljavcev. Kmetije so raztresene 
po posameznih slemenih in ločene med seboj po strmih grapah, kar še 
poveča vtis samotnih kmetij. Takšna lega ima prednost večje in daljše 
insolacije, zavetje apniškega pobočja in rodovitnejšo zemljo, pomešano 
z apnencem. Obenem je to lega med dvema elementoma gospodarstva, 
med gozdom na pobočju in poljem s travniki. 

Severovzhodno od Dleskovške planote pas kmetij popolnoma izgine, 
ker so reliefne prilike neugodne. Na tem mestu pride namreč apnenec 
z Dleskovške planote do Savinje in se nadaljuje onstran nje v Raduhi. 
Tu je obenem ostra reliefna in antropogeografska meja med Lucami in 
Solčavo, ki sta jo šele nova cesta in redna avtobusna proga dokončno 
odpravili. 

Onstran tega mejnega področja pridemo na desnem bregu Savinje 
do ledeniško preoblikovanih dolin s strmimi pobočji, ki za kakšno 
strnjeno, enakomerno poselitev niso primerni. Zato so se kmetije stisnile 
v dolino Savinje same in njene pritoke. Y posamezni dolini najdemo še 
tri do štiri kmete: v Logarski so Logar, Jovanija, Plesnik, v Robanovem 
kotu Roban, Pečovnik, Beve in Belšak. Edino reliefno kolikor toliko 
primerno in še prisojno lego sta izkoristila Knez in Havdej nad Roba-
novim kotom v višini 1220 m in na pobočju ležeči Vršnik 990 m. O zgor-
nji meji naselitve je tukaj težko govoriti, vidi pa se, da ni nizka zgornja 
meja kmetij na prejšnjem odseku (vzhodni rob Dleskovške planote) 
posledica klime, ampak reliefa. Še bolj zgovorno nam to priča mogočni 
pas samotnih kmetij od Matkovega kota do Sv. Duha pod Olševo in 
dalje proti Raduhi na levem bregu Savinje. Pobočje, na katerega se 
naslanja ta pas, se dviga do višine 1400 do 1500 m in je v celoti iz škri-
ljavcev (werfen, silur, karbon). Zato se zgornja meja naselij lahko dvigne 
do povprečne višine 1182 m. Zanimivo je, da v tem področju ni nikjer 
pod 1000 m. V Matkovem kotu se prične v višini 1170 m in se dvigne do 
1280 m (Kolar zahodno od Sv. Duha), potem pa jo raztrgano apniško 
pobočje Olševe, podobno kot vzhodni rob Dleskovške planote, potisne 
navzdol do 1050 m (Štiftar). Proti Raduhi se znova dvigne do markantne 
višine 1321 m s kmetijo Bukovnik, ki je ena najvišjih na Slovenskem. 

Onstran raduške apniške ploče, ki prekine pas samotnih kmetij nad 
levim bregom Savinje, se začno spet vododržna in rodovitna tla iz mio-
censkega groha in andenzita, kar daje podobne možnosti za samotne 
kmetije kot škriljavci v solčavski okolici. Kmetije so tukaj razsejane od 
Raduhe do Golt in segajo do povprečne zgornje meje 1030 m. Najviše se 
je povzpel Kogelnik 1220 m. Kmetije stoje zvečine po slemenih, ki jih 
omejujejo strme debrske, z gozdom poraščene grape. Večina najvišjih 
kmetij obsega celotno sleme. Na položnem svetu v višini od 850 do 1150 m 
stoji kmetija, obkrožena z njivami in pašniki. Gozd, ki omejuje posestvo 
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po strmih grapah, sega potem še naprej po slemenu nad kmetijo skoraj 
do glavnega grebena. Y tem gozdu je poseben del določen za pašo. To je 
torej razdelitev na celke (Einödflur). Y takšnem položaju so domala vse 
privatne planine pod glavnim grebenom Travnik-Smrekovec. 

Proti vzhodu naletimo zopet na apniško ploščo Golte, ki podobno 
kot Dleskovška planota s svojimi strmimi brezvodnimi pobočji močno 
zniža zgornjo mejo stalnih naselij. Povprečna višina te meje znaša tukaj 
okrog 800 m, kar bi zopet ustrezalo geološki meji med oligocenskim 
grohom in triadnim apnencem. Meja je tu samo 40 m višja kakor pri 
Podveži pod vzhodnim robom Dleskovške planote. Kmetije v Šmihelu 
in Radegundi pod vzhodnim robom Golške planote se po svoji legi in 
svojem gospodarstvu v ničemer ne razlikujejo od kmetij Podveže. 

V obeh teh primerih lahko upravičeno govorimo o »pasu« samotnih 
kmetij, nad katerimi se razprostira pas gozda. Nekoliko drugače je to 
v krajih nad Solčavo ter pod Travnikom in Komnom. Tu se namreč 
tipično gozdno področje močno prepleta s kmetijami in ne moremo 
kratko in malo trditi, da sega poljedelski pas strnjeno do višine 1100 m. 

Sedaj, ko vemo, do katere višine je prodiral človek iz doline v višja 
gozdna področja, se nam vsiljuje vprašanje, do katere višine je sploh 
segal prvotni gozd. Razmerje med zgornjo gozdno mejo in višino planin 
nam bo povedalo, ali in za koliko je človek znižal zgornjo gozdno mejo 
oziroma v kakšnem odnosu sta si planina in gozd na našem ozemlju. 

Marek7 ugotavlja v vzhodnem delu Savinjskih Alp klimatsko gozdno 
mejo pod 1700 m. Sklicuje se na Icmanikovo peč (1608 m), da je gola, 
dalje da so Strelovec (Luzian) 1763 m, Strehalca (1793 m) in Škrbina 
(Serbina) 1749 m ne samo na vrhu brez gozda, ampak da tam tudi na 
pobočjih strnjen gozd ne sega preko 1700 m. Marek sicer pravi, da bi 
tukaj lahko mislili na orografski vpliv, vendar mu višina gozda pri 
Poljšaku (1700 m) dokazuje, da sega gozd le do 1650 m. Dalje navaja 
podatke, da je bivša Lučka koča (1682 m) ravno na gozdni meji, da je 
planina Jezerca (1664 m) nad gozdno mejo in da je na Ravneh izohila 
v višini 1600 m. Proti zahodu se višina izohile zniža pod 1600 m, ker je 
Presedljaj (Sedlica 1611 m) daleč pod vrhom brez gozda. 

Postavitev izohile v višino pod 1700 m se mi zdi prenizka. K temu 
me vodijo lastna opazovanja in zlasti način, po katerem je Marek prišel 
do teh ugotovitev. Oslanjal se je na goličavo severno od Icmanikove 
planine, ki na karti sicer izgleda kot golica, dejansko pa je deloma za 
planino izsekan pašnik, deloma pa za rast neprimerna pečina. Pobočje 
Strelovca so nedvomno izsekali v prid planine, ki leži na dnu golice. 
O tem nam pričajo osamela drevesa, ki jih je človek še pustil rasti, da 
mu držijo zemljo na sicer za usade ugodnem terenu. Zlasti severno 
pobočje Strelovca mi je zgovoren dokaz za to. Da na višino izohile pri 
Škrbini vpliva orografski moment, pričajo posamezna drevesa, ki uspe-
vajo na policah in zaplatah. Zakaj bi sicer na osojni strani jugozahodno 
od Ut (2031 m) segal gozd preko 1850 m? 

Še večja razlika med stvarnostjo in Marekovimi navedbami je na 
Dleskovški planoti. Težko je razumeti, da bi gozd na položnem terenu 

7 Marek, Waldgrenzstudien in den österreichischen Alpen, Gotha, 1910, 
stran 52. 
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zaradi klimatskih prilik rasel niže kot po strmih grapah in težko do-
stopnih zakraselih predelih. Nerazumljivo je zato, zakaj Marek jemlje 
kot dokaz za višino gozda pod 1700 m planino Poljšak. Ze bežen pogled 
na karto 1:25.000 nam pove, da so planina Poljšak (1698 m) kakor tudi 
druge v njeni okolici nastale na izkrčeni gozdni površini. Zato sta mi 
dokaz oba gozdna klina severno in južno od te planine, ki segata 1830 
in 1820 m visoko. To in opazovanje tudi drugod na terenu me sili k 
trditvi, da je klimatska gozdna meja v tem področju najmanj za 100 m 
višja, torej 1750 m.8 

Če primerjamo te številke s povprečno višino planin (Korošica, 
Molička peč, Stare stale, Vodole, Podveža, Ravne, Poljšak, Belska in 
Jezerca) na Dleskovški planoti, ki znaša 1595 m, nam to zgovorno priča, 
da je večina planin nastala malo pod klimatsko gozdno mejo. Nad 
gozdno mejo sta nastali edino najvišji planini Korošica (1808 m) in 
Molička peč (1780 m). Druge so nastale s krčenjem gozda neposredno 
pod gozdno mejo na pripravnem mestu tako, da je bila vsaka planina 
sprva z vseh strani obdana z gozdom. Naslednja faza, če to relief do-
pušča, je tedaj, ko so izsekali ozek pas od planine do brezgozdnega 
področja, pa bodisi da je le-to naravno ali pa v območju sosednje pla-
nine. Takšno situacijo vidimo na planini Ravne (1502 m), pri kateri se 
še vidi na karti značilen proboj skozi gozd, do pašnega področja opu-
ščene planine Jezerca (1640 m) južno od Dleskovca. 

Po vsem zgoraj omenjenem je razumljivo, da so planine v treh 
dolinah na severovzhodu od glavnega grebena prav tako nastale z iz-
krčitvijo gozda, saj znaša njihova povprečna višina 1250 m, torej samo 
70 m višje od povprečne zgornje meje stalnih naselij in 30 m nižje (!) 
od najvišjega kmeta pri Sv. Duhu — Kolarja 1280 m, da ne omenjam 
posebej razmerja do Bukovnika (1321 m). 

Izohilo v višini 1700 do 1750 m najdemo tudi na Rad uhi, kjer sega 
gozd na severozahodni strani do strmih sten. Edino južno od planine 
Grohot, kjer je obsežno melišče in plazovit teren, raste gozd samo do 
1750 m in se golica praktično združi s pašnim področjem planine same. 

Na jugovzhodni strani Raduhe imamo podobne razmere. Kljub raz-
vitemu planšarstvu so še danes ostanki gozda v višini 1700 m. Obenem 
nam to dokazuje, da so morali biti tudi vsi vrhovi od Travnika (1637 m) 
do Komna (1695 m) in dalje do Smrekovca (1526 m) popolnoma pod 
gozdom. Čudno bi namreč bilo, da bi na tej ugodni podlagi (groh) segal 
gozd niže kot na apnencu. Da pa so ti vrhovi goli, nam postane raz-
umljivo, če prisluhnemo Glauertu,9 ki pravi, da so ob začetku krčenja 
pobočij bile maloštevilne planine nad gozdom last vasi v dolini, ali pa 
so ostale lastništvo veleposestnikov. Z drugimi besedami, te goličave so 

8 Da podkrepim zgornjo trditev, naj navedem še nekaj podatkov, povzetih 
po jugoslovanski specialki 1 :25.000: Severno pobočje Olševe je pokrito z 
gozdom do višine 1800 m (južno pa zaradi gospodarske izrabe le do višine 
1600m); na severozahodnem področju Strelovca sega gozd do višine 1750m; 
Jerebičje (Matkov kot) je pokrito z gozdom s severozahodne strani do vrha 
(1762 m); severno od Velikega vrha (2111 m) sega gozd kljub slabim reliefnim 
pogojem do 1700 m. 

9 Glauert: Zur Besiedlung der Steiner Alpen und Ost-Karavanken. 
Deutsches Archiv für Landes- u. Volksforschung I (1937), str. 469. 
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ostanki najstarejših planin, nastalih v najugodnejših reliefnih razmerah; 
le-te pa so tu na glavnem slemenu in vrhovih. Golice so torej izkrčili 
prvi prebivalci najstarejših gručastih naselbin Luč in Ljubnega za 
skupno pašo. Edino nekoliko skalnato področje na tem andezitnem gre-
benu je okoli najvišjih delov Komna m zato tukaj ne izključujem mož-
nosti, da je bila že po naravi dana mala jasa. Gotovo pa ni nekoliko večja 
izpostavljenost znižala gozdne meje za celih 100 m ali še več. Povprečna 
višina planin od Raduhe do Smrekovca, ki znaša 1417 m, nam priča o 
njihovem umetnem nastanku. 

Tudi na Golteh, kjer je najvišji Boskovec 1587 m še danes na vzhodni 
strani do vrha pod gozdom, ne moremo govoriti o zgornji meji gozda. 
Povprečna višina planin, ki znaša 1308 m, nam ponovno odkriva njihov 
nastanek. V današnjem katastrofalnem zaraščanju planin v tem predelu 
imamo lepo potrdilo za zgornje navedbe. 

Vse to kale na že znano dejstvo, da pri nas nimamo pravega pla-
ninskega pasu, ki naj bi se razprostiral nad gozdom in ruš jem, ampak 
lahko govorimo le o »psevdoalpskih pašnikih«, nastalih z umetnim po-
segom človeka. Izjema so le najvišji vrhovi Dleskovške planote (1792 m), 
Korošica (1808 m) in Olševa (1929 m). Zlasti slednja je tipičen in redek 
primer prirodnega gorskega pašnika, vendar je zaradi neugodnega reliefa 
primerna le za ovce. 

Vzrok, da pri nas ni izrazitega alpskega pašnega področja, tiči pred-
vsem v petrografski sestavi. Na apnencu, ki je glavni gradbeni material 
centralnega dela Savinjskih Alp, se z gozdom tako rekoč neha strnjeno 
vegetacijsko področje (če izvzamemo ruševje, ki ne potrebuje skoraj nič 
zemlje). Nad klimatsko gozdno mejo, velikokrat pa že prej (orografska 
gozdna meja) se namreč neha tudi prst, na površju prevladuje goli apne-
nec, pomanjkanje vode in kraški pojavi, neprijazni alpski trati. Povsem 
drugače je v Centralnih Alpah, na škriljavi podlagi, kjer se nad gozdno 
mejo še vedno nahajajo obsežna področja, pokrita s prstjo in bujno 
travo, in dajejo pašo ponekod do samih ledenikov. 

Tudi v vzhodnih Savinjskih Alpah imamo skrilav vododržni svet 
mehkih oblik deloma okoli Solčave in v Matkovem kotu ter zlasti na 
grohovi podlagi med Raduho in Goltmi, a ta ne sega nikjer nad zgornjo 
gozdno mejo, ker ga je krepka površinska erozija močneje znižala kakor 
sosednji apniški svet. 

4. P o s e s t n e r a z m e r e i n o s e b j e n a p l a n i n a h 

Prvi zanesljivi sledovi srednjeveške naselitve v vzhodnih Savinjskih 
Alpah segajo v sredo 12. stoletja, ko se omenjajo že velika gručasta na-
selja v dolinah: Železna kapla, Luče in Ljubno.10 

Medtem ko so strme stene in aktivna melišča, segajoča do dna dolin, 
ovirala nadaljnjo naselitev v notranjost gorovja, n. pr. v dolini Kamniške 
Bistrice in Kokre, so prostrani grohovi griči z obilico prsti dali v Savinj-
ski dolini ugodna tla za naselitev in razvoj kmetijstva. Iz gručastih vasi 
v dolini (Luče, Ljubno) se je poselitev širila po številnih planotah v 

10 Glauert, c. d., str. 467. 
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višinah 700 do 900 m med Rogačem in Kranjsko Rebrijo, po dolini med 
Lucami in Ljubnim do višine 600 do 800 m in ob spodnji Lučnici in 
Ljubnici. Najvišji predeli ob izvirih teh potokov, n. pr. Planina (ime!), 
so ostali še prazni. Naselitveni pas se je končal na severozahodu ob že 
omenjenem stikališču raduške apniške plošče z Dleskovško planoto, kjer 
so prepadne stene Igline soteske zaustavile naselitev iz jugovzhodne 
strani.11 

Glauert domneva, da se je planšarstvo pri nas začelo, podobno kot 
na Tirolskem, v 13. stoletju.12 Prve začetke pa lahko slutimo že konec 
12. stoletja. Glauert pravi dalje, da je k vsaki posesti spadal poleg malo 
polja in nekaj več travnika tudi znaten del gozda ob gozdni meji ali pa 
pravica udeležbe na gozdni gmajni. Maloštevilne planine nad gozdno 
mejo so bile ob pričetku krčenja ali v posesti gručastih vasi ali pa so 
bile in ostale lastništvo veleposestnikov.13 

V našem primeru je bil lastnik benediktinski samostan v Gornjem 
gradu, pravico udeležbe pa so imele gručaste vasi Luče in Ljubno z 
bližnjo okolico (Podveža, Krnica, Sp. Ter). S tem smo prišli do zgodo-
vinskega ozadja prve skupine planin, t. j. zadružnih planin, ki so ne-
posredni dedič srenjskih planin ali skupne pašne gmajne. Najdemo jih 
povsod tam, kjer kmetje niso imeli svojih planin, ampak le pravico 
udeležbe na gozdni gmajni. Razen Ljubna in Luč z okolico spada sem 
deloma Mozirje s kmetijami od višine 600 do 800 m. 

