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A N T R O P O G E O G R A F I J A VASI N A SPODNJEM MURSKEM POLJU

L Uvod
Mursko polje je jedro agrarne pokrajine na štajerskem bregu Mure,
ki nas po svojem prirodnem licu spominja na sosednje Prekmurje. Obe
področji pa se dokaj razlikujeta po svoji antropogeografski oziroma
demografski in gospodarskogeografski strukturi, kar je posledica različnega socialnohistoričnega razvoja v okviru obeh državnih polovic nekdanje Avstro-Ogrske.
Ime Mursko polje korenini v ljudski govorici ter je zasnovano na
predstavi širokega, ravnega in malo gozdnatega sveta. Prleško prebivalstvo ga imenuje »pole«:. Takšna pokrajina se pričenja nekako pri
Vučji vasi z murskim aluvijem, ki se v svojem nadaljevanju zelo razširi
ter se konča v bližini Razkrižja.1 Na severu omejuje Mursko polje reka
Mura, njegovo južno zaledje pa tvorijo Ljutomerske gorice kot sestavna
enota široke geografske regije Slovenskih goric.
Podčrtati je treba, da pričujoča razprava nima značaja regionalnogeografske sinteze. V njej se obravnava predvsem muropoljska pokrajina in njeno agrarno življenje. Nekatera fizičnogeografska dejstva
služijo le kot osvetlitev antropogeografskega dela študije.
i. Morfološki in hidrografski opis

Mursko polje je široka diluvialno-aluvialna ravnina na desnem
bregu Mure. V morfološkem smislu se prične že pri Gornji Radgoni.
Ker pa se Mura tam močno približa gričevju, je zgornje Mursko polje
vse do Vučje vasi relativno malo obsežno in ozko. Do izraza prihaja le
široka diluvialna Radensko-križevska terasa, ki sega skoraj tik do Mure.
Slika pa se bistveno spremeni na spodnjem Murskem polju od omenjenega naselja naprej. Mura zaokrene nekoliko proti vzhodu, medtem
ko spremlja Radensko-križevska terasa gričevje v dotedanji smeri, tako
da se med njo in Muro vrine širša aluvialna ravnica. Pri Ljutomeru se
ji priključi ravna zamočvirjena ploskev ob spodnji Ščavnici, ki za
nekaj časa zabriše teraso. Ta se zopet pojavi pri Stročji vasi, a kmalu
1 Ker menijo, da sega Mursko polje tudi do Gornje Radgone, uporabljam
/ a obravnavani teritorij raje naziv spodnje Mursko polje.
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SI. i. Ježa Radensko-križevške terase pri Iljaševcih

zatem izgine. Y nekaj višjih legah (Kamenščak) in dalje proti vzhodu
(Medjimurje) se pojavi druga terasa podobnega značaja (VidemskoRazkrižka). Mura se tukaj zopet približa gričevju.
Mursko polje je rezultat diluvialno-aluvialne akumulacije Mure in
Sčavnice. Ščavnica ter manjši pritoki iz gričevja akumulirajo pretežno
finejši drobir, medtem ko sestavljajo nanos Mure prod, pesek ali diluvialna ilovica, ki spremlja v obliki omenjenih teras obrobje terciarnega
gričevja.
Na Murskem polju moremo torej razlikovati dve vrsti nasipine, ki
se med seboj razlikujeta po svojih lastnostih in pogojih za agrikulturo.
Vsekakor je že na prvi pogled jasna razlika med ilovnato-peščeno naplavino Ščavnice, na kateri so tla zamočvirjena, med ilovnato diluvialno
Radensko-križevsko teraso in nižjim aluvialnim peščeno-prodnatim
nanosom Mure, ki sestavlja agrarno zemljišče nekaterih največjih muro-poljskih vasi (Bunčani, Veržej, Krapje, Mota, Cven).
Oglejmo si nekoliko podrobneje diluvialno Radensko-križevsko teraso.
Prične se že na Apaškem polju. Svoje morfološko in zgradbeno nadaljevanje najde južno od Gornje Radgone; od aluvialne murske naplavine
je jasno omenjena po dokaj visoki ježi, ki v celoti spremlja cesto Gornja
Radgona—Križevci in Ljutomer—Stročja vas. Višina ježe se proti vzhodu
manjša. Radensko-križevska terasa se tudi lepo povezuje z nizko terasno
stopnjo Ščavniske doline.
Geološka zgradba terase je zelo enotna. Sestavljata jo ilovica in
prod. Debelina ilovice je različna in se na splošno veča proti robu
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SI. 2. Mlin na Muri (Mota)

gričevja. Y povprečku doseže 8 do 10 m. Pod ilovnatim pokrovom leži
povečini rjavo obarvan prod. Strmec Radensko-križevske terase znaša
na črti Gornja Radgona—Stročja vas 1,1 °/o in je dokaj manjši od strmca
naslednje višje terase (Videmsko-razkrižka terasa 2 °/o). Y prečnem
profilu doseže strmec Radensko-križevske terase pri Yuéji vasi in Starinovi vasi 6,6 °/o.
Y hidrografskem oziru je zanimivo zavlačevanje rečnega izliva
Ščavnice, ki jo je močno diluvialno zasipavanje Mure prisililo, da je
podaljšala svoj tok ob robu ravnine vse do Razkrižja.
Opozorim naj še na nestabilnost rečnega toka Mure, zlasti v preteklosti, saj so marsikje daleč vstran od današnje struge lepo ohranjeni
mrtvi neandri njenega starega toka. O prestavljanju Mure nam poročajo
tudi historični viri. Tako je znano, da je tekla Mura v 16. stoletju tik
Vučje vasi in Pristave. Danes Mura le redko prestopi svoje bregove, saj
je regulirana od Radgone do Veržeja, a tudi pri Razkrižju so po letu
1945 presekali nekaj neandrov. Vendar je ta spodnji tok Mure še vedno
neuravnovešen ter bi bila zato potrebna sistematična regulacija, ki bi
vključila tudi Ščavnico. Murska visoka voda se namreč zelo močno
odraža prav na tem pritoku in to v obliki zajezitve, čeprav nastopajo
poplave najčešče zaradi lokalnih vzrokov (jesensko deževje, kopnenje
snega). Ob takih poplavah je ogroženo zlasti območje ob spodnjem toku
Ščavnice z Ljutomerom.
Vodno silo Mure izkoriščajo plavajoči mlini, ki so za muropoljskega
kmeta velikega pomena, saj je potokov na ravnini malo pa tudi njihov
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strmec ni ustrezen. Ravnino preprezajo le ostanki starih strug, ki so poleti
suhe in se napolnijo samo ob deževju. Ob te mrtve struge so se v preteklosti iz obrambnih razlogov naslonila naselja. Od tod skoraj reden
pojav travniških kompleksov okrog muropoljskih vasi.
2. Vegetacijska in pedološka slika
Mursko polje je v pretežni meri kultivirano. Gozda je danes že malo
in prekriva komaj šestino površine. Obsežne njivske in travniške komplekse prekinja le v osamljenih krpah. Se največ ga je na obrobju, to
je v poplavnem pasu Mure in na diluvialni Radensko-križevski terasi,
ki spremlja gričevje.
Obe področji se v pogledu gozdnega tipa močno razlikujeta. Za
Mursko polje pod teraso, ki je revno na gozdu, je značilen neke vrste
»galerijski gozd«, svetâl nižinski poplavni gozd, ki ga ob starih rokavih
Mure spremlja bujno trstičje. Pogojen je po talni vlagi. Karakteristične
drevesne vrste so topol, akacija in brest.
Drugi tip gozda se javlja na notranjem robu diluvialne terase. Gre
povečini za mešan gozd bukve, bora in hrasta, ki mu prijajo relativno
bogata in vlažna tla, zato ni čuda, da docela prevladuje na pleistocenski
ilovici Radensko-križevske terase.
Končno naj omenim še posamezne krpe hrastovih in gabrovih gozdov, ki tako značilno prekinjajo enolično agrarno pokrajino. Javljajo
se le na slabših kmetijskih tleh, daleč največji delež njihovega rastišča
zavzemajo danes njive in travniki. Ta gozd ljubi nevtralna in zmerno
kisla tla. Nekaj podobnega so pasovi jelševja, ki obrašča potoke, kjer
prihaja talna voda bliže površju. Zlasti karakterističen je ta vegetacijski
tip za poplavno območje Sčavnice in za številne mrtve rokave nekdanjega murskega toka, imenovanega Murica. Jelša sestavlja tudi značilne
mejne pasove med kmečko posestjo in kulturami. Ker je pravega gozda
malo, je jelša osnovno kurivo kmečkega prebivalstva, še posebno, ker se
hitro obnavlja.2
Razporeditev gozda v obliki osamljenih krp in pasov ob vodi daje
pokrajini videz močnejše gozdnatosti, kot je v resnici.
Mursko polje je sestavljeno iz mladih rečnih, peščenih, prodnatih
in ilovnatih nanosov. Matični substrat je torej relativno pester in ustvarja
zato številne prehode med pedološkimi tipi. Javljata se pretežno dve
vrsti prsti, in sicer peščenoprodnata ter ilovnata prst. Prva je na široko
zastopana ter sega vse do nekaj višje diluvialne Radensko-križevske
terase. Tipično j e razvita v katastrskih občinah Cven in Veržej. Y tipološkosistematskem smislu lahko takšna tla uvrstimo v tip intrazonalnih
oziroma azonalnih tal. So lahka za obdelavo, topla in zelo propustna.
Propustnost še pospešuje sušnost, ki jo povzroča podnebje. Na drugi
strani pa propustnost preprečuje mineralizacijo organskih snovi, tako
da vsebujejo ta tla relativno visok delež humusa in so zato še precej
rodovitna.
2 M. Wraber: Gozdna vegetacijska slika in gozdnogojitveni problemi Prekmurja, G. V. 1951, str. 179—224.
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Drug pedološki tip je težja ilovnatopeščena ali ilovnata prst, manj
propustna in humozna ter večkrat zamočvirjena ali vsaj vlažna. To so
tipična kisla tla, prav tako intrazonalnega značaja, najbolj razširjena
v poplavnem območju ob spodnji Sčavnici. Zato so najbolj značilna za
katastrsko občino Cezanjevci. Ilovnata prst se na široko u v e l j a v l j a tudi
na diluvialni Radensko-križevski terasi, kjer pa prihaja talna vlaga do
izraza v mnogo manjšem obsegu kot pri aluvialnih ilovnatih tleh ob
Sčavnici. Seveda pa ohranijo ta tla vse svoje značilnosti, kot j e močna
vpojnost in slaba propustnost, zaradi česar pride zelo hitro do razmehčanja, že ob manjših sušah pa do močne izsušenosti (slaba strukturnost). Kot primere za to prst bi lahko navedli vse katastrske občine,
ki se s svojim vaškim zemljiščem naslanjajo na nekaj višjo Radenskokriževsko teraso (Vučja vas, Bučečovci, Staranova vas, Iljaševci, Križevci
in Boreči). Vse te katastrske občine pa vključujejo obenem v večji ali
manjši meri peščena aluvialna tla, kar je med drugim osnova za razporeditev kulturnih kategorij in vrsto pridelka.

II. Antropogeografija
1. Naselitev
Mursko polje je bilo naseljeno že zelo zgodaj. Najdbe kamenih predmetov v Radgoni in Veržeju pričajo o življenju v neolitiku. Tudi v bronasti in železni dobi j e bila naseljenost dokaj močna. Sledove stare ilirskokeltske naselitve so odkrili v Radgoni, Križevcih, na Cvenu in v Veržeju.
V rimski dobi stopajo v ospredje trgovske in vojaške poti. Tako je
vodila čez Ljutomer cesta na vzhod v Sombotelj, čez Radgono pa iz
Norika v Srem. O b teh velikih poteh so nastajale trgovskoobrtne naselbine ali vojaška taborišča. Na rimsko dobo nas spominjajo tudi nekatera imena, n. pr. Stara cesta.
Sledovi slovanske naselitve so zelo zgodnji. Staroslovanska grobišča
iz VI. stoletja so odkrili pri Veržeju. 3 Naselitveno sliko pa je za starejšo
dobo bolj natančno težko podati, kajti obrska nadvlada, še bolj pa
kasnejši madžarski navali so j o hudo zabrisali. Toliko moremo reči, da
se Slovenci v prvih stoletjih po naselitvi drže gričevnatega sveta, večjih
ravnin ter proti vzhodu širokega odprtega ozemlja se pa izogibljejo. Na
ta način so gosto naselili Haloze, južno in zahodno obrobje Dravskega
polja med Ptujem in Mariborom in zahodni del Slovenskih goric, medtem ko je njihov vzhodni del, nekako od črte Ptuj—Radgona, ozemlje
mlajših slovenskih kolonizacij, prve izza dobe po obrskih vojnah, druge
po madžarskih navalih. 4
O b prelomu iz 9. v 10. stoletje so Mursko polje zavzeli Madžari, ki
so potisnili svoje meje do črte, ki veže izliv Kučnice in Dravinje, tako
da se ptujsko-salzburško območje do konca 12. stoletja ni pomaknilo
v vzhodni smeri preko spodnjega Dravskega polja. Deželnoknežji urbar
3 Krajevni leksikon Dravske banovine, Ljubljana 1937, Srez Ljutomer,
str. 376—391.
4 Kos, Zgodovina Slovencev, Ljubljana 1933, str. 45, 46.
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iz dobe 1220—1230 ne omenja še nobene vasi, ki bi ležala od Negove in
Kunove proti vzhodu. Sele v zadnjih letih 12. stoletja j e prišlo do odločilnega sunka ptujskih gospodov v tej smeri. V prvi polovici 13. stoletja
se ob Muri med Radgono in Ljutomerom definitivno ustali ogrsko-štajerska meja. Mursko polje postane podobno kot vzhodne Slovenske gorice
pozorišče intenzivne kolonizacije, ki ji daje potrebno varnost obrambna
organizacija strelcev in strelskih dvorcev. Na Murskem polju se omenja
več takih dvorcev, n. pr. v Lukavcih, Šalincih, Babincih, Noršincih, Veržeju itd. Stročja vas je dobila p o strelcih svoje ime (Strelčja vas).
V zvezi s kolonizacijo se postavljajo v ospredje tudi pluralna stanovniška krajevna imena, ki končujejo na -ci in -ovci. So tipične tvorbe
za slovenske predele med Dravo in Rabo in relativno mlajšega postanka.
Pred 13. stoletjem se kraji z imeni te vrste vobče ne pojavljajo. Mursko
polje j e torej področje relativno mlajše, načrtne kolonizacije. 5
2. Naselja in zemljiška razdelitev
R a z p o r e d i t e v n a s e l i j . Pogled na karto izrabe zemljišča ali
topografsko karto nam pove, da so muropoljska naselja razporejena
v treh nizih:
1. na stiku diluvialne Radensko-križevske terase in aluvija;
2. na stiku aluvija in inundacijskega ozemlja ob Muri;
3. sredi aluvialne naplavine.
Prvi pas naselij je izrazito omejen na rob diluvialne terase, ki p o teka od Gornje Radgone do Ljutomera in Stročje vasi. Teraso prekriva
gozd ali pa jo sestavljajo mladi njivski kompleksi, medtem ko je sosednji prodnati aluvij docela brez gozda in pomeni najstarejše agrarno
zemljišče tamošnjih naselij. Karakteristično potezo daje torej tem naseljem lega ob stiku diluvialnega in aluvialnega zemljišča. Y to skupino
lahko uvrstimo vaška zemljišča Bučečovec, Starenove vasi, Iljaševec,
Križevec in Borec. Vaško zemljišče Ključarovec prehaja že v vlažni
aluvij ob Sčavnici (Grabe), podobno kot pri katastrskih občinah Lukavci»
Cezanjevci, Ljutomer in Stročja vas. Zemljišča Ključarovec, Lukavec in
Ljutomera vključujejo tudi še prodni aluvij. Svojevrstno varianto tvori
le Vučja vas, kjer se diluvialnemu zemljišču neposredno priključuje inundacijsko območje Mure, ki ga redno srečavamo pri naslednji skupini
naselij.
Ta skupina naselij je situirana nekako vzdolž toka Mure, pričenši
od naselja Bunčani pa vse do Mote. Bunčani so prvo tako naselje. O d
Gornje Radgone do Bunčan se javlja le prvi tip oziroma njegova varianta, ki sem j o nakazal že na primeru Vučje vasi (neposreden stik
diluvialne terase z inundacijskim pasom ob Muri). O d Vučje vasi navzdol pa se Mursko polje znatno razširi, med diluvialno teraso in inundacijsko območje Mure se vrine široko aluvialno prodno polje, ki
tvori jedro vaškega zemljišča obmurskih vasi. Za ta naselja je torej
karakterističen položaj med prodnatim aluvijem — starim agriknlturnim
5 Kos, Srednjeveški urbarji za Slovenijo, Salzburška posest v štajerskem
Podravju, Ljubljana 1939, str. 11, 12, 15, 17.
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zemljiščem in inundacijskim pasom ob Muri, ki je povečini v gozdu
ali travniku. Y to skupino lahko uvrstimo Bunčane, Veržej, Zgornje in
Spodnje Krapje ter Moto, torej nekatere največje muropoljske vasi.
Tretja skupina naselij je razvrščena na aluvialni prodni naplavini
Mure. Njihova zemljišča sestavlja izključno svet, ki smo ga pri prvih
dveh skupinah lahko opazili le v sklopu z drugimi mikroreliefnimi,
pedološkimi in agrikulturnimi pasovi (diluvialna terasa, aluvij ob
Šeavnici in inundacijski pas ob Muri). Zato je vaško zemljišče teh naselij izključno v njivah in travnikih. Drobno reliefno menjavo in s tem
ménjavo kulturnih kategorij vnašajo vanj le stari tokovi Murice. K tej
skupini naselij štejemo Banovce, Grlavo, Krištance, Šalince, Babince,
Noršince, Cven in Pristavo.
T i p i n a s e l i j . Za Mursko polje sta značilni gručasta in obcestna
vas. Obe obliki pa sta v nekem smislu modificirani. Tako je pri gručastih vaseh sistem cest in poti slabo izražen, zato se muropoljske gručaste vasi še zdaleč ne morejo primerjati z velikimi gručastimi vasmi
Prekmurja. Edini naselji, ki bi ju lahko imenovali gručasti, sta pravzaprav Veržej in Bučečovci. Takšne vasi so izraz kolektivnega, a nesistematičnega agrarnega režima in se vežejo s pravimi delci, ki pa niso
posebno tipični.
Pogosta je na Murskem polju kombinacija gručastega in obcestnega
dela vasi. Lep primer je Staranova vas. Gručasta skupina je starejša,
obcestni del mlajši.
Drugi tip naselij na Murskem polju je obcestnega značaja. Ni pa to
tista strnjena oblika, ki jo poznamo z Dravskega polja. Hiše stoje precej
vsaksebi, tako da je tudi pri tem tipu (kot pri gručastem) med njimi
nekaj zemljišča, določenega za vrt ali sadovnjak. Po stopnji strnjenosti
je torej muropoljska obcestna vas blizu gručasti, le da so pri tej poslopja še bolj razmaknjena. Hiše so postavljene s podolžno stranjo proti
cesti, tako da se tudi v tem ločijo od prave obcestne vasi in se po zunanjem videzu približujejo gručastemu tipu. Y bistvu imamo na Murskem polju opravka z mlajšim tipom obcestne vasi, katerega talni načrt
se precej razlikuje od tločrta »prave«, starejše obcestne vasi.
Obcestne vasi se na splošno drže prometnejših poti, ki pustijo ob
strani starejše gručaste vaške skupine. Omenil sem primer Starenove
vasi. Po zgraditvi nove prometne poti je ob gručastem naselju nastala
mlajša obcestna vas. Obcestne vasi pa se formirajo tudi ob poljskih
poteh, čeprav blizu cest. Kot primer nam lahko služijo naselja Boreči,
Salinci in Zgornje Krapje. Za to obliko lahko domnevamo nekaj starejši
nastanek. K temu nas navaja tudi sam tločrt vasi, ki je soroden starejšemu, sklenjenemu tipu obcestne vasi.
Pogosta je na Murskem polju tudi kombinacija obcestnega in središčnega dela vasi. Tudi v tem primeru je obcestni del mlajši, središčni
j)a kaže znake starejšega nastanka. Takšen tip naselja so Križevci in
Cven. Pravih središčnih vasi ni. Banovci so gručasto naselje, situirano
okrog trikotnega prostora.
Za obcestne in središčne vasi je karakteristična dokaj sistematična
in pravilna parcelacija na delce, ki jo nekoliko modificirajo le mikroreliefne razmere (manj pravilna oblika parcel).
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SI. 3. Kontrast med staro, s slamo krito »nabito hišo« in zidano
muropoljsko hišo
(Cven)