Najvišji planini Korošica (1808 m) in nekdanja Molička peč (Koc-
bekova koča 1780 m) sta najstarejši, saj sta v celoti nad gozdno mejo; 
še danes se pase tu živina iz najbližje okolice (Krnica, Podvolovjek). 
Planina Podvežak pa je sredi gozda, znamenje, da je nastala kasneje 
ob poselitvi najvišjih za kmetije ugodnih mest pod apniškim robom 
(Podveža). Podobno je povsod tam, kjer se je naselitveni pas zaključil 
pod apniško ploščo, torej pod Raduho in Goltmi. 

Vendar na Golteh danes ne najdemo več zadružnih planin kot nad 
Lucami in Ljubnem, kajti tam so Šmihelčani in Radegunčani ob agrarni 
reformi leta 1866 in 1868 dobili veleposestniško zemljo v svojo last. Zato 
štejemo te planine že v drugo skupino. 

Pašniška zadruga v Lučah se je ustanovila leta 1898,14 v Ljubnem 
pa šele leta 1945. Pred to dobo si je več hiš skupaj ustvarilo svojo »tropo« 
in na planini pastirsko kočo s pastirjem. Zato je bilo nekoč mnogo več 
koč in pastirjev, planine so se bolj negovale in živina smotrneje pasla. 
Ker pa je bilo dovolj delovne sile, ni bilo vprašanje pastirjevanja in 
urejevanja takšen problem kot je danes. Na Vodolu je bilo baje 7 koč, 
na Hleviški planini pa se še danes vidijo temelji 8 hlevov in bajt, ki so 
še iz časa, ko je bilo planšarstvo v razmahu. S pomanjkanjem delovne 
sile, ki jo je razredčila zlasti prva svetovna vojna, pa se je vedno bolj 
kazala potreba združevanja. Za planino se je odslej brigal le »stanar«, 
t. j. kmet, ki je nekakšna vez med planino in lastniki živine na njej: 

11 Glauert, c. d., str. 485. 
15 Glauert, c. d., str. 480. 
13 Glauert, c. d., str. 469. 
14 Povzeto iz razgovora s tov. Petrom Ježem, tajnikom živinorejskega od-

seka Kmetijske zadruge v Lučah. 
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skrbi za pastirja, bajto, število udeležencev, prinašanje hrane (»cirenge«) 
itd. V jeseni obračuna stroške in jih pravično razdeli med udeležence, 
0 vsem pa poroča odboru zadruge, oziroma živinorejskega odseka, ki na 
občnem zboru sklepa, kaj bodo ukrenili naslednje leto. Naslednjo pomlad 
se zopet zberejo in izvolijo stanarje (v glavnem iste) za posamezne pla-
nine. Tak stanar najde pastirja ali za vole »volarja« (kar danes ni lahka 
stvar) in se dogovori za plačo (leta 1952 od 5.000 do 10.000 din za sezono) 
in hrano »cirengo«, ki jo udeleženci nosijo vsak teden. Plača se ravna 
po velikosti planine (številu živine, vendar navadno ne po glavi) pa tudi 
po terenu in obsežnosti planine same. Pod eno »cirengo« se računa hrana 
za en teden, kar mora prinesti vsak, kdor ima na planina 1 konja, 2 kravi 
ali 10 ovc, torej po planšarskem ključu dve glavi.15 »Cirenga« sestoji iz 
1 kg »zabele« (masti), 1 hleba kruha (5 kg), Vakg bele, 1 kg koruzne moke 
za žgance in še nekaj sladkorja, mesa, kave in pijače, skupaj v vrednosti 
okrog 500 do 800 din (leta 1952). To se potem vračuna v pašnino, ki jo 
vsak udeleženec plača jeseni, ko se poravnajo vsi stroški: poleg plače 
pastirju še razna popravila, odškodnino gozdni upravi, sol itd. Za dobro 
pašo dobi pastir še posebno nagrado. 

Pod luško zadrugo spadajo planine Korošica (1808 m), Podvežak 
(1575 m), Ravne (1502 m), Poljšak (1686 m) — torej vse planine na Dle-
skovški planoti, in Arta (1575 m), Javorje (1600 m), Mrčiše (1265 m) na 
jugovzhodu glavnega grebena Raduhe. K vsem tem planinam spadajo 
tudi v neposredni bližini ležeče opustošene planine, ki imajo danes 
funkcijo podružnice — te omenjam v sistematičnem pregledu. 

K ljubenski zadrugi spadajo planine Mali in Veliki Travnik (1590m), 
Komen (1695 m), Terske stale (1440 m), Počka planina (1200 m). V bližnji 
bodočnosti si bodo uredili tudi Atelško in Repeljsko planino — do sedaj 
opuščeni privatni planini.16 

Lučkih planin je 7, Ljubenske pa so 4 (aktivne). Skupno torej obra-
tuje danes 11 zadružnih, nekdanjih skupnih planin »vaške gmajne«. Te 
številke nam mnogo povedo. Lučkim planinam lahko prištejemo njihove 
podružnice, nekdanje samostojne enote ali predplanine in dobimo 15 za-
družnih planin. Pri ljubenskih planinah tega ne moremo storiti. To nam 
pokaže, da so skupne planine značilne za predele, kjer so kmetije stis-
njene na grohove griče pod strmim odsekom apniške planote, medtem 
ko so planine na sami planoti. Na ozemlju pa, kjer grohova podlaga 
omogoča naselitev do zgornje klimatske meje naselij ali do neposredne 
bližine najvišjih vrhov in slemen, in kjer imajo zgornje kmetije svoje 
planine, najdemo samo dvoje res pravih, Korošici in Molički peči po-
dobnih planin: Travnik (1590 m) in Komen (1695 m), medtem ko so 
Terske stale (1440 m) v podobni situaciji kot n. pr. Ravne (1502 m) na 
Dleskovški planoti; ležijo namreč na planoti nad apniškim odsekom. 
Travnik in Komen sta torej najstarejši planini Ljubna, od koder so 
od nekdaj gnali govedo na Travnik, na Komen pa samo ovce. 

15 Po planšarskem ključu je osnovna enota 1 glava, t. j. 480 kg težko go-
vedo. Temu ustreza 5 ovac, 5 koz in 5 repov mlade živine ter polovico konja; 
1 konj torej ustreza dvema glavama. 

16 Iz razgovora s tov. Druškovičem iz Ljubnega, tajnikom živinorejskega 
odseka Kmetijske zadruge v Ljubnem. 
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Nekoliko sorodna zadružnim planinam je posestna ureditev Hleviške 
planine. Nekoč je tudi ta planina bila last zemljiškega gospoda, pod-
ložniki — danes svobodni Radegunčani — pa so pasli po njej. Z agrarno 
reformo leta 1868 so jo kupili od Zovneškega gospoda.17 Miselno so jo 
razdelili na 34 delov (1 del je enak 12 johov). Nekateri so kupili več 
delov, drugi manj, nekateri pa so svoj del tudi prodali. Y tem razmerju 
lahko tudi vsak prižene vso svojo domačo živino, vsota le-te s tujo v pašo 
vzeto živino pa ne sme presegati razmerja deležev. 

Pašna skupnost ima svoj odbor, ki izbere načelnika. Le-ta pravno 
zastopa upravičence v raznih sporih na sodišču in pobira davke. Stanar 
se menja vsako leto. Poleg tega, da mora poskrbeti za pastirja, mora 
stanar tudi sam dajati »cirengo« za vse leto. Stanarji se vrstijo po tak-
šnem vrstnem redu, da pride tisti, ki ima več deležev, večkrat na vrsto. 
Medtem ko so govejo živino pasli vedno skupaj, so ovce pasli vsak zase. 
Od tod še danes toliko ostankov koč in hlevov. Ovce so danes popolnoma 
prepuščene same sebi, medtem ko je goveja živina razdeljena na dve 
tropi z dvema pastirjema. 

Poleg skupnih zadružnih in srenjskih planin, ki so najstarejše, naj-
večje in najbolj urejene, imamo še veliko privatnih planin. V glavnem 
so mlajšega izvora; (tu izločam šmihelske planine, ki so bile ludi nekoč 
skupne). Skupne planine so se, kot smo dejali, začele porajati v začetku 
13. oziroma konec 12. stoletja. Začetek privatnih planin pa moremo iskati 
v času, ko so nastajale samotne kmetije ob zgornji meji naselitve, ki so 
imele nad domom in bližnjimi njivami svoj lasten gozd in v njem pla-
nino. Takšna poselitev (Streifeneinödflur) se je pri nas razvila po Glau-
ertu v 15. in 16. stoletju.18 Minili sta torej dve stoletji, preden je človek 
s pomočjo izkušenj dognal, do katere višine lahko postavi stalno naselje 
in kje si je možno urediti le planino. 

Y to vrsto spadajo vse planine pod glavnim grebenom od Travnika 
do Komna. Do nedavna privatna planina na Smrekovcu (Krumpaška) 
je že starejšega datuma, ker je lastnik globoko v dolini Kruinpaha 
(Mačkin kot). Nedvomno je bila izkrčena in uporabljena prej, kot se je 
poselila Planina (ime!). Dalje spadajo sem planine na zahodnem po-
bočju Črnega vrha in Kalškega grebena južno od Smrekovca. Planina 
v Robanovem kotu je verjetno starejša od prej navedenih, saj je lastnik 
ob dolini Savinje. K privatnim spadajo tudi planine v Logarski dolini 
in Matkovem kotu ter Olševa. 

Splošna karakteristika privatnih planin v tem področju je v tem, 
da so domala brez pastirja (izjeme: Yerbuceva, Robanova, Strehalca — 
pastirji domačini) in jih nadzorujejo naravnost od doma. Kakor sem že 
uvodoma omenil, lahko od teh odločimo tiste, ki nimajo več ali manj 
stalnega pašnega teritorija, ampak pašnik uredijo s požarjenjem. Ta 
način je zlasti razširjen pod Travnikom, v predelih torej, kjer gozd 
hitro raste. Te planine imenujem »požarne«; kmetje jim pravijo »po-
žarji«. 

17 Podatke sem dobil od ravnatelja nižje gimnazije v Mozirju v pok., 
prof. Hribernika, za kar se mu najlepše zahvaljujem. 

18 Glauert, c. d., str. 476. 

139 



Vlado Fa jge l j 

Poleg teh dveh glavnih skupin moram omeniti še zanimivo planino 
Grohot, ki se nam je s svojo servitutno obliko kot »živ fosil« ohranila 
do današnjih dni. Tukaj še danes najdemo 6 bajt, od katerih so štiri 
aktivne. V njih ima vsak lastnik svojo majerico, torej svojo »tropo«, kot 
je to bilo nekdaj povsod (Vodol 7, Hleviška preko 10). To je edina pla-
nina, pri kateri še danes vsak kmet zase izkorišča servitutno pravico in 
se še ni združil v pašniško zadrugo. 

Iz nekdanjih privatnih planin pa nastaja na Smrekovcu (1526 m) 
nov tip planine — državna planina Živinorejske šole v Šentjurju. Sicer 
je bila že pred leti takšna planina v Logarski dolini (Državno posestvo 
Ponoviče pri Litiji), vendar so jo opustili. Živinorejska šola v Šentjurju 
pa si je zadala nalogo, da na najmodernejši način zopet usposobi to 
reliefno in hidrografsko ugodno, a zapuščeno planino in s tem kot vzor-
nik dvigne planšarstvo na Štajerskem. 

Končno nam ostane še Okrešelj, planina, ki sem jo kot last PD Celje 
moral izločiti iz ostalih. 

Ce zanemarimo poslednje primere, ki predstavljajo neznatni del 
v primeri z ostalimi, imamo pri nas dve veliki skupini planin, zadružne 
in privatne, ki se že na zunaj dobro ločijo. Medtem ko se zadružne ure-
jajo in skušajo doseči spet nekdanji videz in zmogljivost, so privatne 
še vedno zaraščene in se bodo nekatere sčasoma spremenile v popoln 
gozd (izjeme: Robanova planina in še nekatere). Deloma je to dejstvo 
slučajno, deloma pa tudi nujno. Upoštevati je namreč treba, da je ve-
čina zadružnih planin (izjeme: Travnik, Komen in Počka planina) na 
apniški podlagi, kjer gozd počasneje raste in se pri njih kaže zapušče-
nost le na bajtah, zaraščenost pa s »šavjem« ali s koprivami, medtem ko 
so privatne planine v glavnem na lahko razpadajočih skrilavcih ali 
grohih in še v nižjih legah, kar vse ugodno vpliva na zaraščanje z go-
zdom. Zato so v teh krajih požarili in požarijo še danes. Vsakih pet let 
na primernem mestu oklestijo mlada drevesa, da se posuše. Ko je suho, 
požgo, okrog 15. avgusta pa posejejo rž in pokopljejo. Drugo leto ob 
istem času pridejo žanjice, da pospravijo običajno zelo lep pridelek. Vsa 
naslednja leta pa se pase živina. Ce k temu dodamo, da se mora prej 
narediti še ograja, da živina iz sosednih področij ne uniči rži, je jasno, 
da stvar zahteva precej delovne sile in časa. Zato danes ob pomanjkanju 
delovne sile, na tem principu sloneče planine propadajo. Ponekod še 
tudi ni jasno določeno, ali planina spada pod agrarno reformo ali ne, 
kar še po svoje ovira ureditev in napredek na privatnih planinah. Za-
družne planine pa na drugi strani uživajo tudi vso podporo ljudske 
oblasti. Zato ni čudno, da sta si dve sosedni planini — zadružna in 
privatna — kot dem in noč. 

Zanimivo je primerjati dve sosedni pašni področji (obe na apnencu), 
Hleviško planino in šmihelske planine — klasičen primer, kako posestne 
razmere vplivajo na urejenost planin! 

Obe planini sta bili nekoč skupni, prva radegunska, na drugi so 
pasli kmetje iz Šmihela. Slednji pa so planino kmalu po odkupu (1866) 
razdelili med seboj tako, da ima vsak kmet približno enak del nad svojo 
kmetijo na planoti. Pravijo, da so to naredili zato, ker se na tako veliki 
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skupni planini živina preveč sprehodi in premalo pase. Zato so planine 
tudi ogradili vsako zase, kar se še danes dobro vidi. 

Pa se je pokazalo nekaj drugega! Ko prideš do prve šmihelske pla-
nine (Verbučeva), najdeš sicer zanemarjen, pa vendar še spodoben paš-
nik. Enako je s sosedno planino. Ko pa prekoračiš tretjo ograjo, se 
znajdeš docela v gozdu, ki obsega skoraj tri planine skupaj, nadaljne 
tri pa so zopet podobne res planinam. Iz pogovora z domačimi jasno 
odseva dejstvo, da je temu vzrok deloma nezainteresiranost posamez-
nikov, v glavnem pa pomanjkanje delovne sile. Znamenje torej, da se je 
z razdelitvijo nekdaj skupne planine takoj pokazala razlika na planini, 
čim je v dolini nastala kakšna sprememba v dejavnosti posameznika. Na 
skupni planini tega sigurno ne bi bilo, za kar nam je zgovoren dokaz 
sosednja Hleviška planina. Pogled na šmihelske planine nam da ob 
enem tudi celotno sliko vseh privatnih planin, t. j. največje kontraste 
med vzorno urejenimi in skrajno zanemarjenimi. Žal so zadnje v ogromni 
večini. 