Najbolj razširjeni obliki kmečkega doma sta dom na vogel in
T kljuihi. Redko opazimo dom v vzporednih zgradbah, saj tesno strnjenih vasi obcestnega tipa Mursko polje ne pozna. Le tu in tam srečujemo
nekaj tesnejše vaške dele, ki se povezujejo s to obliko (G. Krap je).
Slednjič še nekaj besed o kmečki hiši. Muropoljska hiša pripada
tako imenovanemu vzhodno«]ovenskemu tipu hiše in je po svoji gradbeni gmoti v primeri z drugimi slovenskimi hišami majhna in nizka.
Nekdaj je bila krita s slamo in grajena iz ilovice, pomešane z rženo
rezanico ali plevami. Take hiše srečamo še danes, posebno na revnejših
vaških koncih. To so »nabite« hiše, lepo pobeljene in okrašene s pasom
temnejše barve. Opeka kot močno prevladujoči gradbeni in krovni material ustvarja zato značilne kontraste med starejšim ilovnatim in mlajšim zidanim tipom kmečke hiše.
Mursko polje ne pozna kozolcev. Žito se suši na njivi v »križih«. Seno,
zlasti pa slama, se običajno shranjuje na prostem v podolgovatih ali
okroglih kopah, imenovanih »oslicah«. Gospodarska poslopja so zato
manjša, kot bi bila sicer. Posebnost so tudi »koruznjaki«, podolgovati,
visoki in ozki prostori iz latnikov, ki služijo za sušenje koruze.
P r i m e r i n a s e l i j in z e m l j i š k e r a z d e l i t v e na M u r s k e m
p o l j u . V tem poglavju podajam pregled šestih naselij, ki jih tudi
pozneje v zvezi s posestno strukturo obravnavam podrobneje.
V u č j o v a s bi lahko šteli h kombiniranemu tipu gručaste in obcestne vasi. Prometna vez med Ljutomerom in Gornjo Radgono je pustila ob strani starejši gručasti del vasi, ob cesti pa je nastal mlajši
del naselja, ki danes v celoti prevladuje. Hiše so razvrščene v dolgi
vrsti na obeh straneh ceste, vendar v znatnem razmaku, tako da vas ni
prav posebno strnjena. Med hišami je precej sadovnjakov. Domovi stoje
temu primerno z daljšo stranico proti cesti, tako da se razvije dom na
vogel. Gre torej za mlajši, malo sklenjen tip obcestne vasi. Značilen
je tudi položaj vasi na robu diluvialne terase.
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Zemljiška razdelitev je pravilna in sistematična. To velja zlasti za
njivsko parcelacijo »Na tratah«, za »Zakrček« ter drobno parcelirana
travniška kompleksa »Dejance« in »Štuk«, o čemer nam pričajo že
imena sama. Ozki delci so »Na tratah« široki povprečno 15 m, dolgi
200 m, v »Dejancih« znaša njih obseg 10 X 175 m, a v »Štuku« 10 X 115 m.
V vseh teh primerih pa gre za mlajšo delitev. Prvotno agrarno jedro
tvori verjetno poljski kompleks »Kračine«, ki j e tudi sicer manj
pravilen.
Ledinsko ime »Na tratah« kaže na nekdanje travne površine. Njive
na tem kompleksu so še danes precej vlažne. Zelo verjetno je, da se je
tu nekdaj širil skupni pašnik, ki je ohranjen v neposredni bližini le
še v skromnem ostanku.
Glavni njivski kompleks Vučje vasi leži na diluvialni Radenskokriževski terasi, za katero so značilna težja ilovnata tla. Na njej je
postavljeno tudi naselje, ki se je na ta način zavarovalo pred poplavami
Mure. Ledinska imena »Krčovje« in »Zakrček« nas spominjajo na krčenje gozda, ki je deloma še ohranjen na zahodnem robu vaškega zemljišča. Tudi v aluvialnem pasu ob Muri je človek gozd dodobra izkrčil.
Ker pa je za njive v inundacijskem pasu prevlažno, je njegovo rastišče
izkoristil za pašo ali travnik. Tamošnja struga Besnice je bila še leta
1825 živo korito Mure, ki je od takrat močno prestavila svoj tok.
K r i ž e v c i sestoje iz dveh vaških skupin: Velikih in Malih Križevec.
Prvi s cerkvijo, vaškim prostorom pred njo, hišno razvrstitvijo in izpeljavo cest, imajo značaj farne vasi mlajšega tipa. So starejši kakor Mali
Križevci, ki so obcestno naselje.
Še najpravilnejšo poljsko razdelitev ima vaški kompleks južno od
Malih Križevec, nazvan »Brezje« in »Krče«. Javljajo se manj izraziti
ozki delci (»Brezje« 25 X 260 m) ter široki delci (»Brezje« 30 X 200 m,
»Krče« 40 X 145 m). Parcele ostalih poljskih kompleksov so manj pravilnih oblik, vendar je razmetanost deležev še vedno dosledna. Zdi se
i udi, da se te nepravilne oblike ujemajo z obsegom nekdanjih travnikov.
Njivska kompleksa tik za ograjenimi sadovnjaki nosita značilni imeni
»Ograd« in »Oplot«. Skupne vaške pašniške posesti j e malo. Njen
prvotni obseg lahko lepo rekonstruiramo.
Vaško naselje stoji v svojem zahodnem delu na ilovnati Radenskokriževski terasi, v vzhodnem pa vključuje prodnata aluvialna tla. Mejo
med tema enotama tvorijo Križevci, ki so postavljeni na rob diluvialne
terase.
V razliko od peščene in prodne naplavine, ki smo jo srečali pri
Vučji vasi pa so aluvialna prodna tla tukaj bolj suha, saj so daleč
v stran od murskega poplavnega območja. Kljub temu se med suhimi
prodnatimi kompleksi ob terenskih depresijah često pojavijo vlažna tla,
kar povzroča pestro menjavo njive in travnika.
Glavni travniški kompleks obdaja Velike Križevce. Kovačič meni,
da je bila vas (iz obrambnih razlogov) postavljena sredi močvirja. Še
v 16. stoletju je na vzhodni strani naselja tekla Mura.6
6 Kovačič, Doneski k starejši zgodovini Murskega polja, CZN, Maribor 1919,
str. 31.
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Na mlajše krčenje gozda nas spominjata ledinski imeni »Krče« in
»Brezje«, poljska kompleksa jugozahodno od Malih Križevec, medtem
ko se največje in najstarejše skupine poljskih parcel raztegajo proti
Veržeju in Banovcem.7
B o r e č i pripadajo obcestnemu tipu naselja. Poljsko zemljišče je
razdeljeno po načelu pravilnih delcev, posestna razmetanost je dokaj
sistematična, medtem ko je oblika parcel često manj pravilna.
Na severu meji vaško zemljišče v vsem obsegu na katastrsko občino
Križevci, zato je razvrstitev kulturnih kategorij podobna. Glavni njivski kompleks leži tudi tukaj na aluviju vzhodno od vasi, na jiiluvialni
terasi pa se javlja mlad njivski svet. Na aluvialni naplavini prihaja
prod zelo blizu površini, o čemer nam priča tudi ledinski naziv »Na
kamneh«. Blizu križevskega »Siljišča« leži na boreškem ozemlju »Budina«, ime, ki prav tako označuje vlažne talne razmere.
K r i š t a n c i in S a l i n c i sta ločeni naselbini. Za obe je značilna
obcestna hišna razvrstitev. Polje je razdeljeno na široke delce, vendar
se zdi, da je razmetanost manj dosledna kot pri dosedanjih naseljih.
Vaško zemljišče leži v celoti na aluvialni naplavini Mure in je
v južnem delu precej mokrotno, ker prihaja do zastajanja vode v starem koritu Murice. Tukaj je tudi največ travnih površin. Ostalo vaško
zemljišče je suho ter tvori povečini polje.
B a b i n c i so situirani na skrajnem zahodnem delu vaškega zemljišča v neposredni bližini Noršinec. V razliko od doslej obravnavanih
naselij imajo Babinci bolj značaj gručaste vasi. Sidaritsch uvršča Babince in bližnje Noršince, a tudi nekatera druga naselja na Murskem
polju v tip, ki bi bil soroden okrogli vasi.8 Očitno je, da gre v teh primerih le za določeno obliko gručaste vasi.
Vaško zemljišče je razdeljeno na manj pravilne široke delce, vendar
je njihova razmetanost dosledna. Pravilno parcelacijo imajo tudi »Duge
trate«, kjer se javljajo široki, tudi po obliki pravilni delci obsega
23 X 190 m. V tem primeru gre za mlado parcelacijo v okviru nekdanje
skupne pašniške posesti ali gmajne (ime).
Tudi katastrska občina Babinci leži izključno na aluvialnih tleh.
O b Murici se pojavi vlažen svet.
N o r š i n c e lahko štejemo k tipu gručaste vasi, podobno kot Babince, s katerimi imajo tudi skupno dovozno cesto. Poljska razdelitev
ima značaj širokih delcev. Zemljišče je sorodno babinskemu.
3. Prebivalstvo