Na podlagi vsega tega sem prišel do zaključka, da je za ponovni 
dvig planšarstva v tem kraju potrebna uvedba zadružnega tipa ureditve 
planin, saj se zadruga najlaže bori proti pomanjkanju delovne sile, proti 
nerazumevanju organov gozdne uprave in drugim nevšečnostim. 

Poleg tega bi bilo potrebno prekiniti s vsakoletnim iskanjem novega 
pastirja, kajti vsakoletna menjava pastirja je tudi na zadružnih pla-
ninah eden od vzrokov za zaraščenost. Enoletni pastirji stoje namreč 
na stališču, da bo te tri mesece že nekako šlo, potem pa jih tako ne bo 
več tam. Uvedba stalnega pastirja najmanj za 5 let bi tudi njega samega 
zainteresirala za izboljšanje paše. Slednjič bi bilo potrebno uvesti plan-
šarsko šolo, ki bi vsaj delno nadomestila vrzel, ki je nastala med obema 
vojnama. Stari, polni izkušenj in planšarske umetnosti, so izumrli, 
preden so ob intenzivnem planšarstvu predali mlajšim pastirsko znanje. 

Nikakor ne bi bilo pravilno še naprej deliti skupne planine, kot to 
hočejo Radegunčani z obrazložitvijo, da se živina preveč sprehodi. Zakaj 
ne bi v ta namen skupno napravili primerne ograde, v katerih bi še 
naprej skupaj pasli po principu kolobarjenja? Prepričan sem, da bi 
z razdelitvijo te srenjske planine propadla več kot polovica pašnega 
področja, kot se je to zgodilo na šmihelskih planinah. 

5. P l a n i n e p o v r s t i in š t e v i l u ž i v i n e 

Do sedaj smo ločili planine po njihovem zunanjem izrazu in funkciji 
(planine prvega reda, drugega reda, podružnice itd.) in po posestnih 
razmerah (zadružne in privatne). Ostane nam še razdelitev z ozirom na 
vrsto živine, ki se pase na planini in z ozirom na njeno število. Po vrsti 
živine razlikujemo planine za jalovino, imenovane tudi volovske planine, 
in mlečne planine, kjer prevladuje mlečna živina in kjer načrtno vsak 
dan delajo mlečne izdelke. Poleg teh srečamo še ovčje planine, ki pre-
življajo samo ovce, in končno konjske planine, kjer se ob mrtvi sezoni 
za delo pasejo konji. 

Medtem ko zgoraj navedeni tipi veljajo za »čiste planine«, ki pa so 
redke, imamo še tako imenovane mešane planine, ki so običajnejše. Na 
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teh planinah pasejo različno živino skupaj, vedno pa prevladuje ena 
vrsta in ta daje planini splošen značaj. Od teh lahko ločimo še posebej 
dvojne planine. Tako imenujem tiste, ki preživljajo dve vrsti živine v pri-
bližno enakih količinah in ki imajo tudi dva pastirja, običajno enega za 
govedo — volarja — in drugega za ovce — pastirja (Javorje, Korošica).19 

Vsak tip planin ima že zunaj svoje posebnosti. Mlečna živina po-
trebuje največ nege in ljudi, zato ima največ poslopij in tudi najboljša. 
Drugod po Sloveniji, n. pr. v Julijskih Alpah, imajo na takšnih planinah 
sploh posebno poslopje za predelavo mleka — sirarnice.20 Tukaj kjer po 
pripovedovanju v glavnem niso nikoli v večjih obratih predelovali mleka, 
ni posebnih poslopij, ampak SO' pastirske bajte večje in znotraj pre-
grajene. V večjem delu je ognjišče in pograd, v manjšem pa shramba 
za mleko in izdelke. 

Tipična mlečna planina je Grohot (1460 m), kjer ima vsaka bajta 
v drugem delu tudi posnemalnik. Mlečne planine — vsaj do neke mere 
— so še Robanova planina in Strehalca, obe toliko blizu kmetij, da se 
produkti sproti odnašajo na dom. 

Pri volovskih planinah, kar je večjih, tudi zasledimo pregrajo, za 
katero shranjujejo samo dnevne količine mleka za prehrano in prodajo 
mimoidočim. Mnoge od teh so ßile morda nekoč tudi mlečne; za trdno 
se to zaradi pomanjkanja podatkov ne more ugotoviti. Večina koč pa 
sestoji iz enega prostora, sredi katerega je ognjišče. Poleg tega so za 
večje planine z blestečo preteklostjo značilni hlevi, v katere so nekoč 
vsak večer gnali živino, da je napravila gnoj s katerim so v jeseni po-
gnojili del planine po načinu kolobar jen ja. Vse to je značilno za planine 
z govejo živino in konji. Na ovčjih planinah pa ni hlevov, njihove bajte, 
posebno starejše so zelo majhne, ponekod samo zavetišče (Na Utah). Na 
takšnih planinah namreč ni stalnega nadzorstva in zato ni večjih potreb 
po poslopjih. 

Največji procent zavzemajo volovske planine. Teh je 55 %. Vendar 
ima od tega 21,6 %; planin dve do pet krav mlekaric za prehrano pastir ja 
in nekaj konjev. Čistih volovskih planin je torej samo 33,4 %, torej Vs. 

Mešanih planin, ki so jim še najbolj sorodne, je za njimi največ 
(21 %). Težko je vedno odločiti, kakšne narave so, čeprav je goveja 
živina tudi pri njih običajno v večini. V glavnem so to dvojne planine, 
pri katerih število ovac v glavah skoraj dosega število goveje živine. Ker 
pa je goveja živina v večini, lahko te procente prištejemo volovskim 
planinam in dobimo 76 %, kar nam da še najpravilnejšo sliko o zgornje-
savinjskih planinah po vrsti živine. 16 % zavzemajo čiste ovčje planine. 
Ostanejo nam še tri mlečne in dve konjski planini, kar skupaj znaša 8 %. 

Če pogledamo na karti razpored planin po vrsti živine, nam takoj 
pade v oči razlika med zadružnimi in privatnimi planinami: zadružne 
planine imajo bolj smotrno razporejeno živino. Pri njih namreč ni ta-
kšnega pomanjkanja delovne sile; zato so nadmorska višina in morfo-

19 Razlikovanje »pastirja« in »volarja« je bilo zelo značilno zlasti v pre-
teklosti, saj so bili nekoč drugi prav specializirani za govejo živino, prvi za 
ovce. Enako je značilno, da k »živini« štejejo le govedo in konje, ne pa ovac. 

20 Prim. Melik, Planine v Julijskih Alpah, Ljubljana 1950, str. 158 in 159. 
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loške prilike glavni činitelji pri razporedbi živine. Zato pošljejo zadruge 
ovce dosledno na najvišje planine. To lepo vidimo na Dleskovški pla-
noti, kjer sta Korošica (1808 m) in Poljšak (1698 m) pretežno ovčji pla-
nini, Podvežak (1575 m), Jezerca (1655 m) in Ravne (1502 m) pa samo za 
težko živino (govedo in konje). Nekoliko manj izrazito je to na Raduhi, 
kjer niso tako močno izraženi nivoji kot na Dleskovški planoti. Zato 
najdemo tukaj vmesno stopnjo — izrazito mešano' planino, dalje ovčjo 
planino Arta v isti višini, a na gršem terenu, in nižjo Mrčiše (1264 m) za 
težko živino. Izraziteje se nam taka razporeditev pokaže pri ljubenskih 
planinah, kjer služijo Travnik, V Donjah in Terske stale za težko živino, 
najvišji Komen pa je edina izrazita ovčja planina. 

Pri privatnih planinah je ta princip bolj zabrisan, predvsem zato, 
ker privatnik, če nima več planin, nima takšne izbire kot zadruga. Poleg 
tega je pri njem odločujoča delovna sila. Zato velikokrat pošlje na svojo 
planino samo jalovino, ki ne rabi stalnega nadzorstva ali ovce, ki se naj-
laže znajdejo na zaraščenem pašniku. Na splošno lahko trdimo, da so 
privatne planine povečini mešane, s prevlado goveje živine (rentabil-
nost!). Izjeme so: Robanova planina, katere lastnik Roban pošilja ovce 
na skalnate Ute, Seče, kjer kisla trava (skrilasta podlaga) omogoča le 
konjsko pašo itd. Mlečne planine so Robanova, Grohot in deloma Stre-
halca — vsaka v popolnoma drugačnih pogojih, znamenje, da prirodni 
pogoji niso pri tem bistveno važni. Da ovčje planine niso vedno naj-
višje, nam pokažeta državni planini Smrekovec, ki je samo za jalovino 
in mnogo nižja Zaloška, ki je samo za ovce, pač zato, ker je povečini že 
zaraščena. 

Velikost planin izražena v glavah zavisi od najrazličnejših faktorjev. 
Prvi je geomorfološki. Največje planine so na planotah, manjše pa na 
manj ugodnih pobočjih in slemenih med grapami. Ni pa to edini faktor. 
Primer šmihelskih planin nam pove, da so odločujoč faktor tudi posestne 
razmere. Zadružne, srenjske in sploh skupne planine so večje od pri-
vatnih. Moram pa pripomniti, da v današnjih razmerah, ko organizacija 
planin in vsega gospodarstva še ni urejena, število živine ponekod ni 
zanesljivo in najbolj karakteristično merilo za velikost planin. Ponekod, 
to velja zlasti za zadružne planine, število glav presega normalno zmož-
nost planine (n. pr. Javorje), pri privatnikih pa zasledimo običajno pri-
manjkljaj, kjer se je v nedavni preteklosti število njihove živine zmanj-
šalo, planine so se zarasle in so manj sposobne, včasih le za ovčjo pašo. 
Kljub temu je številčno razmerje med posameznimi zadružnimi plani-
nami ostalo v glavnem isto, čeprav absolutno vzeto številke kažejo le 
trenutno stanje (leta 1952). 

Vse planine sem razdelil na pet kategorij: 
I. planine, ki prepasejo preko 100 glav (po planšarskem ključu), 

II. planine, ki prepasejo 100 do 51 glav, 
III. planine, ki prepasejo 21 do 50 glav, 
IV. planine, ki prepasejo 11 do 20 glav, 
V. planine, ki prepasejo 0 do 10 glav. 
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У prvo kategorijo moremo šteti samo 4 planine ali 7,3 %. To so 
Korošica (108 glav), Terske stale (110 glav), Hleviška planina (145 glav) 
in Javorje, ki s svojimi 213 glavami daleč prekaša vse ostale.21 

Velikost vseh teh 4 največjih planin je zlahka razumljiva. Vse leže 
precej visoko na apniški planoti in vse so zadružne. Njim se pridružuje 
šest planin druge kategorije (od 51 do 100 glav), ali 10,9 %. Tudi te so 
vse zadružne, niso pa vse na planotah in na apnencu. Skupaj s prvimi 
znašajo 18,3 % planin. To je »cvet planšarstva« v tem kraju, planine, ki 
vsaj s številom živine in organizacijo pričajo o nekdanjem stanju te 
panoge. Nažalost jih je komaj slaba petina. Sledi 21,8 % povprečnih 
planin, ki bodisi zaradi reliefnih, bodisi posestnih razmer niso zavzele 
večjega obsega. Večina je privatnih, dve sta zadružni in dve državni. Ta 
kategorija skupaj s prejšnjimi zajema 40 % vseh planin. Samo to so še 
vedno zares planine, vse ostalo komaj še zasluži to ime. V zadnjih deset-
letjih je propadla dobra polovica zgornjesavinjskih planin. Zakaj vse 
planine izven navedenih 40 % so bile z redkimi izjemami (Robanova, 
Grohot, Okrešelj) nekoč po številu živine in še posebej po pašnem pod-
ročju znatno večje in so danes le boren ostanek nekdanjih. 27,7 % za-
vzemajo planine s 11 do 20 glavami in 32,7 % z manj kot 10 glavami. 
Skupno pripada torej 60 % planin IV. in V. kategoriji .Med njimi bi 
marsikatera nekoč spadala k tretji ali k drugi. Vse planine teh kategorij 
so privatne, razen Okrešlja in Počke planine, ki je še do nedavna bila 
tudi privatna. 

Oglejmo si sedaj še število živine po njenih vrstah v celotnem našem 
planinskem področju in ga primerjajmo s številom živine v dolini, kar 
nam bo pokazalo delež planšarstva v kmetijskem gospodarstvu zgornje 
Savinjske doline. 

Posestne Govedo Ovce Konji Skupaj 
razmere št. jal. % ml. št. % št. % št. % 

Zadružne . . . 340 41,6 25 1705 57,1 102 65,8 910 51,0 
Privatne . . . 365 42,9 11 909 30,4 37 23,9 632 35,4 

Ostale . . . . 118 15,5 18 370 12,5 16 10,3 242 13,6 

Skupaj v številu 823 100,0 54 2984 100,0 155 100,0 100,0 

Skupaj v glavah 877 = 49 % 597 33 % 310 18 % 1784 

Kaj nam povedo te številke? Prvo, kar nas zbode v oči, je presenet-
ljivo majhno število mlečne goveje živine. To po naših zgornjih naved-
bah zlahka razumemo. Saj smo ugotovili samo 3 mlečne planine (Grohot, 
Robanova in Strehalca). Razen tega se pase še največ 2 do 5 krav mlečne 
živine na večjih zadružnih planinah in to za prehrano pastirjev. Zato 

21 Treba je pripomniti, da je trenutno število živine na planini Javorje 
preveliko, kar se je leta 1952 pokazalo tudi na kakovosti živine. Paše pa ne 
primanjkuje zato, ker bi bilo pašne površine premalo, ampak ker je planina 
zarasla. Če bi jo uredili, kot je bila nekdaj, bi se njena zmogljivost še pove-
čala. Zato jo smemo kljub temu, da danes ne ustreza za tolikšno število živine, 
uvrstiti na prvo mesto. 
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je v celoti na 11 zadružnih planinah 25, na 40 privatnih pa 11 krav 
mlekaric. 

Drugo, kar nam pokaže tabela, je znatna razlika med odstotkom 
živine, ki se pase na zadružnih, in tiste, ki se pase na privatnih planinah: 
11 zadružnih planin je prepaslo samo 1,3 % goveje živine manj kot 40 
privatnih. To se ujema z zgornjo navedbo, po kateri spadajo razen Počke 
vse zadružne planine v prvi dve velikostni kategoriji planin, večina pri-
vatnih pa v IV. ali V. 

Naslednje markantno dejstvo je velika razlika med procentom ovac 
na zadružnih in na privatnih planinah. Enajst zadružnih planin prepase 
57,1 % ovac, to pač zato, ker so te planine najvišje in obsegajo največ 
sveta, ki je samo za ovce. Marsikateri kmet da govejo živino v pašo na 
privatne planine, ovce pa na zadružne. Ta razlika je tudi izraz »pašne 
inverzije«, ki sem jo zasledil na grohovem svetu, kjer je večina privatnih 
planin. Leže po slemenih ali položnejših pobočjih sredi gozda nad kme-
tijami. Na njih pasejo govejo živino. Med kmetijami, ki tudi leže po 
slemenih, pa so strme, običajno prepadne grape, kjer se pasejo malo-
številne ovce. Ovce se torej tu pasejo niže kot goveja živina, kar po 
strminah med kmetijami in ne po planinah, v nasprotju z normalno raz-
poreditvijo zlasti v apniškem svetu, kjer je ovčja paša v najvišjih skal-
natih legah. Zato je odstotek ovac na privatnih planinah majhen, razen 
tega se posestniki privatnih planin ovac izogibajo, ker so planine že 
zarasle in komaj preživljajo govedo. 

Tudi konj po privatnih planinah ni mnogo, saj računajo, da poje 
vsak konj za dve normalni goveji glavi (planšarski ključ). Izjema je 
planina Seče (Matkov kot), kjer vododržna podlaga ustvarja kislo travo, 
užitno samo za konje. Povsem razumljivo je torej, da zadružne planine 
preživljajo največ konj (65,8 %). 