V demografski problematiki izstopa Mursko polje kot svojstvena
enota, ki se močno razlikuje od bližnjega Prekmurja in Slovenskih goric.
To je sicer gosto naseljena agrarna pokrajina, toda z dokaj ugodno
socialno strukturo brez znatne depopulacije. Aritmetična gostota je zelo
Kovačič, c. d., str. 31, 32.
Sidaritsch: Geographie des bäuerlichen Siedlungswesens in ehemaligen
Herzogtums Steiermark, Graz 1925, str. 51.
7
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visoka in doseže 105 preb. na km2. Nekatere vasi štejejo nad 400 prebivalcev (n. pr. Cven, Mota, Lukavci).
Značilne razlike, ki se javljajo v rasti in gibanju prebivalstva med
posameznimi razdobji, nam dobro osvetle življenjsko dinamiko muropoljskega prebivalstva, a so hkrati močan odraz ekonomsko-socialnega
razvoja Murskega polja v zadnjih 85 letih.
Kot osnova za primerjavo so mi služila naslednja razdobja:
1. razdobje 1869—1953; 2. razdobje 1869—1931; 3. razdobje 1931—1953;
4. razdobje 1948—1953.
V razdobju 1869—1953 poraste prebivalstvo Murskega polja za
42,5% (za približno 3000 prebivalcev ali 0 , 5 % letno). To je vsekakor
relativno visok porast za agrarno pokrajino in rezultat močne prirodne
rasti prebivalstva brez pomembnejšega izseljevanja. Ne smemo namreč
pozabiti, da so zemljiškoposestne razmere na Murskem polju bistveno
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drugačne kot v sosednjem Prekmurju ali nekaterih drugih slovenskih
področjih, saj omogočajo prebivalstvu, da se preživlja v tej ali oni obliki
na domačih tleh.
Zanimive so razlike v rasti prebivalstva po posameznih naseljih.
Tako beležijo v odgovarjajočem razdobju največji porast Mota (102%),
Ključarovci (96%), Ljutomer (83%), Boreči (63%), Stročja vas (60%),
Cven (59%), Lukavci (55%), Križevci (53%) in Babinci (42%). Pri tem
močnem porastu je soodločal tudi moment neagrarne zaposlitve. Nikakor
ni slučaj, da je pri teh naseljih delež obrtnega in industrijskega prebivalstva relativno visok. Tako je v industriji, obrti in gradbeništvu
zaposlenega v Borecih 36%, Stročji vasi 29%, Ljutomeru 27%, Moti
22%, Lukavcih 20% in Cvenu 18% prebivalstva.
Druga skupina naselij se glede na rast giblje nekaj pod povprečkom. To so Veržej (38%), Krap je (33%), Pristava (31%) in Cezanjevci
(30%).
Znatno pod povprečjem so že naselja Vučja vas (23%), Krištanci
s Salinci (16%), Noršinci (15%), Banovci (14%) in Bučečovci (12%).
Najnižjo skupino v rasti prebivalstva sestavljajo Iljaševci (10%),
Bunčani (8%), Grabe (2%), Staranova vas (1%) in Grlava (nazadovanje
za 3%). Da je industrijsko-obrtni faktor pri rasti naselij velikega pomena, je izven dvoma, saj imata poslednji dve skupini naselij z izjemo
Noršinec najizrazitejšo agrarno strukturo. Delež agrarnega prebivalstva
je pri teh naseljih zelo visok in doseže n. pr. pri Iljaševcih 70%, Bunčanih 74%, Grabah 78%, Starinovi vasi 7 1 % in Grla vi 77%. Porast
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nekega naselja je torej močno vezan na njegovo gospodarsko in socialno
strukturo.
Primerjava razdobja 1869—1931 z razdobjem 1931—1953 nam pokaže,
da je prebivalstvo naraščalo precej enakomerno. Med leti 1869—1931
poraste za 41,4% (0,5°/o letno), v sledečem 22-letnem razdobju pa za
8,5% (0,4% letno).
V razdobju 1869—1931 porastejo najmočneje naselja Mota (72%),
Ključarovci (71%), Cven (55%) in Križevci (54%), v skupino s porastom
po 30—43% pa lahko uvrstimo Lukavce, Stročjo vas, Boreče, Ljutomer
in Noršince.
Pod povprečkom sta dve skupini: prva s porastom od 20—30%,
druga od 3—20%. Prvi skupini pripadajo naselja Cezanjevci, Babinci,
Krapje, Veržej, Bučečovci, Vučja vas in Bunčani, drugi pa Iljaševci,
Pristava, Krištanci s Šalinci, Grlava, Staranova vas, Grabe in Banovci.
Bistveno drugačne razmere se pokažejo v razdobju 1931—1953. Letni
porast je sicer skoraj enak kot v razdobju 1869—1931, pač pa so velike
razlike v rasti po naseljih. Medtem ko je med leti 1869—1931 prebivalstvo vseh naselij na Murskem polju naraščalo, v razdobju 1931—1953
neka naselja izrazito naraščajo, a druga nazadujejo. Za 0—10% porastejo
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naselja Cezanjevci, Vučja vas, Cven, Krapje, Lukavci in Babinci. Naslednja skupina 10—18°/o porasta vključuje naselja Banovci, Veržej, Salinci,
Stročja vas, Ključarovci, Boreči, Pristava in Mota. Ljutomer poraste
za 31%.
Druga skupina naselij nazaduje. Od 0—10% so nazadovale Grabe,
Križevci, Iljaševci, Staranova vas in Bučečovci, preko 10% pa Bunčani,
Noršinci, Krištanci in Grlava.
Slednjič naj karakteriziram še razdobje 1948—1953, v katerem
prebivalstvo Murskega polja izredno močno poraste (za 5,9 % ali 1,1%
letno). Najmočneje naraščajo naselja Krištanci (23%), Veržej (21%),
Boreči (20%), Ljutomer (19%) in Lukavci (16%). Porast Veržeja je
slučajen (vzgajališče), v Borecih in Lukavcih pa je glavno gibalo tamkajšnja opekarniška industrija. Bazumljiv je tudi porast Ljutomera kot
gospodarskega in upravnega središča Murskega polja.
Skupino porasta za 3—10% sestavljajo naselja Banovci, Pristava,
Ključarovci, Stročja vas in Cven. Krapje stagnira.
Od 0—3% nazadujejo naselja Babinci, Cezanjevci, Bučečovci, Mota
in Noršinci, od 3—6% pa Iljaševci, Vučja vas, Bunčani, Grabe, Šalinci
in Križevci. Močno nazadujeta Grlava (10%) in Staranova vas (13%).
Odtok prebivalstva v mesta (»beg z dežele«), ki sicer na Murskem polju
ni zavzel večjega obsega, je v teh primerih po letu 1945 vendarle prišel
do izraza. Toda že okrog leta 1950 se je pričelo prebivalstvo pretakati
v nasprotni smeri — iz mesta na deželo. To nam potrjujejo tudi podatki
o prirodnem prirastku za leta 1949—1951.
Prirodni prirastek znaša v povprečku 9,7 %o, dejanski prirastek pa
ll,6%o. V omenjenem triletju imamo potemtakem opravka s pozitivnim
migracijskim saldom, medtem ko za prva povojna leta lahko predvidevamo negativni migracijski saldo ali relativno depopulacijo. Nataliteta (število živorojenih na 1000 prebivalcev) doseže na Murskem polju
22,8, mortaliteta (število umrlih na 1000 prebivalcev) 13,1, vitalni indeks
(število živorojenih na 100 umrlih) 197,9. Prirodni prirastek moškega
prebivalstva je višji od ženskega (moški 10,7, ženski 8,8). Čista reprodukcijska mera se zviša preko 100.
Izseljevanje v tujino (v Ameriko, Francijo, Nemčijo) je bilo na
Murskem polju neznatno. Po nekaterih naseljih ga sploh ni zaslediti,
v drugih pa je tako minimalno, da ni imelo nobenega ali pa le neznaten
učinek na gibanje prebivalstva. S te strani se pokaže torej Mursko polje
kot pravo nasprotje sosednjega Prekmurja.
4. Kmetijstvo
A. Agrarna naseljenost in zemljiškoposestne

razmere

S p r e m e m b e v d e l e ž u a g r a r n e g a p r e b i v a l s t v a med leti
1931-—1953. Obravnava deleža agrarnega prebivalstva in sprememb, ki jih
vnašajo v socialno strukturo rahli pričetki obrtno-industrijske dejavnosti, je za agrarno pokrajino, kot je Mursko polje, velikega pomena.
Kot ena najznačilnejših potez primerjave leta 1931 in 1953 se pokaže
Geografski vestnik — 10
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Karta 4. Delež prebivalstva, ki živi od kmetijstva
proces umikanja agrarnega življa v korist neagrarnih panog. T o nazadovanje je relativno (delež od skupnega prebivalstva) in absolutno. Tako
j e znašal leta 1931 delež agrarnega prebivalstva še 76,1 %>, medtem k o
pade danes na 61,8 °/o.9 Kmečko prebivalstvo Murskega polja je v ustreza jočem razdobju padlo za 908 oseb, kar pomeni 16°/« kmečkega življa
iz leta 1931. Takšno nazadovanje nas nekoliko preseneča, saj je Mursko
polje še tipična agrarna pokrajina z relativno slabotnim vplivom urbanizacije.
Zanimiva je primerjava neagrarnih panog dejavnosti, katerih pomen
se v primerjavi z letom 1931 močno poveča. Tako j e znašal delež prebivalstva, ki živi od industrije in obrti, leta 1931 še 17,2%, leta 1953
pa doseže 20,5%, delež v trgovini in prometu je porastel od 4 , 5 % na
6,9%, delež javnih služb od 4 % na 7 , 7 % ter delež ostalih poklicev od
6 , 3 % na 12,9% vsega prebivalstva. Omenjeno relativno in absolutno
nazadovanje agrarnega prebivalstva je torej v tesni zvezi s čedalje močnejšim uveljavljanjem neagrarnih oblik dejavnosti, delno pa tudi z depopulacijo kmečkega življa v predvojnih in prvih povojnih letih.
» Z Ljutomerom leta 1931... 67,9%, leta 1953... 51,7%. Opozoriti je treba,
da je bil popis prebivalstva leta 1953 izveden po panogah dejavnosti in ne po
poklicu kot leta 1931 in 1948. Leta 1948 je znašal delež agrarnega prebivalstva
70,1%, z Ljutomerom 60,9%.
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Karta 5. Agrarna gostota prebivalstva

O g l e j m o si še delež agrarnega prebivalstva po naseljih. Največ
agrarnega prebivalstva imajo Vučja vas (82°/o), Bunčani (74°/o), Bučečovci (73%), Staranova vas (71%), Iljaševci (70%) ter Cezanjevci (72%),
torej v glavnem severozahodni del spodnjega Murskega polja, ki leži
nekako v sredini med Ljutomerom in Gornjo Radgono.
Kategorija od 60—70% kmečkega prebivalstva je karakteristična
za vzhodni del Murskega polja. Pripadajo ji kat. občine Grlava, Pristava,
Babinci, Krapje, Cven, Krištanci, Ključarovci in Mota.
Na 52—59% pade delež kmečkega prebivalstva pri naseljih Lukavci,
Stročja vas, Veržej in Noršinci, še niže pa pri Križevcih (45%), Borecih
143%) in Ljutomeru (13%). V teh primerih stopajo v ospredje nekatere
obrtno-industrijske panoge.
A g r a r n a , p o l j e d e l s k a i n ž i v i n o r e j s k a g o s t o t a . Zelo važen
je tudi odnošaj kmečkega prebivalstva do kmetijske površine, od katere
živi. Na 1 km 2 ( = 100 ha) kmetijske zemlje (obdelana zemlja, travnik
in pašnik) živi na Murskem polju 70,6 prebivalcev (to je p o en prebivalec na 1,4 ha). Za Slovenijo znaša ta številka 84,3 (1,2 ha na enega
prebivalca). Agrarna gostota Murskega polja je torej nižja od slovenskega povprečka. Slednje nas začudi, če pomislimo, da je vzhodna Slovenija intenzivno obdelana agrarna pokrajina z le neznatnim deležem
pašnika v kmetijski zemlji. Vzrok omenjene relativno nizke agrarne
gostote lahko iščemo le v upadanju kmečkega življa, o katerem smo
govorili v prejšnjem odstavku. T o upadanje ima za posledico manjšo
obteženost kmetijske površine z agrarnim prebivalstvom in s tem rela147
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iivno nizko agrarno gostoto. Zavedati se moramo nadalje, da delež agrarnega prebivalstva kljub izrazito agrarnemu izgledu pokrajine nikakor ni
tako visok. Dokaz za to nam je precej višja agrarna gostota iz leta 1931,
ko je dosegla še 84 ljudi na km2.
Vrednosti za agrarno gostoto po katastrskih občinah so mnogo
realnejše od vrednosti za aritmetično gostoto, saj pomeni kmetijska površina tisto površino, od katere se prebivalstvo dejansko preživlja.
Opozorim naj še na pomešanost posesti. Katastrska občina na Murskem
polju ni neki vase zaprt organizem, polje ene občine prehaja neposredno
v polje druge in z njim tudi vaška posest. Kot primer naj navedem
katastrsko občino Boreči, kjer posedujejo posestniki iz okoliških občin
32% celokupnega zemljišča. Drugod je ta delež nekoliko manjši (n. pr.
v katastrski občini Babinci 24°/o, Krištanci 16 °/o) ali celo zelo nizek
(Vučja vas 4%). Kjer je delež zunanje posesti precejšen, nam izkvari
pravo sliko o agrarni gostoti.
Najviše se dvigne agrarna gostota v katastrski občini Veržej (113)
in Stročja vas (100), predvsem zaradi visokega števila vsega prebivalstva. Precej nad povprečkom so tudi katastrske občine Mota, Krap je
in Staranova vas (84). Tudi v teh primerih je odločujočega pomena
visoko število prebivalstva, obenem pa se dvigne tudi delež agrarnega
prebivalstva.
Pri pretežnem številu katastrskih občin se giblje agrarna gostota
okrog povprečka (60—80). Zelo nizko gostoto imajo Bučečovci (57),
Pristava (54) in Ljutomer (42). Bučečovci in Pristava sta manjši naselji,
čeprav z visokim deležem kmečkega življa. V Ljutomeru j e število
agrarnega prebivalstva sicer znatno, obenem pa se poveča tudi kmetij148
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ska površina, tako da ima katastrska občina Ljutomer na Murskem polju
najnižjo agrarno gostoto.
Se realnejša kot agrarna gostota je poljedelska gostota. Pri njej
upoštevamo le njivo, vrt in sadovnjak ter izključimo neintenzivno obdelane kmetijske površine, kot sta travnik in pašnik. Poljedelska gostota
znaša za Mursko polje kot celoto 101,4 preb./km 2 (98 arov na kmečkega
prebivalca). Številka je torej precej nižja od one za Slovenijo (190,6)
in razumljiva spričo obilice poljedelske zemlje.
Najvišja je poljedelska gostota pri katastrskih občinah Veržej (163),
Cezanjevci (145), Stročja vas (144) in Bunčani (138). Pri ostalih občinah
se giblje za 30 ljxidi nad ali pod povprečkom. Najnižje poljedelske
gostote zasledimo pri katastrskih občinah Ljutomer (69), lljaševci (76),
Pristava (78), Bučečovci in Grlava (79).
Prehajam na živinorejsko gostoto. V povprečku doseže ta 232,4
kmečkih prebivalcev na 1 km2 travnika in pašnika (43 arov na kmečkega prebivalca). Povpreček za Slovenijo znaša le 151 preb./km2. Živinorejska gostota je torej zelo visoka, saj stopa v vzhodni Sloveniji ekstenzivna živinorejska površina docela v ozadje. To velja zlasti za pašnike,
ki obsegajo po stanju iz leta 1951 le še 4,8% površine.
Pri nekaterih naseljih preseže gostota na živinorejski zemlji celo
400 preb./km 2 (lljaševci 452, Staranova vas 422). Visoka je tudi v katastrskih občinah Veržej (366), Grlava (340), Križevci (331), Boreči (311)
in Stročja vas (330), torej pri tistih naseljih, ki imajo le malo živinorejske površine.
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Relativno nizko živinorejsko gostoto imajo katastrske občine Ljutomer (106), Cezanjevci (142), Noršinci (153), Lukavci (169), Pristava (175)
in Bunčani (184), saj vključujejo precej travnih površin (Sčavnica!).
Na osnovi doslej znanega lahko torej Mursko polje karakteriziramo
kot dober primer vzhodnoslovenskega kmetijskega področja z relativno
nizko agrarno in poljedelsko gostoto ter visoko gostoto na živinorejski
zemlji.
V zvezi z gostoto prebivalstva se odpre vprašanje preobljudenosti,
ki je v sosednjem Prekmurju zelo pereče. Eden izmed kriterijev za preobljudenost je razdrobljenost posesti. Posestnikov, ki posedujejo manj
kot 5 hektarov kmetijske zemlje, je na Murskem polju sicer sorazmerno
veliko (66°/o vseh posestnikov). Ob kritični presoji njihove zaposlitve
pa se pokaže, da ti posestniki v znatni ali celo prevladujoči meri žive
od drugih virov zaslužka — neagrarnih panog aH dnine. Če izključimo
posestnike z manj kot 1 ha zemljišča, pade število posestnikov z manj
kot 5 ha zemljišča od 66% na 53%. Vendar se javlja tudi še v tem
obsegu dvojna, ozir. pomožna oblika dejavnosti, zlasti pri kategoriji
posestnikov od 1 do 2 ha zemlje. Trdimo torej lahko, da je na Murskem
polju delež »čistih« kmečkih gospodarstev z manj kot 5 ha nižji od
50% ter zato ob zadovoljivi agrarni produkciji in možnostih zaposlitve
v tukajšnjih obrtno-industrijskih obratih ne more biti govora o preobljudenosti.
Z e m l j i š k o p o s e s t n a s t r u k t u r a . Posestna struktura j e eden
važnih momentov geografskega proučevanja, saj zavisi od nje v dobršni
meri tudi struktura in intenzivnost gospodarstva kot celote. S posestno
strukturo je v tesni zvezi vprašanje agrarne prenaseljenosti ter ekonomsko-socialnega položaja prebivalstva.
Po statistiki iz leta 1953 so posestne razmere naslednje:10
Posestne kategorije
0—2
2—5
5—8
8—10
10—15
nad 15

ha
ha
ha
ha
ha
ha

Število pos.

v «/o

630
333
151
tot
141
96

43,3
22,8
10,3
6,9
9,7
6,5

Iz tabele je razvidno, da je na Murskem polju zelo močna posestna
kategorija od 0—2 ha, ki ji pripadajo dobre 4/io kmečkih gospodarstev.
Podčrtam pa naj še enkrat, da se prebivalstvo te kategorije skoraj redno
bavi z neagrarnimi panogami, kot n. pr. z obrtjo, z delom v opekarnah,
najde pa zaslužek tudi v dnini na večjih kmetijah. Kategorija od 2—5 ha
je že nekoliko bolj agrarna in vključuje dobro petino kmečkih gospodarstev. O popolnoma agrarnem življu tudi tukaj ne moremo govoriti,
ker je ta posestna kategorija še vedno kmetijsko pasivna. Agrarni pri10

Po popisu živine.
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delek ne zadostuje niti za prehrano, kaj še za prodajo. Zato ni čuda,
da si člani te posestne skupine poiščejo še stranski zaslužek v drugih
poklicih. Na meji med pasivnim in aktivnim kmetijskim gospodarjenjem
je posestna kategorija od 5—8 ha z eno desetino vseh posestev. Pri njej
lahko že govorim o o pravem agrarnem življu, ki se redko ali le izjemoma
bavi z neagrarno panogo. Žitni pridelek in krompir posestva od 5—8 ha
gre že v prodajo. Večina takih posestev je kmetijsko aktivna.
Zanimive so tudi ostale kategorije. Število posestnikov z 8—10 ha
zemljišča doseže 6,9°/o, od 10—15ha . . . 9,7% in nad 15ha . . . 6,5%. u
Kljub znatni razdrobljenosti posesti je torej delež t. i. srednjih kmetov
dokaj močan, saj doseže število gospodarstev z nad 8 ha zemljišča skoraj
četrtino vseh gospodarstev. To so močno aktivna gospodarstva. O agrarni
prenaseljenosti bi torej na Murskem polju težko govorili. Pri vsem tem
pa se moramo zavedati, da poseduje muropoljski kmet v bližnjem
gričevju še vinograd. Vino in sadje pomenita izdaten dohodek, ki večkrat krije negativno kmetijsko bilanco. Vinogradništvo je torej eden
tistih faktorjev, ki v znatni meri olajšuje socialno-ekonomski položaj
kmeta in zboljšuje njegov življenjski standard.
Za ilustracijo naj navedem nekaj podatkov o narodnem dohodku:
Posestna skupina

0—2

2—5

5—8

8—10

15—15

nad 15

Dohodek na 1 posestvo
Dohodek na 1 člana
Dohodek na ha kmet. z.

23,6
6,5
20,9

53,2
11,8
15,1

78,1
14,5
11,5

153,5
26,6
14,2

141,9
25,8
10,5

184,5
25,1
9,1

Iz tabele je razvidno, da je narodni dohodek relativno nizek, kar je
sploh značilnost naših agrarnih področij, zlasti še tistih, ki so gosto
naseljena in brez pomembnejših možnosti za neagrarno zaposlitev. Če bi
s tega vidika primerjali Mursko polje in Prekmurje, bi nam slednje
pokazalo še nižje vrednosti, kar j e razumljivo, saj j e Mursko polje
v svojem gospodarskem razvoju in stopnji deruralizacije dalje kot
Prekmurje, ki kaže tudi sicer nekatere specifične probleme.
Ne bo odveč, če si ogledamo še narodni dohodek po gospodarskih
panogah:
Posestne kat.

0—2

2—5

5—8

8—10

10—15

nad 15

Poljedelstvo
Sadjarstvo
Živinoreja
Dom. pred. kmetij, pr.
Stranski dohodki
Gozdarstvo

5.225
2.147
8.931
6.606
210
473

17.885
4.913
15.439
13.227
2,984
1.41b

28.113
8.422
20.987
17.355
62
2.600

64.386
19.113
20.521
39.784
198
5.734

56.819
19.219
26,561
33.372
1.083
8.830

104.100
21.300
21.233
32.700
1.333
3.800

11 Po zveznem
zakonu o zemljiškem skladu (deset-hektarski maksimum)
je bilo od posestnikov kategorije nad 15 ha in 10—15 ha odkupljenih 195 ha
obdelovalne zemlje.
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Iz tabele je razvidno, da je dohodek največji pri poljedelstvu in
živinoreji. Zanimivo pa je, da njuno razmerje po posestnih skupinah
ni vedno enako: pri kategoriji 0—2 ha je dohodek od živinoreje večji
kakor od poljedelstva, pri kategoriji 2—5 ha se dohodka približno
ujemata, pri ostalih kategorijah pa j e dohodek poljedelstva redno
višji (do petkrat) od dohodka živinoreje. Dohodek poljedelstva torej
z velikostjo posesti narašča, medtem ko se dohodek živinoreje le malo
izpreminja.
V okviru poljedelske proizvodnje so po dohodku na prvem mestu
žitarice, slede vrtnine (krompir) in krmske rastline. Razmerje med žitaricami in krompirjem je po vrednosti dohodka pri nižjih posestnih kategorijah približno enaka, pri višjih pa je dohodek žitaric večji (do enkrat)
od dohodka krompirja ozir. vrtnin.12
Podatki o dohodku po posestnih kategorijah nam osvetle tudi nujno
navezanost malih posestnikov na neagrarno zaposlitev, saj nizki dohodki
še zdaleč ne zadoščajo njih življenjskim potrebam. Ta delovna sila najde
zaposlitev v obrti, industriji, prometu, a v nemajhnem obsegu v obliki
dnine. Pogosti so tudi najemi manjših ornih površin in plača v pridelku.
Videli smo, da so murskopoljska posestva pod 5ha na splošno kmetijsko pasivna in da si pomagajo s stranskim zaslužkom. Pridelek žitaric
je pri njih nezadosten. V prodajo prihaja le nekaj živine (teleta) in
njenih produktov (mleko, jajca), kar pa še ne krije potreb po nakupu
živilskih in industrijskih proizvodov. Zaposlitev članov družine izven
domačega gospodarstva j e torej neizbežna. Nekatera industrijska in
obrtna podjetja so potemtakem zelo dobrodošla za zaposlitev te odvišne
kmečke delovne sile. Prav možnost zaslužka v bližini in relativno dokaj
ugodna posestna struktura sta v novejšem času kakor tudi v preteklosti
zavirali odtok prebivalstva v mesta ali v tujino. Deruralizacija gosto
naseljenega Murskega polja bo vsekakor še nadalje važen moment njegovega gospodarskega razvoja in napredka.
Veliko ugodnejša je ekonomska bilanca pravih kmetov, posestnikov
s preko 5 ha zemljišča. Takšno gospodarstvo se z žitnim pridelkom ne
le prehrani, temveč ga veliko tudi proda. Prodaja pšenice, koruze in
krompirja daje muropoljskemu kmetu največji dohodek. Znatni so še
dohodki od živinoreje (teleta, prašiči za pleme in zakol, mleko) in prevozništva s konjsko vprego. Omenil sem tudi že vinogradniško posest,
ki je bila najmočnejša prav pri teh kmečkih gospodarstvih.
P r i m e r j a v a p o s e s t n i h k a t e g o r i j l e t a 1825 in l e t a 1952.
Pri tej primerjavi sem upošteval naselja Vučja vas, Križevci, Boreči,
Noršinci, Babinci in Krištanci s Šalinci. Posestnike sem uvrstil glede
na površino njive in travnika v 4 kategorije (gl. tabeli IA in IB).
Podatki o narodnem dohodku so povzeti po Obdelavi narodnega dohodka
iz kmetijstva za leto 1950, Okrajna planska komisija Ljutomer. Nanašajo se na
okraj Ljutomer leta 1950.
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I. A : Posestne kategorije za leto 1825
Pod 1,5 ha

Kat. občina

št. p.

%

8
11
18
13
12
15

18,6
34,3
48,6
44,8
27,2
41,6

Vučja vas
Križevci
Boreči
Noršinci
Babinci
Krištanci
Povpreček

Od i,5—3ha

Od 3 - 5 ha

št. p. 1 %

št. p.

%

št. p.

%>

6
0
1
5
5
2

13,9
0,0
2,7
17,2
11,3
5,5

23
13
13
11
17
18

53,4
40,6
35,1
37,8
38,5
49,9

6
8
5
0
10
1

13,9
25,0
13,5
0,0
22,7
2,7
13,5

34,8

Nad 5 ha

8,5

Skupno
št. p.
43
32
37
29
44
36

42,9

I. B: Posestne kategorije za leto 1952
Kat. občina

Pod 1,5 ha

Od 1,5 —3ha

Od 3-- 5 ha

št. p.

°/o

št. p.

št. p.

°/o

št. p.

°/o

61
85
89
36
52
46

56,4
70,8
71,2
57,1
59,7
55,4

9
22
18
8
11
17

10
5
9
7
7
5

9,2
4,1
7,2
ИД
8,0
6,0

28
8
9
12
17
15

25,8
6,5
7,2
19'0
19,5
18,0

Vučja vas
Križevci
Boreči
Noršinci
Babinci
Krištanci

62,9

Povpreček

8,3
18,3
14,4
12,7
12,6
20,4

Nad 5 ha

7,3

14,5

Skupno
št. p.
108
120
125
63
87
83

15,1

Iz tabele sledi, da je število posestnikov z manj kot 1,5 ha v razdobju
1825—1952 poraslo od 3 5 % na 6 3 % . Kategoriji pod 1,5—3 ha in 3—5 ha
ne kažeta pomembnejših razlik, pač pa se zelo skrči kategorija z nad
5 ha zemljišča. Število posestnikov se zmanjša s 4 3 % na 15%.
Primerjava povprečne velikosti posesti, povprečne
v e l i k o s t i p a r c e l e in š t e v i l a p a r c e l na p o s e s t n i k a m e d l e t o m
1825 in 1952. O g l e j m o si n a j p r e j tabelo povprečne velikosti posesti
(tabela I I A in B):
II. A : Povprečna velikost posesti leta 1825
Njiva

Travnik

Gozd

Pašnik

Skupaj

Na 1 pos.
odpade

ha

a

ha

a

ha

a

ha

a

ha

a

Vučja vas
Križevci
Boreči
Noršinci
Babinci
Krištanci

4
4
3
2
3
4

96
40
96
90
25
81

2
1
0
1
1
0

35
20
91
77
08
80

0
0
0
0
0
0

66
26
28
25
88
90

2
0
2
2
0
0

03
21
92
64
12
19

11
8
8
8
6
7

18
30
31
13
61
57

Povpreček

4

08

1

36

0

57

1

56

8

27
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II. B: Povprečna velikost posesti leta 1952
Na 1 pos.
odpade

Njiva

Travnik

Pašnik

Gozd

Skupaj

ha

a

ha

a

ha

a

ha

a

ha

a

Vučja vas
Križevci
Boreči
Noršinci
Babinci
Krištanci

2
1
1
1
1
2

38
24
20
66
85
23

0
0
0
1
0
0

92
37
29
11
70
50

0
0
0
0
0
0

12
03
05
11
23
16

0
0
0
0
0
0

82
52
•85
60
11
19

4
2
2
3
3
3

58
33
50
86
16
41

Povpreček

1

72

0

61

0

11

0

55

3

22

St. p .

103
114
123
61
84
80

O b primerjavi obeh stanj se pokaže, da se je kmečka posest močno
zmanjšala. Tako je odpadlo v letu 1825 na enega posestnika povprečno
še 8 ha 27 a, v letu 1952 pa le še 3 ha 22 a. Po kulturnih kategorijah je
slika naslednja: na enega posestnika je leta 1825 odpadlo še povprečno
4 ha 08 a njive, 1 ha 36 a travnika, 57 a pašnika in 1 ha 56 a gozda,
a leta 1952 le 1 ha 72 a njive, 61 a travnika, 11 a pašnika in 55 a gozda.
Kmečka posest se je skrčila od leta 1825 za 61°/o, po kulturah pa sledeče:
njivska posest za 5 8 % , travniška za 5 5 % , pašniška za 8 1 % in gozdna
za 6 5 % . To krčenje posesti gre delno tudi na račun sprememb v kulturah, predvsem pašnika in gozda.
Karakteristični so tudi podatki za povprečno velikost parcele in
povprečno število parcel na posestnika. Upoštevani so le posestniki za
več kot 1,5 ha njive ali travnika (tabela III A in B).
Tabela nam pove, da j e njivska parcela leta 1952 za 20 a manjša
kot leta 1825. Zmanjšanje njivske parcele je razumljivo, če upoštevamo,
da se je število parcel med leti 1825—1952 zelo povečalo. Travniška
parcela je leta 1952 manjša le pri katastrski občini Noršinci in Boreči,
pri ostalih pa nekoliko poraste. Zvečanje travniške parcele (v povprečku
za 6 a) je rezultat krčenja števila parcel ter razširitve travniških površin.
Zanimiva je tudi primerjava povprečnega števila parcel, ki odpade
na posestnika. Leta 1825 pride na posestnika 9,3 njivskih, 6,8 travniških,
4,9 pašniških in 2,5 gozdne parcele. Leta 1952 so vse vrednosti nižje,
tako da odpade na posestnika le 8,9 njivskih, 4,5 travniške, 2,5 pašniški
in 2,3 gozdni parceli. Zlasti občuten je torej padec števila pri pašniku
in travniku. Pri nekaterih občinah j e število njivskih in gozdnih parcel
na posestnika leta 1952 večje kot leta 1825, pojav, ki j e tesno povezan
z močnim drobljenjem posesti. Tako se je na primer število njivskih
parcel v Vučji vasi povečalo od 345 na 534, v Noršincih od 143 na 224,
a gozdnih parcel v katastrski občini Krištanci od 34 na 80.
Doslej smo pri povprečni velikosti parcele in povprečnem številu
parcel na posestnika upoštevali le gospodarstva, ki obsegajo več kot
1,5 ha osrednjega vaškega zemljišča — njive in travnika. Ce upoštevamo
vsa vaška gospodarstva, se število parcel na posestnika seveda zmanjša,
povprečna velikost parcele pa kaže le manjše diference. Podrobneje nam
to nakazuje tabela IV.
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III. A : P o v p r e č n a v e l i k o s t p a r c e l e in p o v p r e č n o š t e v i l o p a r c e l
n a p o s e s t n i k a I. 18251

Kat. obč.

Povpr. vel. pare. v ha
,

Povp r. štev. parcel na 1 posestn.

Njiva

Travnik

Njiva

Travnik

Pašnik

Gozd

Vučja vas
Križevci
Boreči
Noršinci
Babinci
Krištanci

0,60
0,66
0,61
0,56
0,65
0,73

0,28
0,41
0,30
0,43
0,40
0,19

9,8
10,0
11,6
8,9
6,3
10,7

10,4
5,4
5,6
7,0
4,2
6,9

3,3
6,3
8,0
4,0
4,7
3,9

2,0
4,0
3,8
2,0
1,5 '
2,2

Povpreček

0,64

0,31

9,3

6,8

4,9

2,5

III. B : P o v p r e č n a v e l i k o s t p a r c e l e in p o v p r e č n o število p a r c e l
na p o s e s t n i k a 1. 19521

Kat. obč.

Povpr. štev. parcel na 1 posestn.

Povpr. vel. pare. v ha
Njiva

Travnik

Njiva

Travnik

Pašnik

Gozd

Vučja vas
Križevci
Boreči
Noršinci
Babinci x
Krištanci

0,44
0,44
0,37
0,36
0,48
0,54

0,29
0,42
0,28
0,41
0,54
0,44

11,3
7,5
8,7
9,7
7,8
7,7

6,0
2,7
3,6
5,0
3,5
4,0

1,5
1,9
i,7
1,6
3,7
3,1

2,3
1,4
2,0
2,3
2,0
3,0

Povpreček

0,44

0,37

8,9

4,5

2,5

2,3

I V . : P o v p r e č n a v e l i k o s t p a r c e l e in p o v p r e č n o š t e v i l o p a r c e l
n a p o s e s t n i k a I. 1952

Kat. občina

Njiva

Travnik

Vučja vas
Križevci
Boreči
Noršinci
Babinci
Krištanci

0,42
0,40
0,36
0,35
0,41
0,51

0,27
0,35
0,26
0,37
0,48
0,41

Povpreček

0,41

0,34

1

Povp r. štev. parcel na 1 posest.