Če zanemarimo prašiče, katerih število spričo neznatnega števila 
mlečne živine in mlečnih planin sploh ni omembe vredno, tedaj nam 
število vse živine, preračunano po planšarskem ključu v glave pove, da 
prepasejo zadružne planine 51 % vse živine, ki je poleti na planinah. To 
število nam popolnoma jasno ilustrira delež zadružnih planin v celotnem 
planšarstvu zgornje Savinjske doline. Privatne planine zajemajo 35,4 %, 
ostalo državne, srenjske in društvene. 

Od posameznih vrst živine zavzema 49 % glav goveja živina, ostalo 
ovce (33 %) in konji (18 %). Glavni poudarek v živinorejstvu zgornje 
Savinjske doline je torej na goveji živini, ki je rentabilnejša. Zanimivo 
bi bilo primerjati procente različnih vrst živine skozi desetletja, a žal 
zato ni potrebnih podatkov. 

Primerjava števila goveje živine v dolini in na planini nam pokaže 
tole sliko: 

Občinski ljudski odbor Luče (sem spadajo tudi Raduha, Konjski vrh, 
Krnica in Pod veža) je 1.1952 naštel 837 glav goveje živine. Na planinah, 
na katere Lucani pošiljajo svojo živino, pa se je paslo- 255 glav. Na prvi 
pogled je to izredno majhna številka, komaj 30,5 % vse goveje živine. Če 
pa pomislimo, da je to domala vsa jalovina in da ima še vsako gospo-
darstvo doma mlečno živino, potem je stvar razumljiva. Postavimo, da 
ima vsako gospodarstvo samo dve kravi in pomnožimo število gospodarstev 
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(342) z 2 — dobimo 684. Če to prištejemo 255 glavam jalovine, ki se pase 
v planinah, dobimo 939, t. j. za 100 več od celotnega števila goveje živine, 
ker je pač precej vaških gospodarstev sploh brez živine. 

Skromna vloga mlečne živine na lučkem področju je posledica dej-
stva, da kraj nima industrije ali velikega turističnega prometa, ki bi 
od jemala mleko in mlečne proizvode, niti nima dobrih prometnih zvez, 
da bi produkte izvažal. To ne velja samo za Luče, temveč tudi za druge 
kraje, kakor nam pokažejo podatki za občinski ljudski odbor Šmihel, 
kamor spada tudi Zgornja Radegunde, lastnik Hleviške planine. Vseh 
glav goveje živine ima to področje 277, na Hleviški in šmihelskih pla-
ninah pa jih naštejemo 159 ali 57,5 %. Če zopet pomnožimo število go-
spodarstev (52) z dva in to število (104) prištejemo k številu živine na 
planinah (159), dobimo 263, komaj za 14 manj od dejanskega celotnega 
števila živine. Ф 

Spričo prevlade volovskih planin in skromne vloge mlečne živino-
reje tudi ni kake evidence o mlečni produkciji. Če se mleka na planini 
nabere nekoliko več, ga skisajo in narede iz njega skuti podoben sir 
»mohod« (na Veliki planini »mohand«). Shranjujejo ga v prisekanem, 
stožcu podobnem sodčku, imenovan »neža«. Ponekod narede od časa do 
časa, zlasti kadar gre pastir v dolino ali pa mu prinesejo »cirengo«, tudi 
surovo maslo z mlinčkom, imenovanim »pine« (Podvežak). Ta način je 
razvit le na lučkih zadružnih planinah, na Dleskovški planoti in Raduhi, 
medtem ko ljubenske zadružne in ostale privatne volovske planine 
sploh nimajo krav, niti za prehrano pastirja. 

6. Z n a č a j p o t i in r a z d a l j e 

Najboljše poti iz doline vodijo do skupnih planin — bodisi srenj-
skih, bodisi zadružnih ali pa do privatnih, katerih lastniki jemljejo tujo 
živino v pašo in pO' katerih gonijo tudi težko živino. 

Najstarejše poti so nedvomno: pot po dolini Lučnice in Lučke Bele. 
čez Šibje in Seliške stale na Stare stale — nekdaj predplanino Korošice,22 

pot iz Luč mimo Planinšeka na Vodole in Podvežak, pa na Raduhi pot 
ob Dupljaku na Mrčiše, koder hodijo tudi kmetje iz Luč v Bistro na 
Koroškem. Druga pomembna pot na Raduhi je čez Kal ali mimo Ra-
dušnika na Loko in Javorje. Prav tako ima Travnik kot ljubenska pla-
nina za težko živino še razmeroma dobro pot mimo' Sv. Primoža, Stre-
lišča in Altarne peči. 

Privatne planine imajo slabše poti, razen tistih, s katerih so včasih 
redno vozili seno, nakošeno v posebnem ogradu (Hleviška, šmihelske 
planine), in tistih, katerih lastniki gonijo tudi tujo v pašo vzeto živino. 
Del »šihtov«, s katerimi plačujejo pašnino, se v normalnih prilikah 
porabi tudi za urejanje planine in poti do nje. Danes v splošnem vse 
poti od zadružnih do privatnih propadajo in so tako veren izraz razmer, 
ki vladajo v planinskem gospodarstvu. Najslabše poti imajo čiste ovčje 
planine (Olševa, Komen). 

22 Ta pot je zlasti na odseku Sibje—Stare stale potrebna temeljitega po-
pravila. Strašna zanemarjenost te poti je terjala že več nesreč težke živine. 
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Razdalje od kmetij do planine so najrazličnejše. Najdaljše so v 
splošnem poti, ki morajo od kmetije do planine premagati strmo pobočje 
apniške planote. Najbolj karakteristična in najdaljša je takšna pot iz 
Luč na Stare stale oz. na Korošico (6 do 8 ur). Ostale poti te vrste so 
dolge 4 do 6 ur in vodijo po večini k skupnim planinam. Planine z veliko 
časovno razdaljo do kmetij imajo redno tudi koče in pastirje (izjeme so 
Bela peč, kjer je koča pogorela, Komen, kjer je koča v gradnji, itd.). 

Nasprotno pa so privatne planine, zlasti one na pobočju iz groha ali 
skrilavcev, kjer so kmetije naijvišje, blizu doma in zato po večini brez 
poslopij. To velja zlasti za »požarne« planine, do katerih je največ eno 
do eno in pol ure hoda po poti, ki je navadno slaba. 

B. Sistematični pregled 

Oboroženi s splošnimi ugotovitvami iz prvega dela razprave poj-
dimo sedaj od predela do predela, do vsake planine, in poglejmo, kaj je 
na njej značilnega in kateri faktorji vplivajo nanjo. 

I. P l a n i n e s o l č a v s k e o k o l i c e 

Pod tem naslovom so zbrane vse planine severozahodno od ostre 
morfološke in antropogeografske meje Raduha (2062 m) — Križevnik 
(1909 m) in severno od glavnega grebena Savinjskih Alp. 

a) Robanov kot 

Robanov kot je ledeniško preoblikovana dolina Robanove Bele, ki 
teče navadno pod prodnim površjem, ob velikih nalivih pa prinaša 
ogromne količine proda in z bočno erozijo resno ogroža kulture v dolini. 
V svojem spodnjem delu je prerezala apniško ploščo in se zajedla v 
werfenske skrilavce, ki so važna, nepropustna podlaga in pogoj za 
izredno dobre vodne razmere v dolini. Zato pa dolina geomorfološko 
zaradi svojega koritastega profila ni ugodna za planine. Na jugovzhodu 
jo omejujejo strme apniške stene Križevnika in Velikega vrha (severo-
zahodni rob Dleskovške planote), na severozahodu pa apniški greben 
Grofičke (2084 m) in Ute (2031m); le-ta prehaja preko Strehalce in 
Rožnega vrha v werfensko skrilavo področje, nekoliko ugodnejše za 
planine in kmetije (Knez — Haudej). 

Najboljši morfološki pogoji za kmetijstvo so na nasutem dnu do-
line. Toda tam je malo sonca. Zato ni čudno, da je edino še ugodno više 
ležeče mesto pri Knezu in Haudeju dobro izrabljeno. 

Razporeditev kultur v Robanovem kotu je značilna miniatura nji-
hove razporeditve v celotni solčavski pokrajini. V višini 660 m sta dve 
kmetiji z obdelovalno površino v okolici, v višini 759 m Robanov Travnik 
(analogno »puščam« po drugih krajih) z značilnim senikom. Senik ima 
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spodaj iz kamna zidane prostorne hleve za živino v jeseni ali celo pozimi, 
zgornji del pa je lesen in služi za shrambo sena. Takih senikov tu ni 
toliko kot v Julijskih Alpah.23 Pozna jih samo svet, ki se počasi dviga, 
kakršen je prav Robanov kot in Logarska dolina. Drugod senikov ni 
zaradi strmega apniškega pobočja nad kmetijo, ali pa je kmetija sama 
tako visoko, da je senik — kot vmesna postojanka med planino in kme-
tijo — nepotreben. 

Robanov Travnik ni planina, temveč senožet z vsemi značilnostmi. 
Na njem dvakrat kosijo in en del tudi obdelujejo (krompir, rž). Jeseni 
še tu ob povratku s planine ustavi živina nekaj časa. Končno pridejo še 
ovce, ki prebivajo tu preko cele zime. 

Prava planina "je šele 140 m više. To je R o b a n o v a p l a n i n a 
(897 m). Leži sredi gozda na nasutih tleh tam, kjer se začne dolinski 
konec hitreje dvigati. Planina ima zidano hišico za majerico in pastirja 
ter zidan hlev — miniatura onega na Travniku. Vse skupaj je miniatura 
poslopij na kmetiji, primer, ki za naše kraje ni tako značilen kakor za 
Julijske Alpe. 

Na planini se začne paša že konec aprila ali prve dni maja. Takrat 
priženejo sem 40 ovac (leta 1952), ki oetanejo tu do srede junija, na kar 
jih naženejo v višje predele Na Utah in Grofički. Po enem tednu (v tem 
se pašnik na novo poraste) pride 10 glav jalovine in pet krav z vsem 
osebjem. Jeseni se prve dni septembra goveja živina umakne ovcam, 
ki pridejo z Ut in ostanejo približno do 20. septembra. Tako znaša pašna 
doba 130 dni oziroma 75 za govejo živino. Iz mleka delajo surovo maslo 
in kislo mleko. Zlasti slednje gre takoj v promet, ker je planina tudi 
privatna turistična postojanka. 

N a U t a h (2031 m) pravijo ovčji planini okoli istoimenega vrha. 
Zavzema ves apnenčasti greben od Grofičke do Strelovca. Planina je 
izredno grda, brez vode, težko prehodna in nevarna celo za ovce. Y za-
vetju skalnatega loma stoji staro opuščeno zavetišče. Naprej po grebenu 
proti severovzhodu pridemo do privatne Knezove planine S t r e h a l c a 
(1550 m), ki zavzema vse južno pobočje Strelovca. To je izredno strm 
pašnik na skrilavi in apniški podlagi, nastal s poseko gozda, ki je tukaj 
segal skoraj do vrha. Vodne razmere so dobre. Planina ima izredno veliko 
in svojevrstno leseno hišo za dve majerici, ki predelujeta mleko 4 krav. 
Poleg tega se je leta 1952 paslo 14 goved in 160 ovac. Govedo ostane na 
planini od 10. junija do konca avgusta, ovce seveda dalj, od maja do 
septembra, a se zadržujejo v glavnem Na Utah skupaj z Robanovimi. 

Kakor vidimo, se v Robanovem kotu zaradi reliefnih in mikrokli-
matskih (insolacijskih) razmer planšarstvo kvantitetno ni moglo razviti. 
Ker pa zaradi reliefnih pomanjkljivosti tudi gozda ni obilo, morajo tukaj 
skrbno gospodariti in zato ni čudno, da najdemo tu dve najvzornejši 
privatni planini. 

" Primerjaj »hišice« pri Meliku, Planine v Julijskih Alpah, Ljubljana 
1950, str. 108. 
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b) Logarska dolina 

Logarska dolina je znana ledniško preoblikovana dolina s tipično 
Jedeniško stopnjo, v kateri sta izvir in slap Savinje in s sklepno krnico 
Okrešljem. Na južni strani omejujejo dolino prepadne stene glavnega 
grebena Savinjskih Alp od Ojstrice pa tja do Križa s svojimi svežimi 
mebšči. Na vzhodu deli Logarsko dolino od Robanovega kota Grofička, 
Na Utah, Strelovec in zahodni odcepek grebena, ki vrhuje v Icmanikovi 
peči (1610 m). Ves ta greben je iz apnenca. Sele onstran Strelovca se 
pokaže ozek skrilavi pas, ki iz enotnega skrilavega področja Solčave 
prereže kot ozek trak apniški greben in loči od njega Icmanikovo peč. 
Ta skrilavi pas se nadaljuje pod nasutim planim dnom Logarske doline 
in loči onstran doline apniški Vrlovec (1255 m) od grebena Mrzla gora— 
Veliki vrh (1545 m), ki zapira dolino na zahodu proti Matkovemu kotu. 
Drugo zaplato werfenskih skrilavcev pa najdemo na izraziti terasi se-
verno od Ojstrice in zahodno od Grofičke; izkoristila jo je privatna 
planina K l e m e n č j a j a m a (1206 m). Skrilava podlaga in morenski 
material dajeta planini dobre morfološke in posebno vodne razmere. 
Razvila se je v krčevini gozda, ki sega tukaj preko 1800 m. Na planini 
stoji po ena novejša in starejša koča ter hlev, vse v zapuščenem stanju. 
Paša bi bila izvrstna, če ne bi planino zaraščale koprive in šavje. Od 
konca maja do konca septembra se je leta 1952 paslo 100 ovac in trije 
konji. Planina bi bila sposobna tudi za govejo živino, pa ni pastirja. 

P l e s n i k o v a p l a n i n a (1329 m) je privatna planina na izse-
kani terasi v zahodnem pobočju Strelovca. Ker leži na geološki meji 
(tod mimo namreč pride omenjeni ozki trak skrilavcev), ima dovolj vode. 
Stan in hlev sta med vojno pogorela, planino pa zaraščata šavje in ko-
prive. Nekoč so tu pasli 9 do 12 krav, sirili in delali maslo. Leta 1952 
se je brez pastirja paslo 6 glav jalovine in to od začetka junija do konca 
septembra. 

I c m a n i k o v a p l a n i n a (1472 m) je opuščena privatna planina 
prav tako ob geološki meji južno od Icmanikove peči. Leži na prevalu. 
Kooo, ki je 50 m pod njim v zavetju, je podrl sneg in je zapuščena. 
Nekoč je bila tu majerica z 8 kravami, planina je bila torej mlečna.24 

50 m niže na zahodni strani leži ostanek že 30 let opuščene Logar-
jeve planine: mala jasa in kočica, ki po svoji velikosti kaže na planino 
za jalovino. Severozahodno od Icmanikove peči v višini 1241 m je bila 
Podbrežnikova planina. 

V samem dnu dobne imamo poleg kmetij in senožeti še L o g a r -
j e v o p l a n i n o (903 m), ki je z bajto za letoviščarje in majerice vred 
štela 15 krav in 30 koz. Leta 1951 so pasli na njej govedo z državnega 
posestva Ponoviče pri Litiji. Leta 1952 pa je ostala zapuščena. 

O k r e š e l j (1400 m) leži v sklepni krnici Logarske doUne nad 
ledeniškim skokom. Planina je zavarovana z veliko brano pred hudo-
urniki; je last PD Celje, ki vzame v pašo vsako leto 2 do 3 glave za 
oskrbo Frischaufovega doma z mlekom. 