Povpr. vel. pare. v ha

Njiva

Travnik

Pašnik

Gozd

8,7
.4,0
4,8
6,2
4,7
4,9

4,8
2,0
2,5
3,5
2,8
3,3

0,7
1,2
2,0
1,7
3,4
2,6

1,8
1,6
1,5
1,9
2,0
2,7

5,3

3,2

2,0

1,8

Upoštevani samo posestniki z več ko 1,5 ha zemlje.
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In slednjič še o povprečni velikosti parcel in številu parcel na
posestnika po p o s e s t n i h k a t e g o r i j a h . Kot primer obdelave intenzitete razdrobljenosti mi je služila katastrska občina Boreči.
Oglejmo si spodnjo tabelo V.
V.: Povprečna velikost parcele v arih po posestnih kategorijah
(k. o. Boreči)
Nj iva

Travnik

Pašnik

Gozd

Posestne
kat.

1825

1952

1825

1952

1825

1952

1825

1952

Pod 1,5 ha
1,5—3 ha
3—5 ha
Nad 5 ha

35,7
37,2
56,8
62,8

31,1
31,9
38,8
42,3

42,3
11,5
9,7
32,2

20,6
18,1
32,5
30,1

9,2
3,8
4,2
4,3

26,5
7,5
10,7
10,2

189
141
186
150

18,6
69,8
147,9
98,2

Iz. nje je razvidno, da se velikost parcele po posestnih kategorijah
zelo spreminja in da se veča s posestjo le njivska parcela. Travnik,
pašnik in gozd kažeta dokaj spremenljivo stanje. Obenem lahko povzamemo, da je njivska parcela leta 1825 s posestno kategorijo močneje
naraščala kakor leta 1952, saj doseže diferenca med najnižjo in najvišjo
kategorijo v prvem primeru 27 a, v drugem pa le l i a .
Y ustrezajočem razdobju se zmanjša tudi povprečna velikost parcele,
in to pri vseh kulturah z izjemo pašnika ter posestne kategorije 3—5 ha
travnika. V tem primeru se parcele povečajo.
Marsikaj nam pove tudi tabela VI.
VI. Povprečno število parcel na posestvo po posestnih kategorijah
(k. o. Boreči)
Nj iva

Travnik

Pašnik

Gozd

Posestne
kat.

1825

1952

1825

1952

1825

1952

1825

1952

Pod 1,5 ha
1,5—5 ha
3—5 ha
Nad 5 ha

1,7
5,0
8,0
14,4

1,0
6,1
8,4
14,2

0,1
1,4
4,0
7,4

0,3
1,0
2,3
7,1

1,8
3,2
5,0
10,0

0,1
0,3
0,7
2,0

0,2
1,0
3,0
4,4

0,4
0,8
1,4
2,1

Povprečno število parcel na posestvo se torej s posestno kategorijo
poveča. Na posestnika z nad 5 ha zemljišča odpade 13 njivskih in 7 travniških parcel več kot na posestnika s pod 1,5 ha. Zanimivo je, da se
stanje iz leta 1825 in iz leta 1952 večkrat ujema. Večje diference izkazujeta le pašnik in gozd kot zemljiški obliki, ki sta doživeli najintenzivnejše kosanje. Tako je v letu 1825 prišlo na posestvo s preko 5 ha
zemljišča 8 pašniških in 4 gozdne parcele več kot na posestvo s pod
1,5 ha, leta 1952 pa le še 2 pašniški in gozdni parceli več.
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Število parcel na posestvo se torej med leti 1825—1952 v splošnem
zmanjša, podobno kot površina parcele. Skrčenje števila parcel na posestnika je zlasti občutno pri pašniku in gozdu, saj je n. pr. odpadlo
na posestnika z nad 5 ha zemljišča leta 1825 še 10 pašniških in 4,4 gozdne
parcele, leta 1952 pa le 2 pašniški in 2,1 gozdne parcele.
Medsebojno razmerje povprečne velikosti parcele in povprečnega
števila parcel na posestnika nas vodi k t. i. i n d e k s u p a r c e l a c i j e , 1 3
ki nam lepo nakazuje stopnjo ozir. intenziteto razdrobljenosti vaškega
P
zemljišča. Indeks parcelacije dobimo po formuli — X 50 = I. Pri tem
pomeni P = srednje število parcel na posestvo, Y = povprečna velikost
parcele v arih.
VII.: Indeks parcelacije po posestnih kategorijah
(k. o. Boreči)
Nj iva

Travnik

Pašnik

Gozd

Posestne
kat.

1825

1952

1825

1952

1825

1952

1825

1952

Pod 1,5 ha
1,5—5 ha
3—5 ha
nad 5 ha

2,3
6,7
7,0
11,4

1,6
9,5
10,8
16,7

0,2
6,0
20,6
11,4

0,7
2,7
3,5
11,7

9,8
42,1
59,5
116,3

0,1
2,0
3,2
9,8

0,05
0,3
0.8
1,4

1,0
0,5
0,4
1,0

Iz tabele VII j e dobro razviden pojav kosanja in drobljenja
zemljiške posesti, eden od najvažnejših agrarno-geografskih momentov
19. stoletja. Delitev skupne vaške posesti (gmajne in gozda) je močno
spremenila obseg parcel in njih delež na posestnika. Rezultat teh sprememb so pestre razlike v indeksu parcelacije med letom 1825 in 1952.
Zlasti se opaža, da je vrednost indeksa znatno nižja pri pašniku (zvečanje površine in zmanjšanje števila parcel na posestvo) in višja pri
njivi (zmanjšanje površine parcel), pri travniku in gozdu pa različna
v primerjavi z letom 1825.
VIII.: Indeks parcelacije k. o. Boreči in dela Murskega polja
Del Murskega polja
Njiva
Travnik
1952
1825
1952
1825

Kat. občina Boreći
Travnik
Njiva
1952
1825
1952
1825
9,5

11,7

9,3

6,4

7,2

10,1

10,9

6,0

V celoti lahko zasledujemo tudi naraščanje indeksa parcelacije
z večanjem posesti. Tako se zviša indeks parcelacije v letu 1825 pri njivi
13 Ramser-Schnyder-Tanner, Landwirtschaftliches Meliorationswesen, Bern
1947, Parzellierung des landwirtschaftlichen Grundeigentums in der Schweiz,
str. 90, 91.
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od 2,3 na 11,4. travniku od 0,2 na 11,4, pašniku od 9,8 na 116,3 in gozdu
od 0,05 na 1,4. Podobna je slika v letu 1952. Izjemo tvori le indeks gozdne
parcelacije.
Za zaključek še indeks parcelacije občine Boreči in dela Murskega
polja.14 Upoštevani so posestniki z nad 1,5 ha zemljišča ne glede na posestno kategorijo. Tabela nam lepo pokaže porast indeksa njivske in
padec indeksa travniške parcelacije v razdobju 1825—1952 (tab. Vili).
B.

Poljedelstvo

Mursko polje je izrazita agrarna pokrajina. V ospredju je poljedelstvo, tesno povezano z živinorejo. Prirodni pogoji za poljedelstvo se
zelo ugodni, saj je Mursko polje rečna naplavina z zadostno debelino
rodovitne humozne plasti. To velja zlasti še za obsežno aluvialno naplavino (prod, pesek), medtem ko je ilovnata Radensko-križevska terasa
za agrarno izrabo spričo težkih tal nekoliko manj primerna. Ni čuda
torej, če sestavlja prav aluvialni nanos najstarejše agrarno jedro Murskega polja. Na Radensko-križevski terasi se javljajo povečini le mlajši
njivski kompleksi na nekdanjih gozdnih tleh ali pa na že dalj časa
izkrčenih vaških gmajnah. Da imamo tukaj opravka z mlajšo razširitvijo
njivskih površin, pričajo tudi ledinska imena in poljska razdelitev.
K u l t u r n e k a t e g o r i j e i n k u l t u r n i p a s o v i . Pogled na karto
izrabe zemljišča Murskega polja (Priloga I) nam pove, da prevladujejo
zorane površine — njive in vrtovi. Njih delež doseže 52°/o, torej dobro
polovico površine. Skoraj petina površine (19 %) odpade na travnik,
4 % na pašnik in šestina (17°/o) na gozd. Delež kmetijske zemlje je torej
zelo visok, saj doseže 75°/o površine. Ni torej dvoma, da je Mursko polje
eno naših najbolj intenzivnih agrarnih področij.
Primerjava zemljiških kategorij iz leta 1825 in 1951 pokaže, da se
obseg kmetijske zemlje ni spremenil, pač pa se je spremenilo medsebojno
razmerje kultur. Predvsem lahko ugotovimo, da so se od leta 1825 njivske
površine povečale od 4 6 % na 50% skupne površine (za 367ha). Ta porast
je vsekakor vezan na krčenje pašnikov, katerih obseg je padel z 9 %
v letu 1825 na 4 % v letu 1951. Nazadovanje pašniških površin ter
širjenje poljedelske zemlje je torej karakterističen pojav te dobe. Travniki so se od leta 1825 nekoliko povečali (od 18% na 19%), medtem ko
so gozdovi nazadovali (od 20% na 17%).
Spremembe kulturnih kategorij v razdobju 1825—1951 so posledica
socialno-gospodarskega razvoja, ki se v podobnih oblikah javlja tudi
v drugih naših agrarnih področjih.
Oglejmo si še razlike v deležu kulturnih kategorij po katastrskih
občinah. Obseg določene kategorije zavisi predvsem od lege glede na
mikroreliefne in pedološke razmere ter od stopnje agrarnega izkoriščanja.
Največ n j i v in v r t o v ima katastrska občina Grlava (75%), ne
mnogo manj (od 60—68 % ) pa katastrske občine Krištanci, Cven, Stročja
vas, Iljaševci, Babinci in Pristava. Njihova zemljišča vključujejo izključ14

Kat. občine Vučja vas, Križevci, Boreči, Noršinci, Babinci in Krištanci.
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no ali pa v prevladujoči meri aluvialno prodno naplavino. Zanimivo je,
da sta med njimi tudi Stročja vas in Pristava (vlažna tla ob Ščavnici).
Okrog povprečka (od 50—55°/o) se gibljejo katastrske občine Križevci,
Staranova vas, Bučečovci, Lukavci, Vučja vas in Ključarovci. Te katastrske občine segajo le z delom svojega zemljišča na aluvialna tla in
vključujejo v večji ali manjši meri diluvialno Radensko-križevsko teraso,
ki jo v znatnem obsegu prekriva gozd. Od 44—49% polja imajo naselja
Boreči, Noršinci, Ljutomer, Krapje in Veržej, od 34—39% pa Bunčani,
Cezanjevci in Mota. Relativno nizek delež njivskih površin teh katastrskih občin je razumljiv, saj vključujejo obsežne gozdne in travniške
površine v inundacijskem pasu Mure in Ščavnice (z izjemo Borec).
Največ t r a v n i k o v ima katastrska občina Cezanjevci (33%), ki zajame vlažen svet ob Ščavnici. Ni čuda torej, da imajo tudi naselja
Noršinci, Lukavci, Ljutomer in Stročja vas precej travniških površin
(od 2 4 % do 29%), saj leži njih zemljišče ob istem potoku. Okrog povprečka (od 17% do 23%) se gibljejo katastrske občine Babinci, Pristava,
Vučja vas, Cven, Ključarovci, Bučečovci, Krištanci, Bunčani in Veržej.
Te katastrske občine vključujejo vlažna tla ob Murici, kot n. pr. Krištanci, Babinci in Pristava ali pa vlažne inundacijske pasove ob Muri,
kot Vučja vas, Bunčani in Veržej. Najnižjo kategorijo od 10—16% sestavljajo katastrske občine Krapje, Križevci, Mota, Grlava, Staranova
vas, Boreči in Iljaševci. To so naselja, ki imajo le malo vlažnih tal.
P a š n i š k e p o v r š i n e so na Murskem polju skromne in se še dalje
krčijo. Nekdaj obsežne vaške gmajne so danes parcelirane in razdeljene
med posestnike. Skupne vaške posesti je malo. Kmetje so pašnike z individualno obdelavo pogosto spremenili v travnike ali preorali v njive.
K pašnim površinam se prištevajo tudi omejki, tako imenovane »vrati«.
Po deležu pašnika ločimo tri kategorije. V prvo (od 0—3%) vpada
največ naselij: Iljaševci, Staranova vas, Križevci, Cven, Lukavci, Boreči,
Bučečovci, Vučja vas, Veržej in Noršinci. Od 3—6% pašnika imajo katastrske občine Mota, Ljutomer, Stročja vas, Grlava, Krištanci in Krapje.
Kategorijo od 6—12 °/o pašnika sestavljajo katastrske občine Ključarovci,
Cezanjevci, Pristava, Babinci in Bunčani. K temu relativno visokemu
deležu so prispevali tudi prirodni pogoji, predvsem pri naseljih Cezanjevci in Pristava.
G o z d porašča v glavnem slabša tla diluvialne Radensko-križevske
terase in inundacijski pas ob Muri. Največ gozda ima katastrska občina
Boreči (34%). Nad povprečkom j e tudi kategorija 20—28% s katastrskimi občinami Staranova vas, Krapje, Mota, Veržej, Ključarovci,
Iljaševci, Bučečovci in Križevci. Kot je razvidno iz karte izrabe zemljišča, so ta naselja znatno udeležena na diluvialni terasi ali inundacijskem murskem pasu. Vučja vas, Ljutomer, Cezanjevci, Noršinci, Bunčani
in Lukavci imajo 10—18%. Kategorija od 5—9% gozda se javlja v katastrskih občinah Cven, Pristava in Krištanci. Še niže pade ta delež
v katastrskih občinah Babinci, Grlava in Stročja vas (1—4%). Gozd je
tukaj ohranjen le še v neznatnih ostankih, vaško zemljišče je v celoti
kultivirano.
Oglejmo si še razporeditev kulturnih pasov Murskega polja, ki
prihajajo prav lepo do izraza na karti izrabe zemljišča. Njih značaj in
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obseg zavisi od fizičnogeografskih in antropogeografskih momentov.
Odločujoče so predvsem mikroreliefne in talne razmere ter stopnja
intenzivnosti agrarnega gospodarstva. Marsikatero vaško zemljišče
zajema še komplekse, ki bi bili sposobni za intenzivnejše izkoriščanje
(travnik, gozd). Pri naseljih Radensko-križevske terase lahko že na prvi
pogled ugotovimo, v kako različnem obsegu je posegla agrarna izraba
tal na slabša tla diluvialne terase (gl. barvno karto izrabe zemljišča
\ prilogi).
O b pogledu na karto izrabe zemljišča lahko nadalje ugotovimo,
da je prodnati aluvij Murskega polja jedro agrarnega zemljišča. Prevladuje njivski svet, ki se menjava v vlažnejših legah s travnimi kompleksi.
Ti so posebno pogosti v poplavnem območju Ščavnice in deloma ob
Muri. Zelo karakteristična sta v pokrajinski sliki gozdna pasova — prvi
na diluvialni terasi, drugi ob Muri. Na aluviju je gozda zelo malo.
Na Murskem polju bi potemtakem ločili naslednje kulturne pasove:
P o l j e zasega v pretežni meri aluvialno prodno naplavino. Aluvialnemu njivskemu pasu pripada zemljišče katastrskih občin Grlava,
Krištanci, Babinci in Cven, v večjem ali manjšem obsegu pa ga vključujejo tudi ostala naselja.
Pas zoranega sveta pa nikakor ni omejen le na prodni aluvij,
temveč se razširi tudi na diluvialno ilovnato teraso. Polje katastrske
občine Vučja vas leži vse na tej terasi. D o večje veljave prihajajo njivski
kompleksi Radensko-križevske terase tudi pri naseljih Bučečovci, Staranova vas, Iljaševci, Križevci, Boreči in Ključarovci. Tukaj prične aluvij
Ščavnice, diluvialna terasa se javlja le v manjšem ostanku (Cezanjevci,
Stročja vas).
T r a v n i k (pašnik) je omejen na bolj ali manj vlažne talne razmere. Travniških kompleksov je največ v inundacijskem pasu Ščavnice
(katastrske občine Cezanjevci, Ljutomer in Stročja vas). Precej travnika
je še ob Muri, zlasti v zunanjem rečnem pasu. Na prodni ravnini prihajajo travni kompleksi malo do izraza. Običajno obdajajo naselja ali pa
spremljajo v obliki ozkih pasov stare murske meandre. Ekstremno vlažna
ila zajamejo pašniki (katastrski občini Krap je in Bunčani). Značilni so
skromni ostanki nekdanjih skupnih gmajn, ki jih srečujemo skoraj pri
vseh naseljih.
G o z d se javlja v dveh izrazitih pasovih ob Muri in na diluvialni
Radensko-križevski terasi. O značaju obeh gozdnih tipov smo že govorili.
V murskem inundacijskem območju se gozd običajno priključi travnim
kompleksom ter zajame najnižje in najvlažnejše lege ob reki. Tla
Radensko-križevske terase niso prevlažna, zato je agrarno zemljišče že
zelo izpodrinilo gozdna tla. Ponovno naj podčrtam, da gre tukaj za najmlajše krčenje gozda in za njivske komplekse, ki po svoji produktivnosti
ne dosegajo aluvialnih peščeno-prodnatih tal.
Nekaj gozda zasledimo tudi v poplavnem pasu ob Ščavnici.
P o l j e d e l s k e k u l t u r e i n p r o i z v o d n j a . Mursko polje
kot sestavna enota našega subpanonskega področja je tipična agrarna
pokrajina. Od celokupne orne zemlje, ki obsega po uradni statistiki 46°/o
površine, odpade na zemljišče, zasejano z žitaricami 65°/o, na krmske
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rastline 15%, vrtnine 14°/o in 5 % na industrijske rastline. Medsebojno
razmerje kultur se le malo spreminja, pač pa tembolj njih delež od celokupne povšine, ki nakazuje razlike v površini poljedelske zemlje.
Najvišji d e l e ž ž i t a r i c kaže KLO Grlava (40°/o), ki obsega
izključno aluvialno prodno naplavino. Nad povprečkom je tudi kategorija 50—35%, ki obsega KI,O Stročja vas, Vučja vas, Bučečovci, Noršinci,
Staranova vas, Lukavci in Križevci. Pod povprečkom sta kategoriji od
26—29% in 19—24%, Prva vključuje KLO Veržej, Cven in Ključarovci,
druga pa KLO Bunčani, Cezanjevci in Ljutomer.
Po d e l e ž u k r m n i h r a s t l i n ločimo tri kategorije: od 7,5 do
11% (nad povprečkom), od 6—7,5 % in od 4,5—5,5% (obe pod povprečkom). V prvo lahko uvrstimo KLO Grlava, Ključarovci, Staranova vas
in Stročja vas, v drugo KLO Lukavci, Vučja vas, Cven, Ljutomer, Noršinci in Križevci, v poslednjo pa KLO Veržej, Cezanjevci, Bučečovci
in Bunčani.
Tudi v d e l e ž u v r t n i n se pokažejo razlike. V kategorijo 6—7%
(okrog povprečka) vpadajo KLO Veržej, Cven, Grlava in Ključarovci,
v kategorijo 7 — 8 % (nad povprečkom) pa KLO Stročja vas, Križevci,
Noršinci, Ljutomer in Lukavci. Pod povprečkom je kategorija 4—5,5%,
ki vključuje KLO Siaranova vas, Cezanjevci, Bučečovci, Bunčani in
Vučja vas.
Preostane nam še d e l e ž i n d u s t r i j s k i h r a s t l i n . Okrog
povprečka (kategorija od 2—2,5%) se gibljejo KLO Bučečovci, Ključarovci, Ljutomer, Cven, Noršinci, Stročja vas in Grlava. Nad 2,5% industrijskih rastlin imata KLO Staranova vas in Križevci. Relativno nizko
(od 1—2%) pade ta delež v KLO Lukavci, Cezanjevci, Vučja vas,
Bunčani in Veržej.
Omembe vredno je tudi r a z m e r j e m e d ž i t a r i c a m i . Tako
je odpadlo leta 1950 od površine, zasejane z žiti, največ na pšenico (37%),
sledijo rž (21%), koruza (20%), oves (12%), soržica (4%), proso (3%)
in ječmen (3%). Od v r t n i n se sadi največ krompirja (87%), kar
pomeni 1 3 % njivske površine. Rž, koruza in krompir zasegajo enake
površine. Najvažnejša s t r n i š č n a p o s e v k a sta repa in ajda.
V okviru površin, zasejanih z žitaricami, zaseže ajda 10%, torej polovico
deleža koruze ali rži in se uvrsti daleč pred ječmen, proso in soržico.
Površina, zasejana z repo, pomeni 4 8 % površine krmnih rastlin. Od
k r m n i h r a s t l i n odpade na deteljo blizu polovica. Vrste i n d u strijskih rastlin
so enakomerno zastopane. Največ površine
odpade na oljno repico (36%), sledita sladkorna pesa (30%) in čisti
sončnični nasadi (30%). Pomembni so še v m e s n i s a d e ž i in p o d s e v k i . Tako je s fižolom zasajeno 12%, s sončnicami 10%, z bučami
1 8 % in z deteljo 4 % njivske površine.
Najvažnejše poljske kulture Murskega polja so torej pšenica, rž,
krompir in koruza, ki zavzemajo 6 3 % orne površine. Pšenica močno
dominira ter zasega z ržjo 3 7 % orne površine. Od tod velika vloga kruha
in močnatih jedi v prehrani muropoljskega kmeta. V tej zvezi naj
opozorim na statistiko o p r o i z v o d n j i ž i t a r i c n a p r e b i v a l c a .
Na Murskem polju odpade na enega prebivalca toliko pšenice in rži kot
Geografski vestnik — 11
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v slovenskem povprečku na tri prebivalce. Delež soržice je šestkrat
večji, ovsa in ajde pa dvakrat. Koruza, proso in krompir kažejo manjše
diference, delež ječmena pa je skoraj isti. Še bolj nam bo podčrtal to
razliko podatek, da odpade na prebivalca Murskega polja 343 kg žitaric,
medtem ko v okviru LRS več kot polovica manj, le 151 kg.
Da je Mursko polje močno produktivno agrarno področje, potrjujejo
tudi hektarski donosi, ki so med najvišjimi v Sloveniji. Muropoljsko
poljedelstvo lahko uvrstimo med najintenzivnejše in najnaprednejše
oblike slovenskega agrarnega gospodarstva, saj tukajšnji kmet na splošno
dobro obdeluje in gnoji zemljo. Ne bo odveč, če dodam, da se v vedno
večji meri poslužuje strojne obdelave (traktorske postaje), umetnih gnojil
in drugih agrotehničnih ukrepov z namenom, da doseže čim večji donos.
Izredno zanimivo vprašanje tako z agrotehničnega kot agroekonomskega vidika, ki je pridobilo na važnosti zlasti v načrtnem gospodarstvu,
je vprašanje ali in v kakšni meri vpliva posestna struktura oziroma
velikostna skupina na značaj kultur in izrabe tal. Prav tako lahko močno
vpliva na značaj agrarnega gospodarstva tudi možnost zaslužka v neagrarnih poklicih, kot je to primer pri nižjih posestnih kategorijah. Tako
moremo opažati pri kmečkih obratih, kjer je del članov zaposlen v
neagrarnih poklicih, prestavljanje težišča v proizvodnji na pridelovanje
zelenjave ali krompirja, pa krmil za prašiče ali kravo. Takih gospodarstev je na Murskem polju precej. Zlasti velja to za kategorijo od 0—2 ha,
ki zasega 4 3 % vseh kmečkih gospodarstev. Zato ni čuda, da se rezultat
te usmerjenosti kaže tudi v razmerju med deležem posameznih poljščin,
pa tudi v deležu posameznih vrst živine. Tako se zveča delež vrtov,
poveča se delež krompirja in vrtnin, pade pa delež žit. Prav tako se
običajno poveča delež prašičev med živino.
Eden izmed zelo pomembnih faktorjev, ki vplivajo na značaj izrabe
tal in kultur, je preskrba z delovno silo v najširšem smislu. Vsako kmetijsko opravilo zahteva določeno množino dela. V agrarnem gospodarstvu
pa je vprašanje delovne sile zlasti važno. Tu nimamo opravka z delom,
ki je enako skozi vse leto. Ciklus kmetijskih opravil je močno odvisen
od prirode, od vsakoletnega poteka vremena. Poleg tega pa zahteva vsaka
vrsta kmetijske dejavnosti, vsaka vrsta kultur različno množino delovne
sile in ob različnem času. Delovna sila je zato izredno pomemben moment
v funkcioniranju agrarne proizvodnje ter ima močne geografske vzroke
in učinke. Tako je zelo važno število aktivnega kmečkega prebivalstva
na eno gospodarstvo. Slednje je na Murskem polju zelo nizko, saj doseže
komaj dve aktivni osebi. S tem se odpre novo poglavje, razmerje delovne
sile do kmetijske površine. Na Murskem polju odpade na eno aktivno
kmečko osebo 2,4 ha kmetijske, 1,6 ha poljedelske in 73 a živinorejske
zemlje, torej vsekakor skromne površine (pomanjkanje mehanizacije).
Ob tem postane razumljiv tudi nizek delež aktivnega kmečkega prebivalstva na eno gospodarstvo.15
V i n o g r a d n i š k a p o s e s t m u r o p o l j s k e g a k m e t a . Doslej je bilo govora le o kmečki posesti na ravnini. Ne smemo pa pozabiti,
da posedujejo muropoljski kmetje v bližnjih Ljutomerskih goricah še
15 Kmetijstvo LRS v luči statistike, Zavod za statistiko in evidenco LRS,
Ljubljana 1953, str. 135.
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vinograde in sadovnjake. Značaj in delež te zemljiške posesti je velikega
pomena za ekonomsko-geografsko karakteristiko posameznih naselij ter
Murskega polja kot celote. Vino in sadje pomenita važen dohodek, ki
večkrat krije deficit »nižinske« kmetijske bilance. Slednje velja še posebno za obdobja bolj ali manj občutnih kriz, ki jih je s padcem cen
kmetijskih pridelkov doživljalo kmetijstvo. Lahko bi trdili, da je vinogradniška posest tista poteza v gospodarski strukturi Murskega polja,
ki je bistveno pospešila gospodarski razvoj in pripomogla k višjemu
življenjskemu standardu muropoljskega prebivalstva. Ne sme pa ostati
nepodčrtano, da so lastniki vinogradov povečini premožnejši kmetje,
iz Ljutomera tudi nekmetje, in da je vinogradniška posest v toku gospo—
darsko-socialnega razvoja močno pospeševala posestno diferenciacijo
vasi. Obenem je bila ta posest v dobršni meri zasnovana na viničarskem
razmerju ter doživlja danes velike spremembe. Pred uvedbo zakona o
odpravi viničarskih odnosov je znašala površina vinogradov in sadovnjakov preko 250ha, kar pomeni okrog 5°/o poljedelske površine Murskega polja in 5 arov na enega kmečkega prebivalca.16
Oglejmo si udeležbo muropoljskih naselij na vinorodni posesti.17
Uvrstil sem jih v štiri kategorije. Najnižji kategoriji od 2—6 ha vinograda pripadajo katastrske občine Krištanci, Babinci, Grlava, Pristava,
Križevci in Boreči, oni od 6—10 ha Staranova vas, Iljaševci, Bunčani,
Cezanjevci, Noršinci. Mota, Bučečovci, Ključarovci in Vučja vas, kategoriji od 10—14 ha pa Veržej, Stročja vas, Krapje, Lukavci in Cven. Primer
zase je Ljutomer z 58 ha vinograda.
Delež vinogradniške zemlje narašča torej z obsegom naselja oziroma
številom njegovega prebivalstva, saj posedujejo največja naselja, kot na
primer Veržej, Lukavci, Cven, Stročja vas in Ljutomer največ vinogradniške zemlje.
Za vinorodno posest Muropoljcev je značilna dokajšnja koncentracija, saj je v 10 katastrskih občinah osredotočeno ca. 6 0 % vse posesti.
Te občine so sledeče: Gomila, Gresovščak, Globoka, Radomerje, Nunska
graba, Hermanci, Žerovinci, Plešivica, Veličane in Murščak. Ostala posest
je razmetana še po najmanj 40 katastrskih občinah Ljutomerskih in
Gornjeradgonskih goric.
Marsikje je muropoljska posest prav močna. Tako zaseže v Gomili
29%, Globoki 23%, Gresovščaku 17%, Plešivici 16%, Hermancih 14%,
Žerovincih 27%, Veličanah 17%, Nunski grabi 20%, Radomerju 27%
in Murščaku 6 0 % tamkajšnjih vinorodnih površin.
C. Živinoreja
Živinoreja je poleg poljedelstva najvažnejša gospodarska panoga.
Njena osnova je v relativno razvitem travništvu in močni poljedelski
krmski bazi. Povezava agrikulture z živinorejo pa se ne kaže le v tej
obliki, temveč še posebno v vlogi živine kot vprežne delovne sile.
16
17

190 ha.

Površina vinogradov in sadovnjakov doseže danes le še 150 ha.
Upoštevano je stanje pred razlastitvijo. Površina vinogradov je znašala
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Najpomembnejšo vlogo v okviru muropoljske živinoreje igra
g o v e d o r e j a , ki ima vsestranski značaj. Težišče je mleko in vprega.
Slednje velja zlasti za manjša kmečka gospodarstva, kjer stopa reja
konjev kot vprežne živine v ozadje.
Govedoreja ima za svoj obstanek in razvoj najugodnejše pogoje.
Delež travnikov sicer ni posebno visok (19%), vendar je njih donos
relativno ugoden (do 30 q/ha). Velike važnosti v prehrani živine so tudi
krmilne rastline, ki zavzemajo 15% njivske površine. Njih delež stalno
narašča:. Obenem z gnojenjem izboljšuje donos travnikov.
Kljub ugodnim pogojem pa so leta 1953 našteli petino manj goveje
živine kot leta 1900. Vzroke lahko iščemo v splošnih gospodarskih
težavah po osvoboditvi, kar velja tudi za druge živinorejske panoge.
Močno je na Murskem polju razvita k o n j e r e j a , od tod tradicionalni konjski šport (Cven). Konj služi kot vprežna sila, posebno na
premožnejših kmečkih gospodarstvih. Tudi število konj je padlo v primerjavi z letom 1900.
Važni za muropoljsko kmetijstvo sta še p r a š i č e r e j a in p e r u t n i n a r s t v o . Prašičereja bazira na krompirju in koruzi, deloma tudi
na kuhinjskih odpadkih, perutninarstvo na žitaricah. Število prašičev
se je z ozirom na leto 1900 znižalo za četrtino.18
Število živine je doseglo svoj višek pred vojno, med leti 1941—1945
je rahlo, po letu 1945 pa močneje nazadovalo. Danes doživljajo vse
živinorejske panoge ponoven razmah.
Oglejmo si sedaj še i n t e n z i v n o s t ž i v i n o r e j e . Za ugotavljanje intenzivnosti uporabljamo običajno število živine na 100 ha njiv,
travnikov, pašnikov oziroma kmetijske površine. Njive seveda ne služijo
v celoti živinoreji, vendar je njihov prispevek h krmski bazi znaten
in jih zato ne moremo izpustiti iz primerjave, dasi vnaša njihovo vključevanje prav tako motnje v primerjavo. Zavedati se moramo torej vseh
pomanjkljivosti take primerjave.19 Na Murskem polju odpade na 100 ha
kmetijske zemlje 17 konjev (LRS 7), 59 goved (LRS 51) in 91 prašičev
(LRS 53).
Poglejmo še, do kakih rezultatov pridemo po drugem merilu, to je,
po številu živine na 1000 prebivalcev. Ta kriterij je važen za presojo
preskrbe prebivalstva. Če pa vzamemo za merilo število živine na 1000
kmečkih prebivalcev, se odpro zopet novi vidiki. Tudi s pomočjo teh
podatkov lahko sklepamo na večjo ali manjšo intenzivnost živinoreje
vsaj glede na delovno silo, na zaposlitev in dohodek kmečkega prebivalstva iz te panoge itd. Vse pa da le približno orientacijsko sliko.20 Tako
pride na Murskem polju na 1000 prebivalcev 127 konj (LRS 47), 430
goved (LRS 347) in 665 prašičev (LRS 361). Če pa upoštevamo le kmečko
prebivalstvo, odpade na 1000 prebivalcev 245 konj (LRS 110), 833 goved
(LRS 817) in 1286 prašičev (LRS 854). Vrednosti za Mursko polje se torej
Popis živine leta 1953 je bil dva tedna pozneje kot leta 1900.
Kmetijstvo LRS v luči statistike, Zavod za statistiko in evidenco LRS,
Ljubljana 1953, str. 218.
20 Kmetijstvo LRS v luči statistike, Zavod za statistiko in evidenco LRS,
Ljubljana 1953, str. 223.
18

19
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zelo razlikujejo od Slovenskega povprečja. Zlasti velika je razlika pri
deležu konj in prašičev.
Zanimiva je tudi primerjava posameznih vrst živine, ki jo izrazimo
z deležem na 100 goved. Na Murskem polju odpade na 100 goved 29
konjev (LRS 14) in 153 prašičev (LRS 105).
Velike važnosti je razporeditev živine po velikostnih skupinah
gospodarstev.
Velikostna
skupina
Skupaj
0— 2 ha
2— 5 ha
5— 8 ha
8—10 ha
10—15 ha
nad 15 ha

Kmečka
gospodarstva

Konji

Govedo

Prašiči

100,0
43,3
22,8
10.3
6,8
9,7
6,5

100,0
7,9
5,4
9,0
17,4
34,0
25,9

100,0
20,3
22,9
15,1
11,6
16,7
13,0

100,0
24,6
19,1
12,3
11,7
18,5
13,5

Podatki o razdelitvi živine po velikostnih skupinah so važni z več
vidikov. Iz njih izračunamo, koliko živine pride na eno posestvo določene velikostne skupine. To karakterizira gospodarsko sposobnost velikostne skupine, saj je živinoreja ena izmed glavnih panog kmetijstva.
Nadalje lahko izračunamo iz teh podatkov in podatkov o obdelovalni površini, ki jo ima vsaka posestna skupina, intenzivnost živinoreje,
to je, koliko živine vsake vrste pride da 100 ha kmetijske površine.
Iz tega je možno približno sklepati, ali so in kolikšne so razlike v pogledu intenzivnosti gojenja in seveda, kakšno je razmerje med posameznimi vrstami živine po velikostnih skupinah.21
Sledi tabela živine na kmečko gospodarstvo po velikostnih skupinah:
Velikostna sk.