" Koča se je začela v letu 1953 obnavljati. 
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Logarska dolina kot celota ima na prvi pogled enake pogoje kot 
Robanov kot. Vendar so tu planine domala yse zapuščene. To nam po-
stane razumljivo, če imamo pred očmi, da je dno Logarske doline širše, 
sončno in obdelano in nudi pri manjšem številu več pogojev za polje-
delstvo. Ker je tu tudi več gozda, kmetije laže pogrešajo intenzivno 
planšarstvo ter so ob zmanjšanju delovne sile in posebno števila živine 
brez znatne škode opustile nekatere planine. Omeniti je treba tudi turi-
zem, ki je bil nekoč večji in dober odjemalec mleka. Ker so turistične 
naprave v vojni propadle, se planšarstvo še ni dvignilo na nekdanjo 
raven. 

c) Matkoo kot 

Matkov kot deli od Logarske doline greben Mrzla gora—Veliki vrh 
(1545 m)—Vrlovec (1255 m), ki je domala ves v gozdu in zaradi svojih 
slabih reliefnih razmer za planšarstvo nepomemben. Dno doline potoka 
Jezera še zdaleč ni tako razvito kot v Logarski dolini ali Robanovem 
kotu. Ledeniško preoblikovanje se je uveljavilo samo v zgornji polovici 
približno do kote 940 m. Od tu dalje dobi dolina popolnoma debrski, 
mestoma kanjonski značaj. Ali je temu vzrok manjša vodna množina 
potoka ali manjše množine snega, ki so se tukaj mogle zbrati, je za nas 
manj važno. Pomembno pa je, da v tej, mestoma 800 m globoki in zaradi 
tega senčni dolini ni najti nobene kmetije. Proti zahodu zapira Matkov 
kot greben od Mrzle gore do Matkove kope (1957 m), Jerebičje (1762 m), 
Pavličevo sedlo (1339 m), Regelski vrh (1347 m), Veliki vrh (1618 m) do 
Pastirkovega vrha (1439 m), ki po svoji legi spada že k Sv. Duhu. Ta 
greben je do Jerebic ja zgrajen iz apnenca. Werfenski skrilavci, ki smo 
jih zasledovali že od zahodne meje Logarske doline, ga preprežejo med 
Matkovo kopo in Jerebičjem. Njihov pas pa je tu že tako ozek, da z 
geomorfološke strani za planšarstvo ni več pomemben. 

Od severnega roba Jerebičja dalje sestavljajo greben triadni dolo-
miti, ki v reliefu skoraj neopazno prehajajo v silurske skrilavce. Za 
planine pa je razlika med dolomitom in skrilavcem vendar občutna: na 
skrilavcu so tla nekoliko močvirna, na njih uspeva le kisla trava (za 
konje), medtem ko so na dolomitu bolj suha in primerna za pašo goveje 
živine. Ker daje ta greben svoj pečat gospodarski dejavnosti vsega Mat-
kovega kota, moram omeniti še eno važno značilnost. Zaradi dobrih 
geološko morfoloških razmer je zgornja meja naselij zelo visoka, hkrati 
pa je sam greben razmeroma nizek, tako da je med kmetijami in naj-
višjimi vrhovi le 200 do 250 m višinske razlike. Zato tu ni težko nadzoro-
vati živino s kmetije same. Vez med kmetijo in senožetjo odnosno pla-
nino ni pretrgana, kakor v krajih, kjer so vmes strma apniška pobočja. 
Zato tu ni planin, kjer bi bili stanovi in kjer bi se pasla živina ločeno 
od doma. K planinam bi šteli kvečjemu manjša pašna področja na 
južnem apniškem delu grebena. To so nekdanje ovčje planine Z1 a -
m a r c a (1200 m), vzhodno od Matkove kope (1957 m), in J e v š e v e c 
(1450 m), južnovzhodno od Jerebičja (1762 m), ki je nekoč imel tudi 
bajto. Obe sta strmi jasi sredi gozda, vsaka z ene strani značilne grape, 
ki je zajedena v prej omenjeni skrilavi werfenski pas. 
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V Matkovem kotu samem se je pred vojno paslo do 30 goved, od 
tega je bila ena petina mlečne živine. Za mleko so gojili tudi 20 koz. 
Yendar, da bi bila tam kdaj koča, iz razgovora z domačini nisem mogel 
posneti. Matko, ki je kot lastnik pasel povsod tod, izrablja danes (za 
20 ovac, 5 krav in 8 govedi — leta 1952) samo pašnik S t r m a (1450 m), 
severovzhodno od jerebic j a, ki je najbližji in od koder hodi živina vsak 
dan domov, saj je kmetija sama zelo visoko. Čeprav to ni planina v 
običajnem smislu besede, ima za Matkov kot do neke mere tak značaj, 
ker se razlikuje od pušč, t. j. senožeti, kjer kosijo in obdelujejo. 

Podobno, pa vendarle nekoliko drugače je s pašnim področjem 
5 e č e (1350 m), ki se po lastniku imenuje tudi Covnikovi travniki. To 
je ena izmed redkih konjskih planin, ki leži na skrilavi podlagi s kislo 
(ravo, na pobočju južno od Velikega in Malega vrha. Posebnost planine 
je tudi v tem, da so en del kosili in seno spravljali v senik (med vojno 
pogorel), od koder so ga do konca decembra na saneh zvozili do kmetije. 
Ta način je sicer običajen v Julijskih Alpah, tu pa so Seče edini primer. 
Povsod drugod spravijo, seno še pred zimo iz senika. Tudi Seče so torej 
nekako na meji med senožetjo in pravo planino. Leta 1952 se je tu paslo 
12 konj, od tega 10 tujih. Za enega tujega konja je moral lastnik opraviti 
6 »šihtov«, torej 6 delovnih dni ali 6 delavcev v enem dnevu. Seno danes 
pridobivajo na Perkovi pušči in opuščeni kmetiji Perko. 

V celoti v Matkovem kotu pašna področja še zdaleč niso izrabljena. 
Za večjo vzrejo in pašo jalovine primanjkuje delovne sile (pastirjev), 
za mlečno živino pa se kaže vpliv slabih prometnih zvez in popolnega 
propada turizma zaradi meje. Zato je edini zaslužek kmeta gozd in 
dohodek od pašnine za tujo živino, ki bi se lahko povečal z boljšo orga-
nizacijo in popravilom cest. 

d) Planine SD. Duha 

Pod tem naslovom obravnavam planine, ki jih izkoriščajo kmetje 
vzhodnega dela Sv. Duha pod Olševo. Pokrajina je vsestransko zelo 
pestra in tudi v planšarskem pogledu zanimiva. Močno skrilava sestava 
{werfen, silur, karbon) se izraža v normalnem reliefu z mnogoštevilnimi 
grapami in zaoblenimi slemeni. Iz tega sveta se ostro izražajo otoki tri-
adnega apnenca in dolomita ter karbonskega fuzolinskega apnenca, ki 
tvorijo najvišje vrhove, kakor so Huda peč (1322 m), Strelcev vrh (1336m) 
in za nas najvažnejša Olševa. To je razmeroma ozek in podolgovat gre-
ben v smeri od zahoda proti vzhodu. Jedro je iz dachsteinskega apnenca, 
na zahodnem in vzhodnem koncu pa iz dolomita. Obdano je na vseh 
straneh s skrilavci, v katerih erozija hitro napreduje in povzroča, da se 
hudourniki močno zajedajo tudi v pobočja Olševe. Zlasti srednji del 
njenega grebena je izredno razrit in za planine neugoden. Zato se tudi 
meja kmetij na meji skrilavcev dosledno neha v višini 1050 do 1100 m. 
Mnogo više pa segajo kmetije na vzhodu, kjer segajo werfenski skrilavci 
v vznožje severovzhodne stene Raduhe do višine 1450 m in 1500 m. Tam 
so tudi za planine mnogo boljši pogoji. 

P l a n i n a O l š e v a (1929 m) je čisto ovčja planina, ki za težko 
živino nima geomorfoloških, še manj pa hidrografskih pogojev. Zato 
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tudi pastir ne more tu stalno bivati; ovce pridejo vsakih 10 do 14 dni 
s planine domov, kjer jih napoje, nasole in odženejo nazaj. Za najnuj-
nejšo silo lovijo deževnico pod previsi in po raznih votlinah v posebna, 
majhna korita. Na planini se je paslo leta 1952 okrog 200 ovac, in to 
150 pašnih dni, od 1. maja do srede septembra. Planina je privatna last 
6 kmetov: Martinca, Štifterja, Mejdača, Ušovnika, Prodnika in Robnika. 
Imen teh kmetij ne bi posebej navajal, če ne bi ležale tako, da je na prvi 
pogled jasno, zakaj je vsa gora Olševa razdeljena med nje. Leže namreč 
nad edino širšo dolino tega predela, ki se odpira med Roeovcem na 
vzhodni in Hudo pečjo na zahodni strani, in pomeni prirodna vrata iz 
ozke debrske doline Savinje proti sončnim, nekoliko položnejšim po-
bočjem pod apniškim odsekom Olševe. Zato mislim, da so te kmetije 
najstarejše in so seveda prve zasedle planino. Y času, ko je tudi drugod 
na Slovenskem cvetela ovčjereja, ko ni bilo pomanjkanja delovne sile 
ter je vsaka hiša imela svojo tropo in pastirja, se je paslo na Olševi 
precej več (do 400) ovac. Ko so popasle Olševo, so jih odgnali na planino 
Grohot, kjer imajo isti kmetje servitutno pašno pravico v državnem 
(nekdaj dominikalnem) gozdu. 

P l a n i n a G r o h o t (1460m), ki je ena najlepših, leži pod severo-
zahodno steno Raduhe, južno od Prosenčevega vrha (1487 m), tam, kjer 
je zadenska erozija prodrla najdalje in najgloblje, uničila ozek pas stene 
same (»Durce«) in, kar je še najvažnejše za nas, razkrila werfenske 
skrilavce, ki segajo tu najdalj proti jugovzhodu. Planina leži v zalivu 
teh skrilavcev, na neizraziti terasi v suhi dolini. Ima torej v nasprotju 
z večino drugih planin ugodne vodne (skrilavec) in morfološke razmere 
(terasa v suhi dolini). Planina je zelo zanimiva še iz drugih vidikov. Že 
v splošnem pregledu sem omenil, da je to ena izmed redkih mlečnih 
planin in edini primer, kjer ima še danes vsaka kmetija svojo kočo in 
majerico. Zakaj se je tu do danes ohranila mlečna živinoreja na nizki 
stopnji, je težko ugotoviti. Morda, gre za tradicijo? Danes se tudi tej 
planini že pozna splošna bolezen. Od nekdanjih 6 bajt sta dve že za-
puščeni. Leta 1952 je bilo na planini 15 krav, 10 prašičev, 1 konj in 
1 bik, torej 20 glav, last petih kmetov. Nekaj niže pod planino je posebej 
ograjen prostor »"V polje«, kjer pasejo okoli 20 goved. Mleko predelujejo 
v sir (skuto) samo 4 majerice. Sir posušijo in ga uživajo pozimi, zdrob-
ljenega z mlekom ali s smetano. Vsak dan napravijo en sir (četrt do pol 
kilograma). 

Pašna doba na planini Grohot je izredno kratka, od 13. junija do 
14. avgusta, torej samo 60 dni. To pa ne zaradi klimatskih razmer, tem-
več zaradi nekdanje tradicije, ko so po> tem datumu prignali sem ovce 
z Olševe. Danes tega ni več in zato je planina skoraj mesec dni pred-
časno prazna. K temu prispevata tudi pomanjkanje delovne sile, ker 
morajo majerice domov'k jesenskim delom, in zaraščanje planine tako 
z gozdom kakor s šavjem, ker se zaradi govoric, da bo gozdna uprava 
planino pogozdila, kmetje za pašnik ne brigajo več. 

Podobna problematika kot pri planinah v Matkovem kotu se po-
javlja pri B u k o v n i k o v i p l a n i n i (1500 m), ki leži na pobočju 
zahodno od kote 1510 m, južno od Prosenčevega vrha (1487 m). Njen 
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]astriik je kmet Bukoviiik (1321 m). Zaradi bližine kmetije in dobrih 
morfoloških pogojev pride živina vsak dan domov. Planina je včasih, 
ko je bila še očiščena, prepasla do 20 goved, sedaj pa je opuščena in 
zaraščena ter preživlja komaj 4 krave in dva vola (leta 1952). 

II. P l a n i n e na D l e s k o v š k i p l a n o t i 

Y tem poglavju so zbrane vse planine na področju od Lučkega 
Dedca (2021 m), Vežice (1965 m) in Presedljaja (1611 m) na zahodu, do 
doline Savinje na vzhodu in od Lučke Bele in Lučnice na jugu do Kri-
ževnika (1909 m), Velikega vrha (2111 m) in do črte Veliki vrh—Lučki 
Dedec na severu. S planinami same planote so tesno zvezane tudi pla-
nine ob wengenskih skladih tektonskega podolja Korošice in Petkovih 
njiv. 

Sama Dleskovška planota, površje uravnano verjetno v srednjem 
miocenu,25 je kraški, brezvoden svet z značilnimi, za planine zelo po-
membnimi suhimi dolinami. V glavnem ločimo tri velike doline: med 
Vežico in Desko, med Desko in Dleskovcem, med Smrekovcem in pla-
nino Poljšak ter južno od Smrekovca. Značilna zanje je dvakratna po-
globljenost. Opazimo dva nivoja: 1820 do 1850 m in 1620 do 1650 m. Višji 
nivo je po Rakovcu iz konca srednjega miocena, nižji pa iz pontske dobe. 
Suhe doline kot nižji predeli so bolj zakraseli kot planotasti vrhovi med 
njimi. Morda je tu kriva tudi tektonska predisponiranost dolin z moč-
nejšo natrtostjo apnenca. Zgornji del dolin je zakrasel, spodnji ledeniško 
preoblikovan in za planšarstvo mnogo primernejši. Lep primer za to je 
struga med Desko in Dleskovcem; tam je svet južno od Velikega vrha 
močno zakrasel, skoraj neporasel in težko prehoden, spodnji del doline, 
imenovan Vodòle, pa je tipična ledeniško preoblikovana dolina z močvir-
nim ostankom čelne kotanje ob robu planote. Zaradi rodovitnega mo-
renskega drobirja je tu razmeroma bujna vegetacija, a zaradi močvirja 
kisla trava, neprimerna za govejo živino. Podoben primer je med Vežico 
in Desko. 

Dobre morfološke in geološke prilike je izkoristila zadružna planina 
K o r o š i c a (1808 m), kateri zaradi wengenskih sladov nikoli ne zmanjka 
vode. Kot podružnica je priključena k njej Molička peč (turistično ime 
Kocbekova koča), katere bajta stoji v zavetju vzhodnega (Kocbekovega) 
grebena Ojstrice in je opuščena. Pašno področje zavzemajo Crni vrh 
(1926 m), Beli vrh, Vodotočje (jezerce na terasi zahodno od Deske), Pet-
kove njive (planina opuščena leta 1925) in Stare stale (1660 m), nekdaj 
predplanina Korošice. Korošica sama nima prave pastirske bajte; za 
prebivanje dvema pastirjema služi zidani prizidek turistične koče.26 Na 
planini se je leta 1952 paslo 20 goved (4 mlekarice) in 440 ovac iz Pod-
volovljeka in Krnice. Korošica je tipična »dvojna planina«: volar pase' 
govejo živino, ki se drži doline same, pastir pa je le za ovce. Ker so le-te 
v večini, ima Korošica vendar značaj pretežno ovčje planine. Mleko 

25 Rakovec, c. d., str. 120. 
26 Leta 1953 je bila zgrajena nova pastirska koča v neposredni bližini 

turistične koče z enim prostorom in štedilnikom. 
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4 krav je za pastirja in turietovsko kočo. Pašna doba znaša 90 dni za 
govejo živino in okrog 100 dni za ovce v dobi od 15. junija do 20. sep-
tembra. Včasih, ko je bilo več goveje živine (50 :80 pred vojno), je bila 
predplanina Korošice planina Stare stale (1660 m), kjer se je živina 
pasla 14 dni spomladi in nato po dvomesečnem bivanju na Korošici 
zopet kak teden. Podobno je imela Molička peč, dokler je bila še samo-
stojna (z 200 ovcami), svojo predplanino na Vodòlah. Na primeru Koro-
šice, ki je imela nekoč sama 60 pašnih dni, danes pa 90 do 100, se vidi. 
da pašna doba ni odvisna samo od vremenskih prilik, ampak tudi od 
števila živine.27 

P l a n i n a P o d v e ž a k (1575 m) leži na nekoliko položnejšem po-
bočju vzhodno od Lastovca. Nastala je z izkrčitvijo gozda (ta sega tukaj 
do 1700 m) na apniški podlagi. Zato hrani vodo v »bazenu«, ali pa upo-
rablja sneg. Kot podružnica spada k Podvežaku še planina Vodòle 
(1570 m), ki leži na koncu od ledenika preoblikovane doline. Ima kočo 
v razpadajočem stanju, še iz časa. ko je bila predplanina Moličke peči.28 

Kisla trava daje možnost paše samo konjem, katerih matična planina je 
Jezerca (1655 m). Ta leži na terasi južno od Dleskovca, preko katerega 
poteka neznatna suha dolina od višine 1850 do 1400 m. Struga je važna 
zato, ker je spodaj umetno zajezena in v obliki jezerca (ime!) napaja 
živino. V najhujši vročini pa to ne zadostuje, tako da so ob suši leta 1952 
odgnali vseh 15 konj v dolino. Podvežak sam preživlja 41 glav goveje 
živine (5 molznih) in 2 prašiča. Živino priženejo iz Krnice in Podvolov-
löka, konji na Jezerci pa so iz Podveže. Pastirju so leta 1946 zgradili 
kočo, prejšnja služi za hlev. Dela maslo in sir za turistično kočo Koro-
šico. Podvežak in Jezerco katastrofalno zarašča šavje in je zlasti prva 
izgubila že polovico svojega pašnega področja. 