Konji

Govedo

Prašiči

Povprečno
0—2 ha
2—5 ha
5—8 ha
8—10 ha
10—15 ha
nad 15 ha

0,77
0,14
0,18
0,67
1,9
2,7
3,0

2,6
1,2
2,6
3,8
4,4
4,5
5,2

3,9
2,2
3,2
4,6
6,6
7,4
8,0

Iz nje je lepo razvidno naraščanje deleža posameznih vrst živine
po posestnih skupinah z viškom pri kategoriji nad 15 ha. Pokaže tudi,
da je konjereja pri prvih treh kategorijah malo pomembna, saj odpade
21 Kmetijstvo LRS v luči statistike, Zavod za statistiko in evidenco LRS,
Ljubljana 1953, str. 247.
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na 100 kmečkih gospodarstev komaj 22,7 konj. Slednje je razumljivo
pri posestnih kategorijah 0—2 ha (14 konj) in 2—5 ha (18 konj), začudi
pa nas razmeroma visoka kategorija 5—8 ha (le 67 konj). Glavna vprega
teh posestnikov je torej govedo. In res je število goveje živine v okviru
teh posestnih skupin relativno visoko. Na eno kmečko gospodarstvo
odpadeta dve glavi goveda. Posebno visok je ta delež pri posestni kategoriji od 5—8 ha (4 goveda).
Oglejmo si še višje kategorije. Rekli smo, da je vloga konjereje pri
nižjih posestnih skupinah minimalna, saj odpade še pri kategoriji
5—8 ha zemljišča na 100 gospodarstev le 67 konj. Občuten skok pa
napravi kategorija 8—10 ha. kjer pride na eno gospodarstvo par konj.
Kmečki obrat posestne skupine nad 15 ha ima celo tri konje. Povprečno
beležijo višje posestne skupine 2,5 konja na gospodarstvo. Konj kot
vprežna sila ima v tej skupini potemtakem važno mesto.
A kako je z govedom? Videli smo, da je reja goveda pri nižjih
posestnih skupinah neprimerno važnejša od konjereje. Govedo daje
mleko, a hkrati služi kot vprega. Na večjih kmečkih gospodarstvih je
razmerje drugačno. Kmet obdeluje zemljo izključno s konji, medtem ko
mu govedo služi le kot molzna žival. Pri govedoreji višjih posestnih
skupin j e torej poudarek na mleku, deloma tudi na mesu. Na večje
gospodarstvo odpade približno pet, na srednje štiri in na majhno
dve govedi.
Preostane nam še prašičereja. Na eno gospodarstvo odpadejo štirje
prašiči. Njih delež dokaj enakomerno narašča z velikostno skupino.
Gospodarstvo najnižje kategorije redi dva, gospodarstvo najvišje pa
osem prašičev. Pri prehrani prašičev so dobrodošli tudi kuhinjski
odpadki.
Sledi tabela, ki nam bo pokazala razmerje posameznih vrst živine
po velikostnih skupinah, izraženo v številu konj in prašičev na 100 goved:
Velikostna sk.

Prašiči

Konji

Povpreček
0—2 ha
2—5 ha
5—8 ha
8—10 ha
10—15 ha
nad 15 ha

29,2
11
6
17
44
59
58

147,0
177
122
119
148
162
153

Dobro je razviden nizek delež konj pri manjših kmečkih gospodarstvih in močan skok pri kategoriji 8—10 ha. Pri višjih kategorijah je
razmerje precej konstantno. Pri deležu prašičev ni večjih diferenc,
značilno pa je, da doseže delež prašičev na 100 glav goveda svoj maksimum prav pri najnižji posestni skupini.
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5. Obrt in industrija
D e l e ž o b r t n e g a i n i n d u s t r i j s k e g a p r e b i v a l s t v a . Mursko
polje je sicer ruralno, a že z znatnim deležem prebivalstva, ki živi od
industrije ali obrti. Potrebe gosto naseljenega agrarnega življa po obrtnih
proizvodih so velike, zlasti še, ker je zamrla domača obrt. Industrija
in obrt sta obenem tisti panogi, ki zaposlujeta odvečno delovno silo
manjših kmečkih gospodarstev. Ta so p o svoji kmetijski bilanci pasivna
in nujno zahtevajo še postranski zaslužek družinskih članov. Možnost
zaposlitve v industriji in obrti je torej zelo dobrodošel ventil za odvečno
agrarno prebivalstvo.
O d industrije in obrti živi na Murskem polju petina (20,5%) prebivalstva. O d tega odpade na industrijo 6 , 7 % in na obrt 13,8%. Ni dvoma
torej, da doživlja Mursko polje začetno fazo deruralizacije, ki se rahlo
odraža tudi v licu pokrajine.
Največ industrijskega in obrtnega prebivalstva imajo Boreči (36%),
Ljutomer (29%), Stročja vas (29%), Sp. Krapje (28%) in Noršinci (27%).
K visokemu deležu pripomorejo opekarne v Borecih, Lukavcih in Ljutomeru, podjetje »Žica« v Stročji vasi, »Splošno gradbeno podjetje« in
»Konfekcija« v Ljutomeru. Y ta obrtno-industrijska podjetja, predvsem
ona v Ljutomeru, doteka vsak dan delavstvo iz okoliških vasi.
Nad povprečkom v deležu obrtnega in industrijskega prebivalstva
so še naselja Križevci (24%), Ključarovci (23%), Mota (22%), Krištanci
(21%) in Babinci (21%), nekatera z manjšimi obrtnimi obrati (»Tesarstvo« in »Studenčarstvo« v Križevcih), druga z zaposlitvijo v bližnjih
večjih podjetjih.
O d 15—20% obrtno-industrijskega prebivalstva beležijo Lukavci,
Pristava, Cven, Banovci, Veržej in Staranova vas. Ta naselja so še tesneje
navezana na kmetijsko izrabo tal.
Močno nad povprečkom so Cezanjevci (15%), Iljaševci (15%),
Salinci (14%), Zg. Krapje (14%), Grabe 1 4 % in Bunčani (12%). Najmanj obrtnega in industrijskega prebivalstva imajo Bučečovci (9%),
Grlava ( 8 % ) in Vučja vas ( 7 % ) . To so vase zaprta agrarna naselja
s skromno obrtno dejavnostjo. Na nizek delež neagrarnega prebivalstva
je med drugim vplivala tudi večja oddaljenost obrtno-industrijskih p o d jetij. Tudi ni slučaj, da ležijo ta naselja v vmesnem pasu gravitacijskega
območja Ljutomera in Gornje Radgone.
Poglejmo si še industrijsko in obrtno prebivalstvo ločeno. V njunem
medsebojnem razmerju se javljajo razlike.
Največ industrijskega prebivalstva imajo Boreči (30%) z opekarno,
ki je med največjimi v Sloveniji. Relativno visok je še delež industrijskega prebivalstva pri naseljih Lukavci (11%) in Noršinci (12%).
V Lukavcih je prebivalstvo zaposleno v tamkajšnji opekarni, iz Noršinec pa odhaja na delo v ljutomerska podjetja.
Kategorija od 5 do 9 % industrijskega življa vključuje Ljutomer.
Ključarovce z Grabami, Staranovo vas, Krapje, Krištance s x Šalinci,
Babince, Stročjo vas in Cven. Odvečna delovna sila je zaposlena deloma
v opekarnah Boreči in Lukavci, povečini pa v Ljutomeru. Gravitacijski
vpliv Ljutomera poseže predvsem na sever in zajame Cven, Babince,
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Kaita 8. Delež prebivalstva, ki živi od industrije

Krištance s Šalinci, Krapje in Stročjo vas, kjer je nastalo v zadnjem času
industrijsko podjetje »Žica«. Iz višje skupine lahko uvrstimo semkaj
Noršince.
Pod povprečkom je kategorija od 3—5°/o industrijskega prebivalstva z naselji Mota, Križevci, lljaševci, Vučja vas in Pristava. Še niže
pade ta delež pri Veržeju, Cezanjevcih, Bunčanih, Bučečovcih in Banovcih z Grlavo. Ta naselja so v razliko od prejšnjih neprimerno šibkeje
vključena v gravitacijsko območje Ljutomera. Nekatera med njimi so
blizu industrijskih obratov, ki pa njihovega življa vendar ne pritegnejo,
(lljaševci, Cezanjevci), znak, da odloča o neagrarni zaposlitvi tudi
socialno-posestna struktura naselja. Tudi železnica zelo malo vpliva na.
razporeditev industrijskega prebivalstva (Veržej).
Delež obrtnega prebivalstva je znatno višji od deleža industrijskega-,
prebivalstva in je po naseljih precej enak, saj se giblje pri 12 katastrskih
občinah od 10—16%. V to skupino lahko štejemo Bunčane, Iljaševce,.
Krištance, Cven, Ključarovce, Cezanjevce, Grlavo, Veržej, Babince, Noršince, Pristavo in Krapje.
Pod povprečkom (od 3—9%) so naselja Vučja vas, Boreči, Bučečovci, Lukavci in Staranova vas. Zanimivo je, da so Boreči in Lukavci
po deležu industrijskega prebivalstva na prvem mestu, njihova obrtna
dejavnost pa je zelo skromna.
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Karta 9. Delež prebivalstva, ki živi od obrti

Največ obrtnega življa imajo Mota, Ljutomer, Križevci in Stročja
vas, kjer živi od obrti Ve do Ve prebivalstva. Ljutomer in Križevci sta
že stari obrtni središči Murskega polja.
N a j v a ž n e j š i o b r t n o - i n d u s t r i j s k i o b r a t i . Čeprav je
Mursko polje izrazito kmetijskega značaja, se je v Ljutomeru in okolici
razvilo nekaj industrije. Najpomembnejši obrati so osredotočeni v Ljutomeru, Stročji vasi, Križevcih in Lukavcih. Njih geografski pomen je
dokaj velik, saj zaposlujejo pretežni del delovne sile, ki je v kmetijstvu
odveč. Možnost zaposlitve v teh obratih je zavirala odtok prebivalstva
v mesta, ki se je sicer pojavil tudi na Murskem polju, a v manjšem
obsegu kot v drugih naših agrarnih področjih. Pozitivni učinek je imela
tudi ugodna posestno-socialna struktura.
Največ industrijskega prebivalstva zaposlujejo opekarniški obrati
v Borecih, Lukavcih in Ljutomeru, ki so osnova v razvoju industrije na
desnem bregu Mure. Obenem so ljutomerske opekarne odigrale svojstveno
vlogo v razvoju slovenskega kapitalizma v začetku 20. stoletja. Opekarna
v Borecih je bila last gornjeradgonske mestne občine, ki je investirala
v opekarniška poslopja tudi privatni nemški kapital. Kot protiutež
temu so zgradili v Ključarovcih okoliški kmetje tako imenovano »slovensko opekarno«, ki pa ni mogla izpodriniti »nemške« tekmovalke predvsem zaradi pomanjkanja tehničnih pripomočkov. Tako je prenehala
delovati opekarna v Ključarovcih že pred vojno.
Opekarniški obrat v Borecih nenehno modernizirajo in razširjajo.
Leta' 1953 je bilo zaposlenih tukaj povprečno 170 delavcev. Delovna sila
prihaja v boreški obrat največ iz Borec samih, deloma še iz Križevec,
Staranove vasi, Logarovec, Bunčan in Veržeja. V obrat Lukavci se steka
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delavstvo podobno kot v Boreče povečini iz naselja samega, pa s Stare
ceste, iz Logarovec itd.
Med večja podjetja bi lahko šteli še »Splošno gradbeno podjetje«
(150 delavcev) in »Konfekcijo« v Ljutomem ter »Žico« iz Stročje vasi.
Med vojno je v Ljutomeru pričela obratovati mlekarna. Leta 1948 so
dozidali sirarno, maslarno, hladilnico in laboratorij. Podjetje »Mlekopromet« je tako postalo eno izmed največjih v Sloveniji. Y Ljutomeru
životari danes tudi nekaj usnjarske industrije.
6. Promet in trgovina
Najvažnejša prometno-geografska žila Murskega polja je železnica
Ormož—Murska Sobota z odcepkom na Gornjo Radgono. D o nedavna je
obstajala tudi avtobusna povezava preko Slovenskih goric z Mariborom,
ki pa je skrčena na relacijo Maribor—Bučkovci.
Y celoti je geografski učinek železnice majhen, saj je Mursko polje
po svoji gospodarski strukturi agrarno področje z relativno skromnimi
potrebami po trgovinski izmenjavi. Obrtno-industrijska podjetja tudi
ne zaposlujejo večjega števila delavstva, ki prihaja na delo iz bližnje
okolice peš ali s kolesom. Ylaka se poslužuje v glavnem le uradništvo
in še to le na progi Ljutomer—Gornja Radgona. Z novo upravno-politično
razmejitvijo bo pridobila na pomenu relacija Ljutomer—Murska Sobota.
Delež industrijskega prebivalstva, kot smo videli iz prejšnjega poglavja,
v ničemer ne zavisi od prometno-geografskega momenta.
Prva železniška proga je bila na Murskem polju zgrajena leta 1890
in j e povezala G o r n j o Radgono z Ljutomerom. Prometno-geografski
pomen Ljutomera j e bil v tem razdobju dokaj pomemben, saj je Ljutomer zalagal z industrijskimi potrebščinami ne le Mursko polje, temveč
tudi nekatere predele Prekmurja, zlasti okrog Bistrice in Črensovec.
Z izgradnjo železnice Ormož—Ljutomer—Murska Sobota (leta 1924) pa
je moral Ljutomer svoj trgovsko-prometni položaj odstopiti Beltincem.
Kljub temu je njegovo prometno-gravitacijsko območje še vedno zelo
obsežno, saj vključuje poleg murske ravnine tja do Vučje vasi tudi
dobršen del Ljutomerskih goric (radius ca. 20 km).
Struktura železniškega prometa je docela agrarna. Na prvem mestu
je trgovina z živino in živinorejskimi produkti, na drugem trgovina
z ostalimi kmečkimi proizvodi.
Cestni promet nikakor ne zadovoljuje. Cestne zveze Murske Sobote
in Gornje Radgone preko Ljutomera s Podravjem imajo težko prevozljive strmine (Kamenščak, Kotnikov breg), a tudi cestišča so brez prave
podlage ter ne odgovarjajo zahtevam avtomobilskega prometa.
Kmečko prebivalstvo se za prevoz preko Mure še zelo poslužuje
broda. Na črti Gornja Radgona—Mursko Središče, to je na razdalji
okrog 40 km, ni bilo do novejše dobe nobenega mostu. Šele leta 1921 je
bil zgrajen most pri Veržeju in leta 1939 pri Slatina Radencih. Še danes
so na tem odseku v prometu štirje brodovi. Tudi ne smemo pozabiti,
da so bila prav ta stara prometna sredstva in plavajoči mlini v dolgih sto170
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letjih zgodovine tista, ki so še edina do neke mere povezovala slovensko
prebivalstvo na obeh straneh te mejne reke.
Če se zavedamo šibke prometno-geografske vloge Murskega polja,
se ne smemo čuditi nizkemu deležu prebivalstva, ki se preživlja od te
panoge dejavnosti. Od prometa žive na Murskem polju le 3 °/o in trgovine
3,9% prebivalstva ali komaj vsak štirinajsti prebivalec.
Največ prebivalstva, zaposlenega v prometu, imajo naselja Šalinci
(9%), Zgornje Krapje (9%), Grlava (7%), Banovci (5%), Bučečovci
(5%), Ljutomer (4,5%) in Staranova vas (4,5%). Bližina železnice torej
še najmočneje vpliva na razporeditev prebivalstva, zaposlenega v prometu, saj leže pravkar omenjena naselja v njeni neposredni bližini.
Absolutno največ prebivalstva, ki živi od prometa, je v Ljutomeru
(železniška postaja s skladiščem, »Mlekopromet«, »Les-kurivo« itd.),
saj odpade nanj tretjina tovrstnega prebivalstva.
Trgovina in gostinstvo sta najbolj razvita v Ljutomeru. Že uvodoma
sem podčrtal pomen Ljutomera kot trgovskega središča Murskega polja
in bližnjih Slovenskih goric. Ni čuda torej, da se je trgovska dejavnost
tako močno razmahnila, saj najde v širokem agrano-vinogradniškem
zaledju močan trg za živilsko blago in industrijske izdelke. Ljutomer
je obenem tudi odličen kraj za krajše turistične izlete v bližnjo vinorodno
okolico (Jeruzalem, Temnar), s čimer so dane ugodne možnosti za nadaljnji razvoj njegovega gostinstva. Danes živi od trgovine in gostinstva
v Ljutomeru Vio prebivalstva, s čimer je prav krepko podčrtana gospodarsko-geografska vloga, ki jo opravlja kot regionalno središče Murskega
polja in dela Slovenskih goric.
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LA GÉOGRAPHIE HUMAINE DE LA PARTIE INFÉRIEURE
DU MURSKO POLJE
Borut