Naslednja, prav tako zadružna je planina R a v n e (1502 m). Leži 
južno od Smrekovca (1613 m) v suhi dolini, ki ima na vzhodni strani 
močno izraženo teraso (ime!), pripadajočo pontskemu nivoju. Tudi tukaj 
je veliko pomanjkanje vode, ki jo nadomeščajo s snegom. Pašno pod-
ročje obsega vzhodno stran Dleskovca in z gozdom pokriti Smrekovec. 
Koča za enega pastirja leži nedaleč od roba planote. Planina preživlja 
(leta 1952) 57 goved, od tega dve molzni kravi za pastirja. Živina je iz 
Podveže. Pašna doba traja od začetka junija ali celo od 28. maja (1952) 
do srede septembra. 

Četrta zadružna planina na Dleskovški planoti je planina P o l j -
š a k (1698 m), ki leži na levi terasi velike suhe doline vzhodno od Ve-
likega vrha. Kot vse ostale v takšni višini je tudi ta nastala sredi gozda, 
ki je tukaj segal posebno visoko, do 1825 m. Kasneje so izkrčili gozd 
proti zahodu tako, da se je umetno pridobljeni pašnik združil s pri-
rodnim. Na nekdanjo višino gozdne meje opozarjajo jeziki macesnovega 
gozda severno in južno od planine. Pašno področje obsega greben do 

27 Leta 1953 se je pri domala istem številu težka živina nekaj dni jeseni 
zadržala v Šibju in nato odšla na pašnike Rogača onstran Lučnice. Po pripo-
vedovanju pasejo tam na neki opuščeni kmetiji. 

28 Leta 1953 so kočo obnovili. Sploh se kaže na planinah zadruge v Lučah 
splošno stremljenje obnavljanja in izboljšanja paše. Tako bodo preko zime 
1953/54 poslali dva pastirja v Bohinj, kjer naj bi se naučila siriti kvaliteten 
sir. Sirarni co bi ustanovili na planini Ravne (iz razgovora s pastirji). 
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Velikega vrha in Dleskovca. Poljšak je izrazita ovčja planina. Sem po-
šiljajo ovce kmetije iz Podveže, medtem ko imajo govejo živino na 
Ravneh. Paša tukaj ni prav obilna, zato se pastir 20. avgusta preseli na 
Ravne in pase ovce na Dleskovcu in Jezerci. Takrat se govedo na Ravneh 
drži še samo najnižjih področij, medtem ko konji iz Jezerce že gredo na 
jesenska dela. Na planini Poljšak se je paslo 1952. leta 300 ovac, 2 kravi 
za prehrano pastirja, 2 prašiča in 1 bik. Paša se začne navadno 10. junija 
in traja do 15. ali 20. avgusta (okrog 70 dni). Pastirjeva plača je razme-
roma zelo velika (11.000 din s hrano). 

Ves glavni del Dleskovške planote zavzemajo torej 4 zadružne pla-
nine lučke zadruge, katerih glavne odlike so dobri geomorfološki pogoji, 
dobra organizacija in veliko število živine, predvsem ovac in mlade 
živine. Kljub temu pa se tem planinam še vedno pozna pečat preteklosti 
po slabih hlevih in zanemarjenih pašnikih, ki jih katastrofalno zarašča 
šavje. Druga nadloga, ki preti uničiti planine ob severnem robu Dle-
skovške planote, so hudourniki iz južnih pobočij Ojstrice, Babe in Škarij, 
ki zasipavajo pašnike. Zato so že leta 1925 opustili Petkove njive. Opu-
stiti bodo morali tudi Korošico, če je ne bodo obvarovali pred zasipa-
njem, kar bi se dalo storiti z majhnimi stroški. Grušč in prod prihajata 
namreč skozi ozko grlo pod Ojstrico in se v njenem podnožju pahlja-
často razširita po sicer zeleni dolinici. Z zgraditvijo zaščitnega zidu na 
najožjem mestu bi si Korošica zopet zacelila zeleno odejo. 

Poleg borbe z zaraščanjem in zasipavanjem bi morala lučka zadruga 
z zgraditvijo rezervoarjev olajšati tudi težke vodne razmere, z zgraditvijo 
hlevov pa urediti vsakoletno gnojenje in tako zboljšati pašo. Problem 
zase je tu razširitev pašnega področja na račun gozda. Ze pred vojno je 
posebna komisija kategorizirala celotno področje in označila nekatere 
gozdne površine na ugodnih tleh za pašnike, vendar se to v praksi ni 
izvedlo. Razširiti bi morali predvsem planino Ravne proti severu in 
vzhodu, izkrčiti Smrekovec (1613 m), planino Podveža pa raztegniti 
proti jugozahodu. Edina privatna planina v tem področju je B e 1 s k a 
p l a n i n a (1169 m), ki leži severovzhodno od Križevnika na apniški 
podlagi, v grdi, po hudournikih razjedeni krnici. Ker torej ne leži na 
planoti sami, ampak v njenem pobočju, je verjetno mlajša. Planina je 
že po naravi skalnata in je v svoji najboljši dobi preživljala komaj pet 
do šest krav ter 20 ovac. Med vojno je bila opuščena in se še danes ni 
popravila. Bajta in hlev razpadata sredi rastočih kopriv, med katerimi 
10 ovac išče najpotrebnejšo pašo (leta 1952). Paša traja preko' 100 dni, 
od konca junija do srede septembra. Belska planina se ostro razlikuje 
od zadružnih planin na Dleskovški planoti. Če bi bila zadružna, bi bila 
verjetno vsaj do neke mere obnovljena. 

III. P l a n i n e n a R a d u h i (2062 m) 

Sem štejem vse planine na področju iz triadnih apnencev severno 
od Savinje. Ta apniški svet loči na severu pas triadnega dolomita od 
werfenskih skrilavcev, proti vzhodu pa oligocenski (gornjegrajski) skladi 
od grohovega in andezitnega področja. Proti zahodu in severozahodu ga 
zapirajo prepadne stene Raduhe. Na prvi pogled, zlasti če pogledamo 
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pokrajino od daleč, bi mislili, da so pogoji za planinsko pašo tu isti kot 
na Dleskovški planoti. Pri podrobnejšem opazovanju pa vidimo, da 
predel petrografsko ni tako enoten kakor Delskovška planota. Na vseh 
straneh, razen na jugozahodu, je obdan s skrilavci in grohi ter je zato 
tudi sam močno načet od erozije. Nima značaja planote, temveč je po-
nekod razjeden po grapah in strugah vse do glavnega grebena Raduhe. 
Zato je, čeprav manj kraški, vendar za planine manj primeren kakor 
Dleskovška planota. Pod apnencem je erozija marsikje dosegla wer-
fenske skrilavce. Te zaplate skrilavcev so važne kol napajališča za pla-
nine, kakor je n. pr. Vodotočno (ime, primerjaj z Vod otočjem na Dle-
skovški planoti). Edino na skrajnem vzhodu najdemo ostanek planote, 
imenovan Jelovnik. Zahodno od njega je največja ledeniško preobliko-
vana suha dolina z ostankom ledeni ške kotanje na koncu, podobno kot 
Vodòle na Dleskovški planoti. Zahodno od tod je več ali manj enako-
merno skalnato pobočje. Nekoliko položnejše mesto je izkoristila za-
družna A r t a p l a n i n a (1575 m), nastala dobrih 100 m pod gozdno 
mejo, ki sega tukaj čez višino 1700 m. Planina je na meji med bolj skal-
natim predelom, ki je samo za ovce, in nekoliko lepšim svetom, ki bi z 
izkrčitvijo lahko preživljal tudi govejo živino. V zvezi s ponovno kate-
gorizacijo zemljišč skušajo doseči izkrčitev nekdaj že obstoječe planine 
Jezerske stale, kar bi Arto planino znatno povečalo. Leta 1952 je pasel 
en pastir 2 kravi, 2 žrebeti in 264 ovac, od katerih se jih okrog 10 obi-
čajno zgubi. Planina ima kočo in hlev. Veliko pomanjkanje vode nado-
mešča sneg. Živina je iz Krnice, Konjskega vrha in Raduhe. 

P l a n i n a J a v o r j e (1600 m) je največja planina na tem pod-
ročju. Naslanja se na vzhodni rob raduške apniške plošče pod Jelovniško 
planoto. Bajta sama leži na majhni terasi, kjer pridejo na dan werfenski 
skrilavci in omogočajo obstoj luže za napajanje živine. Pašno področje 
pa obsega nekdaj samostojno planino Loko (1450 m), ki zavzema spodnji, 
ledeniško preoblikovani del velike suhe doline. Njena koča je ležala 
prav tako kot na Vodòlah ob čelni kotanji, ki je še danes močvirna in 
sposobna za lužo. Proti severu se pase živina iz Javorja do pred 30 leti 
opuščene Selnarice (zanimiva lega koče med dvema skladoma). Poleg 
teh nekdanjih planin zavzema področje vse ozemlje Jelovnika in proti 
zahodu odtod preko Vodotočnega do Arte planine. Ves ta predel je bil 
nekoč, po pripovedovanju, en sam pašnik, medtem ko je danes že močno 
zarasel z rušjem in mecesni. Kljub temu sta pasla pastir in volar leta 1952 
80 goved, 400 ovac, 24 konj in 24 prašičev, kar znese skupaj 213 glav, 
daleč več kot na katerikoli drugi planini. Hleviška planina, ki je v tem 
na drugem mestu, prepase komaj 145 glav. V primeri z Veliko planino, 
ki je največja planina na Slovenskem sploh (550 glav),29 pa zavzema 
živina na Javorju komaj 39 odstotkov. Štiri mlekarice služijo za prehrano 
pastirjema in turistični koči na Loki. Z vodo je planina razmeroma 
dobro preskrbljena. Številne luže so ob koči, na Loki, na Jelovniku in 
Vodotočnem. Živino priženo s Konjskega vrha in Raduhe. 

M r č i š e (1265 m) leži ob izvirni grapi Dupljaka, ki je obenem pe-
trografska meja med apnencem in grohom. Bajta leži ravno na sotočju 

28 Podatek se nanaša na leto 1940, po razpravi: E. Cerček, c. d., str. 54, 55; 
zato je primerjava pomanjkljiva. 
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manjše grape z Dupljakom. Tako je nastalo nekoliko položnejše in pro-
stornejše pobočje — krčevina sredi gozda, ki daje le malo paše. K pla-
nini pa so priključene še številne podružnice. Po grapi proti zahodu 
pridemo do planine Yòdol (1315 m), ki je nekoliko prostornejša od ma-
tične. Nekoč je bilo, kakor pravijo, 7 koč, torej 7 trop, medtem ko lahko 
danes zasledimo še samo dva gnila temelja (nova je drvarska koča). 
K Mrčišu spada tudi planina Sedele (1420 m), ki leži sicer že na grohovi 
podlagi na slemenu južno od Presečnika (1573 m), a je organsko pove-
zana s planinami raduškega apniškega področja. Včasih so pasli na njej 
do 80 goved, danes pa je skrajno zanemarjena. Okrogla, trda trava 
»ovčica«, ki je sploh značilna za del planin na grohovi podlagi, je ostala 
tukaj skoraj nepopasena in bi jo lahko kosili. Planino zaraščata gozd 
in koprivje, koča je požgana in hlev razpadel. Celotno pašno področje 
skupaj (Mrčiše, Vòdol in Sedele) je leta 1952 prepaslo 32 goved (5 krav), 
15 konj in 2 prašiča, vse last 25 kmetov s Konjskega vrha. Pašna doba 
traja od 4. junija do 15. ali 20. septembra. Konje junija in avgusta od-
ženo na Sedele, vendar se tam zaradi zaraščanja ne zadržujejo dolgo. 
Mrčiše bi lahko bila zelo lepa planina, če bi jo očistili šavja in izkrčili 
gozd v smeri Vòdol. 

Vse te planine so zadružne. Na njih pasejo živino živinorejskega 
odseka kmetijske zadruge v Lučah. Skupno z zadružnimi planinami na 
Dleskovški planoti jih lahko označimo kot lučke planine. Pregled vseh 
lučkih planin nam dopušča dve ugotovitvi: 1, apnenec petrografsko ni 
sovražnik planin, ampak je neugoden le zaradi pomanjkanja vode; s 
primernimi ukrepi pa se da ta težava premostiti; 2. zadružna oblika 
posestnih razmer je edina, ki je lahko vsaj nekoliko dvignila planine iz 
splošnega propada, ker se je laže borila proti pomanjkanju delovne sile 
in našla stik z gozdno upravo in drugimi državnimi ustanovami. 

Na tem mestu je treba omeniti še privatno planino koroškega kmeta 
Kneza iz doline Bistre: B e l a p e č (1345 m). Leži na triadnem in oligo-
cehskem apnencu, na izrazitem prevalu, čez katerega vodi pot iz Luč 
na Koroško v dolino Bistre. Bajta je uničena, planino zarašča »vratika« 
(grmovje). Voda za živino je v umetnih lužah; leta 1952 se je paslo 
24 glav jalovine in 6 konj. Od tega so samo 4 glave lastnikove, ostalo je 
tuje. Paša traja od 10. junija do 20. septembra (100 dni). Planina ima 
izredno lepo lego in pogoje za težko živino. Obnovitev pa ovirajo ne-
urejene posestne razmere. 

IV. G r o h o v o i n a n d e z i t n o p o d r o č j e 

Vzhodno od doline Duplje pridemo v povsem drugačno okolje — 
v vododržen, z debelo prstjo in bujno vegetacijo pokrit svet mehkih oblik, 
strmih pobočij in temnih grap — to je v področje vulkanskih kamenin 
miocenske dobe. Geološka karta pokaže, da so najvišji predeli, torej 
greben sam (Travnik, Komen, Smrekovec) iz andezita, proti jugu pa 
preide andezit v groh, ki se nadaljuje tudi onstran Savinje v dolino 
Lučnice in Gornjegrajsko kotlino. V podrobnem se groh velikokrat meša 
2. andezitom, kar pa za planine ni bistveno važno. Za nas je važno to, da 
je to vododržna podlaga, na kateri se je razvil normalni relief podoben 
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onemu okrog Solčave. Tu torej ni strnjenega pašnega področja, kakor 
na apniški planoti, temveč se širi pašnik kvečjemu vzdolž grebena, sicer 
pa po manj strmih pobočjih. Dve največji in najboljši planini sta na 
glavnem grebenu, ki je iz nekoliko odpornejšega andezita in ima zato 
največ ravne površine. Prva med njimi je zadružna planina T r a v n i k 
(1590 m). Leži ob istoimenskem vrhu, ki proti jugu pošilja močno sleme 
mimo Javorca ter preko Strelišča in Zelenjaka do sv. Primoža nad Ljub-
nim. Na zgornjem, najširšem delu, leži planina Veliki Travnik tik južno 
od samega vrha, medtem ko je planina Mali Travnik na nižjem, izra-
zitem sedlu. Praktično je to ena sama planina z bajto na Malem Trav-
niku. Oba dela pomenita krčevino, saj je gozd nekoč pokrival ves vrh. 
Leta 1952 so pasli kmetje iz Ljubnega in Sv. Primoža tu 30 goved in 
18 konj od 31. junija do 20. septembra, torej 80 dni. 

Če gremo naprej po glavnem izrazitem grebenu proti vzhodu, pri-
demo do planine K o m e n (1695 m), ki se naslanja na istoimeni vrh. 
Medtem ko je Travnik za ljubensko govejo živino, je Komen izrazita 
ovčja planina, saj je to edino skalnato mesto na grebenu (ime!). Nova 
koča leži na terasi 100 m južno pod vrhom, a je leta 1952 še niso uporab-
ljali. Pašno področje se nadaljuje na vzhod do Krnesa (1613 m). To je 
izrazit kopast vrh iz andezila. Na celotnem področju se pase 300 ovac 
iz Ljubnega, nekaj iz Luč in s Koroškega (Javorje pod Plešivcem), pod 
nadzorstvom enega pastirja. Koroška goveja živina je bila leta 1952 brez 
nadzorstva, kar je imelo za posledico že dvoje nesreč. Pašna doba znaša 
121 dni, od 15. maja do 13. septembra. Vode je dovolj. 

Prav značilno je, da sta ti dve najstarejši planini zadružni, saj sta 
bili prej srenjski, ena za težko živino, druga za drobnico. Ne smemo pa 
prezreti tudi teženj Korošcev, ki za govejo živino nimajo primerne pla-
nine, zato silijo s svojo živino na Krnes. 

Naprej proti vzhodu pridemo do porajajoče se planine S m r e -
k o v ec (1500 m) na istoimenem vrhu. Tu so bile privatne planine Krum-
pačnikova in Brložnikova na južni, ter Encova na severni strani. Vse je 
prevzela Državna živinorejska šola v Šentjurju pri Celju, ki pa jih do 
leta 1952 še ni uredila. Sam andezitni vrh Smrekovca ima ovalno, skoraj 
planotasto obliko in je porasel s travo; da ga je nekoč pokrival gozd, 
ni dvoma. Na južni strani v višini 1280 m leže na terasi zapuščeni stan 
in dva hleva bivše Krumpaške planine. Šola bo zgradila novo kočo in 
hlev, obnovila prejšnjo kvaliteto pašnika, izkrčila nekatere zaraščene 
predele in tako pokazala smotrno planinsko gospodarjenje.30 Leta 1952 
so pasli 38 glav v smislu kolobarjenja od 6. junija do 20. septembra. Na 
planini bodo smeli pasti tudi okolni kmetje, in sicer za »šihte«".31 

Pri Smrekovcu zavije glavno sleme ostro na jug čez Crni vrh 
(1405 m) in Vranji vrh s Kalškim grebenom do prevala Kal (1325 m), 
kjer se začne zopet apnenec. Sleme od Smrekovca do Kala pa je še vse 

30 Iz razgovora z ravnateljem Drž. živinorejske šole v Šentjurju. 
31 Leta 1953 je nastala sprememba v toliko, da je Šentjurska živinorejska 

šola planino odstopila Okrajni zvezi kmetijskih zadrug (OZKZ) Šoštanj. Tako 
bodo sedaj pasli na njej kmetje zadružniki iz Crne in Šoštanja (okrog 200 go-
ved in nekaj več ovac). Tako tudi ta planina spada sedaj med zadružne pla-
nine (iz razgovora z gospodarskim referentom okraja Šoštanj). 
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iz groha ter zato razrezano, znižano in prioetreno brez prostora za pla-
nine; te so le na pobočjih. Vzhodno pobočje zavzema tu L e s k o v š k a 
p l a n i n a , ki je leta 1952 preživela 60 ovac in Z a l o š k a p l a n i n a 
(170 ovac istega leta); je last Šentjurske šole. Obe sta brez koče in stal-
nega pastirja, še več, brez urejenega pašnega področja. To je dejansko 
gozd, sredi katerega izsekajo in požgejo določen del ter pasejo na tako 
nastalih »požarjih«. Zaradi pomanjkanja delovne sile in nasprotovanja 
gozdne uprave so to v zadnjem času zanemarili in se je zopet zarasel 
gozd. V mladem gozdu iščejo ovce borno pašo, medtem ko za govejo 
živino področje ni več primerno. Podobno je stanje na vseh planinah 
grohovega področja. Nekatere od njih so že popolnoma zaraščene. Za 
»požarne« planine je značilno: 1. da so na lahko prepereli podlagi s de-
belo prstjo, kjer gozd hitro raste, 2. da povečini nimajo stalnega pastirja, 
ker lastnik ni globoko v dolini, 3. da so privatne (izjema Zaloška in še 
nekatere, ki so šele sedaj postale državne ali zadružne), 4. da so običajno 
last večjega posestnika, skoraj dosledno najviše ležečega, ki sta mu gozd 
in živina glavni zaslužek (pri tem mislim tudi dohodke od pašnine). 

Takšna je A t e l š k o v a p l a n i n a , ki zavzema vso zahodno po-
bočje prej omenjenega slemena od Rome (preval južno od Smrekovca) 
do Kala, t. j. svet od bivše Krumpačnikove do Hleviške planine. Leta 1952 
jo je prevzela ljubenska zadruga. Atelšek je pasel še 5 svojih in 3 ttije 
govedi. 

Cel pas požarnih planin se vrsti po pobočjih od Krumpačnikove 
planine proti zahodu vzporedno z glavnimi zadružnimi planinami na 
grebenu, od katerih se ostro razlikujejo; pripadajo kmetom na desnem 
bregu potoka Krumpaha in levem bregu potoka Žepa To so: 

R i g e l s k a p l a n i n a za 50 ovac in 6 govedi (od tega 37 ovac in 
2 govedi vzeti v pašo); 

K o g e l n i k o v a p l a n i n a za 10 govedi in 7 ovac; 
R a m š a k o v a p l a n i n a za 5 govedi (nekdaj 18); 
K o z l o v a in L o j e n o v a sta se že čisto zarasli ; 
R e p e l s k a , ki je včasih preživljala 55 glav živine, leta 1952 pa 

je opuščeno prevzela ljubenska zadruga. 
Zadnji sta še R o z m a n o v a in R o t k o v a . Rotkova je imela celo 

stan in je prepasla leta 1952 dvanajst goved. Ce primerjamo vrstni red 
planin z razvrstitvijo kmetov, vidimo, da se oba skladata, znamenje, da 
ima vsak kmet v podaljšku svoje obdelovalne površine okrog domačije 
še ozek pas gozda in planino običajno od ene do druge grape (Streifen-
einödflur po Glauertu). 

Še naprej proti zahodu pridemo do planine V D o n j ah (1150 m), 
ki je last dveh kmetov. Zato se deli na Globstovo in Tračko. Ležita na 
širokem ovalnem slemenu med izvirnima grapama Žepa. Prva ima hlev 
in stan, druga samo dva hleva. Nekoč so tu tudi kosili in vozili seno po 
vozni poti domov, saj višinska razlika do kmetije ni velika. Leta 1952 je 
bila planina tako zanemarjena, da je preživela samo 20 glav živine. 

Zadnja med temi planinami je nekdanja privatna, danes pa za-
družna P o č k a p l a n i n a (200 m), ki leži prav tako med obema pri-
tokoma 2epa. Sleme samo je po sredi razrezano s plitvo strmo dolino, 
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na koncu katere gradijo hlev za zadružno živino-: 13 goved in 2 konja 
(leta 1952). Pastir pase za najemnino na zadružnem posestvu. Planina je 
zelo zaraščena, v kratkem jo- bodo s po-žarjenjem zopet obnovili. 

S tem smo zaključili pregled planin na grohovem področju. Pri njih 
nismo nikjer slišali o pomanjkanju vode, pa tudi ne o legi na planoti 
ali v suhi dolini. Srečali smo jih nekako- v dveh nadstropjih, zgoraj na 
slemenih in na pobočjih. Prve, najstarejše, so vse skupne, last vasi v 
dolini, danes zadružne, druge na pobočju pa so mlajše, še do- nedavna 
vse privatne, last najvišjih kmetij. Bodočnost imajo predvsem zgornje, 
ker so na ugodnejšem svetu in ker so zadružne. Tu bi se dal izkrčiti ves 
greben od Travnika do Komna in še velik del Travnika samega, s čimer 
bi -se ustvarilo veliko pašno področje za ljubenske kmete, ki bi lahko 
tekmovalo z lučkimi planinami. 

У. P l a n i n e na G o l t e h 

Golte je apniška, prvotno vsa z gozdom porasla planota, ki se ostro 
razlikuje od sveta z miocenskim groho-m, ki jo- obdaja na vseh straneh. 
Od Dleskovške planote se razlikuje predvsem po tem, da je mnogo nižja, 
saj meri najvišji vrh Boeko-vee komaj 1587 m. Zato je tu zaraščanje planin 
mnogo hitrejše in učinkovitejše. Zakraselost je sicer zaradi bližine nepro-
pustnega groha šibkejša kot na Dleskovški planoti, pa vendar močna. 
Številne vrtače in jame (ledenice!) se vrste vzdolž suhih dolin, ki pre-
prezajo planoto in so za planinsko pašo še važnejše kakor dleskovške, 
ker jih še pokriva kraška prst in ilovica ter prerašča trava. 

Najbolj razvita, že od daleč vidna je velika suha dolina med Medved-
jakom (1563 m) in Smrekovcem (1557 m); bila je svojčas izvirna struga 
potoka Trnove, ki danes izvira šele v višini 1250 m. Važni sta še dve 
nekoliko manjši suhi dolini, prva med Smrekovcem (1557 m) in Ostrim 
vrhom (1586 m), druga med Ostrim vrhom in Boskovcem (1587 m). Jugo-
vzhodno od Ostrega vrha se združita in tvorita malo uvalo, ki je zelo 
pomembna za planinsko pašo. Severovzhodno od Boskovca je predel bolj 
enoten — planotast in so vrtače več ali manj nepravilno posejane. Edina 
izrazitejša suha dolina ga deli na približno enaki polovici. Njen začetek 
je jugovzhodno od kote 1353 m, od koder poteka proti vzhodu—jugo-
vzhodu. Tik pred robom planote pa se obrne pravokotno proti severo-
vzhodu tako, da jo od jugovzhodne strani omejuje izrazit grebenček 
s koto 1239 m. Onstran nekdanjega razvodja se na nasprotno stran strmo 
spušča struga proti Zaloki in Ljubijskemu grabnu. 

Suho dolino med Medvedjakom in Smrekovcem (1557 m) je izkori-
stila M e d v e d j a š k a p l a n i n a (1525 m), last Rženičnika iz Šmihela 
in Slemšeka iz Tera. En stan in troje hlevov stoji na terasi severno od 
vrha Medvedjaka na desnem bregu suhe doline. Pašno področje zavzema 
vse pobočje do dna doline (plot) in ves vrh. Planina je danes še zelo 
zaraščena, njena poslopja opuščena. 21 goved, 3 konje in 35 ovac je 
leta 1952 nadzoroval pastir iz sosedne planine. Vodo zbirajo v treh 
umetnih lužah. 
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Zahodno od Ostrega vrha (1586 m) leži na izraziti terasi nad Kladen-
skim grebenom ljubenska zadružna planina T e r s k e S t a l e (1440 m) 
ali tudi Stare stane imenovana. Poleg treh opuščenih poslopij stoji velika 
nova bajta za zadružnega pastirja, ki je pasel leta 1952 60 goved in 
25 kooij od 24. maja (običajno 9. junija) do 2. septembra, torej okrog 115 
pašnih dni. Živina je last kmetov iz Podtera, Radmirja in Ljubnega 
(40 kmetov). Planina ima torej podobno funkcijo' kot n. pr. Podvežak. 
Kakor tam loči tudi tu strmi apniški odsek kmetijo in senožeti od paš-
nega področja ter je zato obstoj dobre skupne planine mnogo bolj nujen. 
Zato se ni čuditi, da se obnavlja. Z vodo preskrbujejo živino tri male in 
ena velika luža. Zal tudi to planino zarašča šavje. 

Proti vzhodu pridemo do H l e v i š k e p l a n i n e , velike skupne 
planine Radegunčanov, ki zavzema svet od Kala na severu do Medved-
jaške planine na jugu in od Terskih stal na zahodu do Boskovca in 
šmihelskih planin na vzhodu. Vendar ni vse to pašno področje. Omejeno 
je le na dve omenjeni suhi dolini, ki se južno od Ostrega vrha stekata 
v globoko uvalo. Planina ima poslopja razdeljena na tri skupine. Ob 
začetku doline med Ostrim vrhom in Boskovcem imamo Zagradiške stale, 
kjer je poleg številnih propadlih bajt še ena aktivna. V njej prebiva 
pastir, ki je nadzoroval 1952. leta 32 volov. Druga skupina je ob sotočju 
obeh suhih dolin, kjer je cela množica raznih bajt in hlevov. Ker je edina 
aktivna bajta last kmeta Kebra, označujejo predel kot Kebrov stan. 
Pastir v njem je istega leta nadzoroval ostalih 47 volov in 13 konj. Tretji 
del planine je ob začetku suhe doline med Ostrim vrhom in Smrekovcem 
in se po lastniku tamkajšnjih propadajočih bajt imenuje Gostečke Loke. 
Del področja je bil nekoč ograjen in so ga tudi kosili. Ta način bomo 
srečali zlasti na šmihelskih planinah. Poslopja so danes popolnoma 
opuščena in predel je izgubil svojo funkcijo. 

Posestvene razmere Hleviške planine sem omenil že v splošnem pre-
gledu (str. 139) kot edini primer srenjske planine. Omenim naj še to, da 
so govejo živino in sicer izključno samo jalovino pasli vedno skupaj, 
medtem ko je ovčjo tropo imel vsak kmet svojo. Zaito je bilo nekoč toliko 
bajt. S pomanjkanjem delovne sile (pastirjev) na eni strani in z zni-
žanjem cene ovac na drugi strani, so ta način povsem opustili. Od tod 
toliko propadlih stanov, 200 ovac pa kot ostanek nekdanje 700-glave 
množice tava brez pastirjev po zaraslih pobočjih. Delni propad te pla-
nine se kaže v dejstvu, da so tod pasli nekoč še 100 volov. 

Pašna doba traja od 1. junija do 15. septembra za jalovino iü do 
15. oktobra za ovce. To je 107 oziroma 137 dni. 

K Hleviški planini spada Z l e b s k a (1350 m), ki leži na majhnem 
prevalu vzhodno od Kala med dvema izvirnima grapama potoka Ljubije. 
Ta privatna planina s 4 poslopji je danes popolnoma opuščena in ne-
sposobna za pašo. 

Severovzhodno od Hleviške planine ležijo na bolj enotnem planota-
stem terenu šmihelske planine. Ze v splošnem pregledu sem omenil, da 
je tudi ta predel bil nekoč skupna planina, a so jo že kmalu po tem, ko 
je prišla po agrarni reformi v privatno last, tudi dejansko med seboj 
razdelili. Zato obravnavam vsako planino posebej. 
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Prva od jugovzhoda proti severu je V e r b u č e v a p l a n i n a 
(1450 m), ki leži v suhi dolini s stopnjami (ostanki krop?). Y spodnji 
stopnji je luža in hlev, v zgornji pa stan in hlev. Zaradi apniških tal so 
vodne razmere slabe. Pastir lovi kapnico, ko pa te zmanjka, gre po vodo 
celo uro daleč. Pasel je 1952. leta 14 goved in 34 ovac. Za nagrado sme 
pasti svojih 6 glav jalovine. 

R a s t o č n i k o v a p l a n i n a (1460 m) leži severo—severovzhodno 
od Verbučeve planine na lepem planotastem, nekoliko zakraselem po-
vršju. Luža in kapnica skrbita za vodo. Ima dva hleva in en stan brez 
pastirja; 11 goved, 45 ovac in 2 konja je leta 1952 nadzoroval pastir iz 
Yerbuceve planine in domačini iz Šmihela. Pozna se, da sta bili ti dve 
planini nekoč cvetoči. Zdaj nista vzorno urejeni, sta zanemarjeni, ker ne 
gnoje več. Zato se tudi kvaliteta trave vidno slabša. Se bolj porazno 
sliko kažeta S p o d n j a G o l t n i k o v a in Z g o r n j a G o l t n i k o v a 
p l a n i n a (1460m), ki ležita severovzhodno od Rastočnikove na lepem 
planotastem, tu in tam po vrtačah razjedenem svetu, ki je skoraj popol-
noma zarasel z gozdom. Geoinorfološko imata planini ugodne pogoje, 
a malomarnost in pomanjkanje sta ju uničila. Pastirja ni, poslopja so 
opuščena. Luže so pojile leta 1952 9 goved, 2 konja in 30 ovac. 