Belec

Le Mursko polje, la plaine qui s'étend sur la rive droite de la Mura entre
Gornja Radgona et Ljutomer, représente, du point de vue de la géographie
physique et humaine, une unité à part qui se distingue nettement des régions
voisines de Slovenske gorice et de Prekmurje.
En ce qui concerne son caractère morphologique, cette région est composé
de trois parties qui se distinguent par la nature de leur sol et par leur végétation: les dépôts alluviaux composés de sable et de gravier, les terrains alluviaux humides au bord de la Ščavnica. et la terrasse argileuse de Radenci—
Križevci. Les terrains humides le long de la Mura et la terrasse de Radenci—
Križevci sont encore assez boisés, tandis que les alluvions pierreuses qui représentent le noyau agraire du Mursko polje ne possèdent que quelques traces
de forêt. •
Les forêts, dans la mesure où elles se sont conservées, ne sont pas en acqprd
avec le climat ambiant, mais seulement avec la nature du sol. Cela est vrai
surtout pour la forêt fréquement inondée au bord de la Mura qui cependant,
du fait des travaux d'aménagement, resp. de la baisse de la nappe d'eau souterraine, devient de plus en plus dépendante du climat.
Le sol de Mursko polje est assez fécond. Dans la plaine, la terre est sablonneuse et pierreuse, tandis que la terrasse et les terrains alluviaux le long de la
Ščavnica sont plutôt argileux. Cette différence décide aussi du degré d'aptitude
du sol pour l'exploitation agricole.
La région étudiée a été colonisée à une époque très reculée. On y trouve
des traces de colonisation datant de la période néolithique, des âges d'airain
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et de fer, ainsi que des vestiges des civilisations illyro-celtique, romaine et
vieux-slave. Au seuil du 10e siècle, le Mursko polje fut envahi par les Magyars,
et la frontière définitive entre la Styrie et l'Hongrie qui suit le cours de la
Mura entre Radgona et Ljutomer, ne fut établie que dans la première moitié
du 13e siècle. Le Mursko polje était alors la scène d'une colonisation intense.
Les noms des lieux en -ci et -ovci, ainsi que le type de la maison paysanne
nous permettent de conclure à une colonisation assez récente et conduite selon
un plan déterminé.
Les types de village caractéristiques du Mursko polje sont ceux du village
en tas et du village allongé, bâti le long d'une route. Souvent on rencontre
aussi une combinaison du type de village en tas et de celui allongé, ou bien
celle du village allongé et du village circulaire. Le type le plus répandu de la
maison paysanne est la maison bâtie en forme de L. Les vieilles maisons de
Mursko polje sont bâties en torchis et couvertes de chaume. De nos jours, c'est
la brique qui a prévalu pour la construction des murs et les toits aussi sont
couverts de tuiles.
Les terroirs sont divisés selon le système des champs en lanières ouverts
et larges. En regardant les plans de cadastre, on reçoit l'impression qu'il s'agit
des champs en bloc ou des champs ouverts irréguliers, mais cela n'est qu'une
apparence, due au dessin capricieux des parcelles et des groupes de champs,
et non pas une différence fondamentale du système agraire, resp. de la dispersion systématique des parcelles.
Le Mursko polje est une région agraire à population dense (103 habitants
pa km 2 ). La densité de la population agraire est relativement basse. La rélation
entre la population agraire et toute la surface agraire n'atteint que 70,6, et la
relation entre elle et la surface cultivée 101,4 habitants pour une surface de
100 ha, ce qui est compréhensible, vu la part élevée des terres arables (52 % )
et agraires (75%). La densité est cependant très élevée sur les terres destinées
à l'élevage (232,4 paysans pour 100 ha), puisque ces terres ne font que 2 3 %
de la surface totale.
L'accroissement de la population est très fort. Entre 1869 et 1953, le nombre
des habitants s'est élevé de 42°/o (0,5°/o par année). Cet accroissement est remarquable surtout dans les années 1948—1953 (5,9°/o, ou 1,1 °/o par année). Dans la
période 1869—1931, le nombre des habitants s'élevait à mesure égale dans toute
la région, tandis que dans les années 1931—1953, certaines agglomérations étaient
dans un progrès constant, et d'autres en régression. On remarque aussi une
faible dépopulation relative qui équivaut à un solde de migration négatif.
L'exode des campagnes vers les villes et l'émigration sont minimes.
La structure sociale de la population est encore agraire, une étude comparée des années 1931 et 1953 montre cependant la régression de l'élément agraire
au profit des autres couches sociales. Cette régression, aussi relative qu'absolue,
est un effet de l'évolution de plus en plus rapide de l'artisanat et de l'industrie,
comme aussi celui de la dépopulation de l'élément paysan dans les années qui
ont précédé et suivi la guerre. Ainsi en 1931, la population agraire faisait
encore '67,9 °/o du chiffre total, tandis que de nos jours, elle n'en fait plus que
51,7 °/o (en 1953, sans la ville de Ljutomer, 61,8 °/o).
Aussi l'étude comparée des activités non-agraires est très intéressante.
En 1931, 17,2% des habitants vivaient de l'artisanat et de l'industrie — en 1953,
il y en a déjà 20,5%; dans le commerce et le transport, ce chiffre est monté
de 4,5% à 6,9%, dans l'administration publique de 4 % à 7,7%, et dans les
autres métiers de 6,3% à 12,9% de la population totale.
La structure de la propriété foncière de la population agraire est assez
favorable, vu le haut pourcentage de terre arable ainsi que les possibilités d'embauchage dans les autres branches de la production. Il y a 66% propriétaires
qui possèdent moins de 5 ha de terre, et qui gagnent leur vie dans line mesure
assez importante, ou même prédominante, dans un autre métier, ou bien comme
journaliers. La catégorie des propriétés entre 5 et 8 ha embrasse un dixième
du chiffre total. Les propriétaires de cette catégorie appartiennent au véritable
élément agraire qui ne s'occupe que rarement d'un autre métier. Les fermes de
5 à 8 ha produisent déjà un surplus de blé et de pommes de terre qui est destiné
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à la vente. La plupart de ces propriétés sont actives du point de vue de l'agriculture. Le nombre des propriétaires possédant 8—10 ha atteint 6,9 °/o, de ceux
qui ont 10—15 ha 9,7%, et 6,5% de propriétaires ont plus de 15 ha de terre.
En dépit d'un morcellement assez sensible, la part des exploitations de plus de
8 ha est donc importante puisqu'elle comprend presqu'un quart de toutes les
propriétés agricoles. Ce sont des exploitations dont le bilan est indubitablement
actif. Il s'ensuit que la densité de la population agraire du Mursko polje est
loin d'être excessive. Et n'oublions pas les vignes des paysans de Mursko polje.
La structure de la propriété foncière a subi depuis 1825 des modifications
importantes. Le nombre des propriétaires possédant moins de 1,5 ha de champs
et de prés s'est élevé de 3 5 % en 1825 à 6 3 % en 1952, tandis que celui des
propriétés dépassant 5 ha est tombé de 4 3 % à 15%. La propriété paysanne
a baissé depuis 1825 de 6 1 % (champs 58%, prés 55%, pâturages 81%, forêts
65%). En 1825, une propriété moyenne avait 8 ha 27 a, et en 1952 seulement
3 ha 22 a. Une parcelle arable était en 1952 de 20 a plus petite qu'en 1825, tandis
qu'une parcelle de pré est devenue en peu plus grande (de 6 a). En 1825, une
propriété moyenne comprenait 9,3 parcelles arables, 6,8 parcelles de pré, 4,9 parcelles de pâturage et 2,5 parcelles de forêt, et en 1952, ces chiffres sont: champs
— 8,9, prés — 4,5, pâturages — 2,5, forêts — 2,3.
Bien intéressant est aussi le rapport entre la surface moyenne d'une parcelle et le nombre moyen des parcelles d'une propriété, à savoir l'index du
parcellement. En comparant les années 1825 et 1952, on s'aperçoit que la valeur
de l'index est sensiblement plus basse pour les pâturages et plus haute pour
les champs, tandis que pour les prés et les forêts, elle est différente si l'on
compare avec l'année 1825. On remarque aussi la montée parallèle de l'index
du parcellement et de la catégorie de la propriété.
La carte de la mise en valeur des terres (Land Use) montre la prédominance
des surfaces labourées, à savoir champs et jardins, qui occupent 5 2 % de la
surface totale; 19% sont occupés par des prés, 4 % par des pâturages et 17%
par des forêts. La terre agraire atteint donc 7 5 % de la surface totale.
La comparaison des catégories.agraires en 1951 et 1825 nous apprend que
ce n'est pas l'étendue de la terre agraire qui a changé, mais bien le rapport
entre les cultures. Au cours de cette période, les champs sont montés de 4 6 %
à 5 0 % de la surface totale, et les pâturages sont descendus de 9 % à 4 % . Les
prés ont marqué un léger progrès (de 18% à 19%), tandis que les forêts sont
en régression (de 2 0 % à 17%).
Sur les dépôts alluviaux de Mursko polje ce sont les champs qui prédominent, mais dans les endroits plus humides, il s'y mêle aussi des prés. Ceux-ci
sont surtout fréquents dans les régions inondées de temps en temps par la
Ščavnica, et partiellement aussi aux abords de la Mura. Un trait caractéristique
du paysage sont les deux zones boisées, la première sur la terrasse diluviale,
la seconde le long de la Mura. Sur les dépôts alluviaux, les forêts sont rares.
Plus d'une moitié de la population tire ses moyens d'existence des activités
agraires dont la culture de champs est la plus importante. Sur le total des
terres labourées qui occupent 4 6 % de la surface, 6 5 % sont consacrées aux
céréales, 15% aux plantes fourragères, 14% aux légumes et 5 % aux plantes
industrielles. Les cultures les plus importantes de Mursko polje sont le froment,
le seigle, les pommes de terre et le maïs qui prennent 6 3 % de terre labourée.
C'est le froment qui prédomine et qui occupe, avec le seigle, 3 7 % de terre
labourée. Le Mursko polje produit 343 kg de céréales par tête l'habitant (la R. P.
de Slovénie seulement 151 kg), d'où le rôle important joué par le pain et les
pâtes dans" l'alimentation du paysan de Mursko polje.
N'oublions pas les vignes appartenant aux paysans dans les proches collines de Ljutomer. La superficie des vignes et des vergers avait en 1953 plus
de 250lia, ce qui équivaut à 5 % de terres cultivées de Mursko polje (5 a. par
habitant rural). Le vin et les fruits ont une part considérable dans les revenus
du paysan de Mursko polje et ils l'aident souvent à équilibrer son bilan. Il est
cependant déplorable que ces profits ont été faits souvent au détriment de
pauvres vignerons qui cultivaient les vignes pour le compte du propriétaire
paysan — situation qui, dans ces derniers temps-ci, a été transformée d'une
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manière fondamentale. La loi sur l'abolition du rapport entre métayers et propriétaires de vignobles a eu pour effet le rachat de 59°/o de cette catégorie de
propriété paysanne.
Une autre branche importante de l'économie de Mursko polje est l'élevage.
La première place y est tenue par des bovins, surtout des vaches laitières et des
bêtes de trait. L'élève des chevaux aussi est très développée, d'où le goût traditionnel de cette région pour le sport hippique. Dans les catégories inférieures
de propriétés, l'importance des bovins est naturellement plus grande que celle
des chevaux. Sur 100 petites exploitations paysannes, on compte 202 bovins et
seulement 23 chevaux. Le petit propriétaire paysan élève donc les bovins en
vue du lait et du travail qu'ils' peuvent fournir, tandis que le propriétaire plus
riche emploie pour le travail des champs uniquement des chevaux, les bovins
ne servant que pour la production laitière. Sur 100 exploitations plus importantes, on compte 473 bovins pour 259 chevaux. L'évelage des porcs et des
volailles a aussi son importance. Une petite exploitation élève 3 porcs, et une
plus grande en nourrit sept. Pour 100 ha de terre agraire, on compte 17 chevaux,
59 bovins, et 91 porcs; pour 1000 habitants, 127 chevaux, 430 bovins et 665 porcs.
La part proportionnelle d'une exploitation paysanne est 0,8 chevaux, 2,6 bovins
et 3,9 porcs. Pour 100 bovins, on compte 29 chevaux et 147 porcs.
Un cinquième des habitants de Mursko polje tirent leurs moyens d'existence
de l'industrie et de l'artisanat. Ce sont les deux branches d'économie qui absorbent le surplus de la main-d'œuvre de petites (et passives) exploitations rurales.
C'est en effet cette possibilité de trouver du travail dans les entreprises voisines, ainsi qu'une structure de la propriété foncière relativement assez favorable,
qui ont freiné dans le passé comme aussi de nos jours l'exode des campagnes
vers les villes et let pays étrangers. La déruralisation du Mursko polje qui a
une densité de population assez élevée, sera toujours une condition importante
de son évolution et de son progrès économiques. Les principales entreprises
artisanales et industrielles sont concentrées à Ljutomer (bâtiment, confection,
tuilerie), Stročja vas (fil de fer) Križevci et Lukavci (tuileries).
C'est Ljutomer qui est le centre du transport, du commerce, du tourisme
et de la vie culturelle de Mursko polje. Sa domination économique ne s'exerce
pas seulement sur la plaine de Mursko polje, mais aussi sur une bonne partie
des coteaux viticoles de Ljutomer. Dans la partie supérieure du Mursko polje,
ce rôle est joué par Gornja Radgona et, dans une moindre mesure, aussi par
Videm qui est le centre de la vallée de la Ščavnica. D'après la nouvelle répartition administrative et politique, ces localités qui sont sièges des communes,
ont été incorporées au .canton de Pomurje dont le centre est Murska Sobota.
Ce décret administratif a inauguré une nouvelle phase de la vie politique,
culturelle et économique de Mursko polje en tant que partie intégrante de la
vaste région géographique de Pomurje (bassin de la Mura).
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