P o d f o r š k a p l a n i n a (1370m) leži v majhnem podolju ali uvali, 
plitvem ostanku majhne suhe doline, južno od kote 1401 m. V zavetni 
legi stojita dva hleva in en stan z lužo. Pašno področje je samo ob bajti, 
ostalo je že gozd. S planino je združena H r i b e r s k a p l a n i n a 
(1330 m), ki se razprostira severno od kote 1401 m in sega do grape, ki 
deli šmihelski del planote v dva dela. Obe planini sta preživeli leta 1952 
skupaj 12 goved in 30 ovac. Zahodno od začetka doline leži onstran raz-
vodja P o d s t e n š k o v a p l a n i n a (1180m). Njeno jedro je ob stika-
lišču treh grap sredi gozda na zelo grdem svetu. Ker je že zaraščena, je 
skoraj nesposobna za pašo. Kljub temu sem našel leta 1952 v bajtah 
9 glav jalovine. Voda je v umetnem jezercu. 

Onstran izrazite doline, ki loči šmihelski del planote v dva dela, 
zavzemajo najsevernejši in najnižji del Golške planote še 4 šmihelske 
planine. V sredini stoji N a r a l o č n i k o v a p l a n i n a (1240 m), od 
vseh stralli obdana z gozdom, ki preti, da jo bo popolnoma zadušil. 
Leta 1952 je preživela 6 goved in 2 konja. Stan in hlev sta opuščena. 

V drugi polovici te suhe doline, ki zavije pravokotno proti severo-
vzhodu, leži P o t o č k a p l a n i n a (1200 m) s stanom in hlevom, zdru-
žena s P l e š k o p l a n i n o v isti višini. Tudi njena poslopja so vsa 
zapuščena. Voda v naravnem jezercu se drži kljub apneni podlagi. 
Posebej ograjen prostor je služil nekoč za košnjo. Seno so vozili na 
»garah« ali »žlajfah«. Skupno sta preživeli obe planini 1952. leta 8 go-
vedi in 30 ovac. Preko izrazite kraške stopnje, ki je ostanek krope, pri-
demo do zadnje planine na tej planoti, t. j. K o n e č k e p l a n i n e 
(1190 ni) s hlevom in stanom. Nedaleč od planine se suhi del prevali 
v dolino. Planina je zelo lepa in kaže, da so jo nekdaj skrbno upravljali. 
Leta 1952 je preživela 7 goved. 

Kot vidimo, nima nobena od šmihelskih planin • razen Verbučeve 
svojega pastirja. Živino nadzorujejo iz doline večinoma za ostala dela 
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neuporabni otroci. Zato je razumljivo, da so planine zanemarjene. Čeprav 
so na apniškem svetu, jih zaradi nizke nadmorske višine hitro zarašča 
gozd. Zato so nekoč tudi tu gospodarili podobno kot na grohovem pod-
ročju. Razlika je le v tem, da tu niso »požarili«, ampak »belili« — to se 
pravi, da so mlada drevesca ogulili in pustili, da se posuše. Drobne veje 
in lubje pa so raztrosili po površju, da je zgnilo. Na ta način so nekoč 
širili in gnojili pašna področja vsi šmihelski kmetje. 

Poleg naštetih planin, ki ležijo v glavnem na planoti sami, moram 
omeniti še nekaj manjših privatnih, ki se naslanjajo na pobočja. Mednje 
spada: J e z e r n i k o v a p l a n i n a (1235 m), ki leži severozahodno od 
Medvednjaka na mali terasi. Stan sam stoji v zavetju apniške peči na 
sedelcu. Na zapuščeni planini se je paslo 1952. leta 15 goved in 1 konj. 
Od tega je 12 goved tujih, torej vzetih za »šihte« na pašo. Živino nad-
zorujejo s kmetije. Na istem pobočju severno od tod leži P o d 1 e š k a 
p l a n i n a (1175m). Leži na denudacijski terasi in je zelo grda, obdana 
s prepadnimi grapami iz miocenskega groha in andezita. Zavetišče za 
okrog 12 glav jalovine in 15 ovac (leta 1952) je prirodno, torej brez 
poslopja. Planino od časa do časa širijo s požarjenjem. 

Planina P r a p r o t n i c a (1230m) leži vzhodno od Mrzlega vrha 
(1142 m) na grebenu, ki ga pošilja Medved jak proti severozahodu. To je 
privatna planina Kagerja in Ramšaka iz Tera, ki sta pasla tu leta 1952 
16 govedi in 2 konja. Hlev in bajta sta zapuščeni. Nekoč je bila tukaj 
kmetija. 

Severovzhodno od Mrzlega vrha imamo še tri privatne planine, ki 
bi, čeprav leže pretežno na apnencu, spadale po svoji obliki in podobi 
bolj k planinam grohovega in andezitnega sveta. To so zopet planine 
sredi gozda, ki je zgornji del enotnega posestva — celka. Sent spada 
R o č k a p l a n i n a , ki ima celo stan v višini 1200 m in je leta 1952 
prepasla 12 goved, a je že skoro povsem zaraščena. K l a d e n s k a p l a -
n i n a je povsem propadla privatna planina, ki je prešla v last ljuben-
ske zadruge (4 krave istega leta). V i s o č k a p l a n i n a je tipična 
požarna planina, na kateri se je istega leta paslo pet glav goveje živine 
od začetka junija do 20. septembra. Ovce pasejo tod med kmetijami po 
strmih grapah in na planinah. 

Pod jugovzhodnim robom Golt leži P l a n i c a ali P l a n i n š e k 
(970 m). Kakor zgoraj omenjena Praprotnica, je tudi to nekdanja kme-
tija, ki pa je pogorela pred 50 leti in služi danes trem kmetom iz šmihela 
za planino. Leži na najvišji zaplati miocenskega groha, ki se kaže na 
zunaj po bolj položnem pobočju in dobrem studencu. Bajta je kmečka, 
zidana in prav nič pastirska tako, da je še danes primerna za bivanje 
čez zimo. Leta 1952 se je paslo tu 24 volov in 20 ovac. Značilno je ime 
samo, ki ga srečamo tudi po drugih krajih v isti situaciji — za najvišjo 
kmetijo, ki je reliefno vsaj malo izolirana od ostalih. Tak primer je 
Planinšek (1086 m) na Podveži (tudi tam se sam predel imenuje Planica). 
Podvežki Planinšek je prav tako naslonjen na zaplato vododržnih ka-
menin (wengenski skrilavci), ki prekinejo enotni strmi apniški odsek 
Dleskovške planote. Ime » p l a n i n a« srečamo še pod Komnom in Smre-
kovcem za cel predel najvišjih kmetij nad levim bregom potoka Kruni-
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paha. Ysi ti primeri kažejo na to, da so bile to prvotno res samo planine 
(saj še daines pravijo, da gredo v planino, če gredo v tak predel) in da 
so se šele kasneje razvile v kmetije in zaselke. Planica na Göltet pa je 
iz kmetije postala planina. 

* 

Iz vsega navedenega odseva dejstvo, da planinsko gospodarstvo v -
zgornji Savinjski dolini preživlja že daljšo dobo, zlasti pa med zadnjo 
vojno in po njej veliko krizo, v kateri se ponekod dejansko* bori za svoj 
obstoj. Čim delj bo ta kriza trajala in čim kasneje se bo začelo z ener-
gičnimi ukrepi za ponoven dvig te panoge, tem teže bo popraviti škodo 
in nadoknaditi, kar je bilo zamujeno. Zadružna oblika, ki se je pokazala 
za najbolj sposobno voditi planinsko gospodarstvo, naj se še bolj utrdi, 
saj lahko največ prispeva k napredku v tej gospodarski panogi. K temu 
naj pripomore tudi ta sestavek. 
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LES ALPAGES DE LA PARTIE ORIENTALE DES ALPES DE SAVINJA 

V l a d i m i r F a j g e l j 

La région qui fait l'objet de cette étude est située dans la partie septen-
trionale de la Slovénie, dans les environs de la source et du cours supérieur 
de la rivière Savinja. Elle comprend la partie orientale des Alpes de Savinja, 
y compris le haut-plateau de Dleskovec, la vallée de Solčava, le massif de 
Raduha, la crête qui se prolonge vers Smrekovec, et le haut-plateau de Golte. 

L'auteur comprend sous le terme d'alpage un terrain qui sert d'abord 
comme pâturage, et seulement en second lieu comme pré où l'on coupe le foin, 
et qui se trouve en dehors de l'ensemble de terre arable. Une exception 
représentent les «požar», parcelles de forêt défrichées par le feu, où l'on 
cultive la première année après l'incendie du seigle pour les utiliser ensuite 
durant quatre années comme pâturages. 
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On distingue sur ce territoire des alpages de première catégorie possédant 
un chalet pour le pâtre, une étable et un terrain de pâturage plus ou moins 
délimité; des alpages de deuxième catégorie, sans chalet, qui se subdivisent 
en succursales qui dépendent d'un alpage de première catégorie, en indépen-
dants surveillés par les gens de la ferme même, et en «požar» déjà mentionnée. 

Le sol de la région est constitué par des calcaires (trias, oligocène), des 
schistes (werfen, silurien, carbonifère), de l'andésite et du tuf (miocène). Le 
caractère morphologique de la région y est conforme: les terrains calcaires 
forment des plateaux dont le plus important est celui de Dleskovec qui, du 
point de vue de la morphologie et des alpages, rappelle p. ex. le plateau de 
Pokljuka dans les Alpes Juliennes. Le plateau de Golte est aussi de ce genre, 
tandis que la Raduha et surtout la Olševa sont des massifs au relief normal. 
Les schistes ont donné leur empreinte à la vallée de Solčava, et l'andésite 
et le tuf prédominent dans la chaîne reliant la Raduha au plateau de Golte. 

La période de paisson ne dépend pas seulement du climat, mais aussi du 
genre de bétail, de son nombre, de la pâture plus ou moins abondante, ainsi 
que de la main-d'œuvre disponible. Sur les alpages situés le plus haut dans 
la montagne, cette période n'atteint pas cent jours. Elle dure 100—110 jours 
sur les alpages les plus hauts pour bétail lourd, tandis qu'elle est de 110 
à 120 jours sur les alpages inférieurs destinés aux bœufs ainsi que sur les 
meilleurs de ceux qui sont affectés aux moutons. Ces différences influencent 
le début de la paisson qui coïncide avec le début du printemps, différent selon 
l'altitude (mai, juin), tandis que la période de paisson est terminée partout 
traditionnellement entre le 15 et le 20 septembre. 

La limite climatique de forêt située par Marek au dessous de 1700 m, se 
trouve en réalité à J750m au moins. Pour cette raison tous les alpages, excepté 
deux, ont été créés par le défrichement de la forêt. 

Caractéristiques pour cette région sont, dans les vallées, des villages aux 
maisons disposées sans ordre apparent, et des fermes isolées sur les flancs 
des montagnes. Quand ces fermes isolées sont établies sur un sol imperméable, 
on les trouve jusqu'à l'altitude de 1200 m, et dans les cas extrêmes même 
jusqu'à 1321 m. Dans les zones au sol perméable recouvert par du calcaire, ces 
fermes ne dépassent pas une altitude de 600 à 800 m. Le trait caractéristique 
de ces terrains-ci est une zone de forêt inhabitée recouvrant les versants 
escarpés des plateaux où se trouvent, en de bonnes conditions morphologiques, 
les alpages communaux les plus beaux et les plus anciens. 

Sur des sols imperméables (schistes, tuf), les fermes isolées sont établies 
sur l'emplacement le plus favorable des terres d'un seul tenant qui embrassent 
d'habitude toute l'arête latérale entre deux vaux. Au-dessus d'une telle ferme 
entourée de champs et de prés, s'étend la forêt, et dans celle-ci se trouve 
le pâturage particulier de la ferme, défriché par le feu. Dans ces cas-ci, il 
n'y a pas de zone de forêt ou alpestre typique. 

Les alpages diffèrent énormément entre eux par leur étendue, par le 
nombre de bétail et par l'état dans lequel ils sont entretenus. Outre les con-
ditions naturelles et morphologiques, c'est la question de propriété qui joue 
un rôle décisif. Les alpages qui sont la propriété des coopératives, héritières 
des anciens pâturages communaux, sont les mieux placés, dans la plupart des 
cas sur des plateaux calcaires. Ces alpages sont aussi les plus favorisés quant 
à la main-d'œuvre disponible (pâtres), et ils jouissent de l'appui des autorités 
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populaires. Comme chaque coopérative possède plusieurs alpages,- elle peut 
répartir son bétail rationnellement selon les genres sur les pâturages qui leur 
conviennent le mieux. 

Les alpages qui sont la propriété des particuliers ne possèdent pas ces 
avantages. Ils sont situés sur des terrains de qualité inférieure, et sont le plus 
souvent très mal entretenus et dépourvus de main-d'œuvre permanente. Il est 
intéressant d'observer qu'il existe pourtant trois exceptions à cette règle; 
ce sont des alpages modèles, ce qui est la conséquence des conditions spé-
cifiques des fermes dont ils dépendent. 

Cette grande différence entre les alpages des coopératives et entre ceux 
des particuliers s'exprime le mieux par des chiffres: il y a dans la région en 
tout 60 alpages dont ti coopératifs; or, ces 11 alpages-ci nourrissent 51 % du 
bétail qu'on mène en montagne, ou plus exactement 41,6 % de bovidés, 57,1 % 
de moutons et 65,8 % de chevaux. 

Selon les genres de bétail, il y a sur les pâturages alpestres 49 % de bo-
vidés, 33 % de moutons et 18 % de chevaux. Parmi les 877 bovidés il n'y a que 
54 vaches laitières. Ce sont donc les bovidés qui jouent le rôle le plus impor-
tant dans l'élevage de la vallée supérieure de Savinja. Les pâturages alpestres 
où, à quelques exceptions près, ne paissent que des bêtes stériles, représentent 
pour les paysans de la région une source importante de revenus. Leur rôle 
dans l'économie de la vallée est donc sensiblement le même que celui des 
forêts. Le grand nombre de bêtes stériles s'explique par le fait que cette région 
ne possède ni industrie, ni tourisme développé qui sont des grands consomma-
teurs de lait et de laitages, et que d'autre part l'absence des moyens de trans-
port commodes s'oppose à l'exportation de ces produits. Le pourcentage rela-
tivement bas de moutons est dû au déclin général de l'élevage de moutons 
qui, bientôt, ne seront plus tenus que pour satisfaire aux besoins de la ferme 
elle-même. De ce point de vue, les conditions dans toute la région sont les 
mêmes. Il n'y a pas d'endroit où un genre de bétail serait prédominant, comme 
cela se trouve dans les Alpes Juliennes. L'unique exception à cette règle sont 
deux ou trois alpages où l'on tient surtout des# vaches laitières et où la pro-
duction de laitages est bien organisée. 

On comparant le nombre du bétail paissant sur les alpages avec celui qui 
demeure dans la vallée, on voit que presque toutes les bêtes stériles sont 
menées en montagne tandis qu'on retient dans la vallée seulement une ou 
deux vaches laitières par ferme. Le petit pourcentage de vaches laitières sur 
les alpages est conforme à ce fait-là. 

Les alpages dans cette région de la Slovénie et les activités économiques 
qui en dépendent se trouvent actuellement dans une situation critique qui met 
par endroits en danger leur existence même. Pour rémédier à cet état de 
choses, il faudrait organiser partout des alpages de type coopératif avec des 
pâtres embauchés pour une période de 5 ans au moins, ce qui stimulerait leur 
intérêt pour l'entreprise. Il serait aussi très utile d'organiser durant quelques 
années au moins une école de laiterie qui pourrait avoir des effets heureux 
sur l'exploitation des alpages et sur l'élevage en général. 
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