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PROBLEMATIKA GORSKIH KMETIJ OB PRIMERU TOPLE
Predgovor. Za obravnavo specifične problematike gorskih kmetij
sem si izbral katastrsko občino Toplo, ki leži v zgornjem delu Mežiške
doline v (nadmorski višini od 800 do 1126 m ter obsega p-odročje na
levem bregu zgornjega toka reke Meže, od Čofaitijevega vrha do najvišjih vrhov Pece. Da sem se odločil za ta predel, j e glavni razlog
dejstvo, da so na tem področju, med Peco in Raduho, sploh 'najvišje
kmetije v Sloveniji ter da so to od glavnih prometnih poti precej
oddaljeni kraji, кашот le počasi prodirajo pridobitve moderne tehnike. Zavedam se, da j e obravnavanje gospodarstva na samotnih kmetijah dokaj težka zadeva; prepletajo se številni problemi, ki imajo
v vsakem kraju svojstven značaj m zahtevajo svojstveno rešitev. Vem,
da naloge ne bom mogel v celoti rešiti, pač pa bom s svojim delom
dal skromen prispevek k rešitvi tega problema. V gorskem svetu so
tako raznolike razmere, da vsak najmanjši predel zahteva posebno
obravnavo. V strmem svetu pridejo mnogo bolj do veljave vsi prirodni činitelji, tudi taki, ki marsikje v dolini nimajo važne vloge.
Zelo važno vlogo ima tam geološka in petrografska sestava, medtem
ko ta v ravnem svetu ni talko odločilna. Od te sestave j e v veliki
meri odvisna nagnjenost pobočja, debelina in kakovost rodne zemlje,
tekoča voda itd. Mežiška dolina j e zelo pestro sestavljena, zato j e
zelo raznolika, ponekod polna pravih kontrastov. Tudi klimatski pogoji se v hribovitem svetu zelo hitro menjavajo, ne saimo z nadmorsko
višino, temveč še b o l j z ekspozicijo, prisojnostjo in osojnostjo, izpostavljenostjo vetru, temperaturni inverziji itd. Izdatnost padavin že
na najmanjši razdalji ni več enaka. Iz navedenih razlogov sem svojo
obravnavo omejil na površinsko majhen predel, ki imajo vsaj v glavnem klimatske pogoje.
Nič manj pozornosti nisem posvetil velikim gospodarskim spremembam v preteklem stoletju. Hotel sem prikazati svojstven način
gospodarjenja in življenja na samotnih kmetijah kot odraz specifičnih prirodnih pogojev, nekdanje in sedanje gospodarstvo, velikes premembe v kulturni izrabi zemljišča kot posledico velikih družbenoekonomskih sprememb v zadnjih desetletjih, nadalje, kako j e vplivala bližina .rudarstva in industrije na kmetijstvo in kako se danes
na teh gorskih kmetijah uveljavljajo socialistični odnosi.
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Geološka zgradba in relief. Štiri kilometre od Črne na Koroškem
ob toku navzgor dobi Meža bister pritok, potok Toplo. Ce gremo ob
njem p o oz'ki, strmi soteski, ki j e tesno stisnjena med južno pobočje
Male Pece in Čofatijev vrh, nas presenečajo hitre spremembe. Desni
l>reg potoka Tople, tj. severno pobočje Cofa t i jevega vrha. je povsod
pokrit z debelini slojem prsti lin obrasel z bujnim rastjem, medtem
ko kaže pobočje Male Pece na levi strani gole, strme apniške stene;
le tu in tam so manjša področja porasla z rastjem. V tem spodnjem
delu ima Topla velik strmec, zato so k l j u b mali množini vode zgradili
tu eno izmed prvih hid ročen t ral v Sloveniji. Elektrarna j e dajala tok
rudniku in j e obratovala vse do leta 1943.
Po treh kilometrih poti se dolinica naglo razširi ter postane mnogo
položnejša. Prišli smo v lep gorski kraj Toplo. Dolinica j e zaprta
od1 treh strani, le skozi tesno sotesko ob potoku j e povezana s svetom.
Na severu in na vzhodu j o obrobljajo prepadne stene Pece, na zahodu
in jugu pa 1804 m visok Čofatijev vrh. Sorazmerno ugoden je prehod
v Lužiko Koprivno preko 1418 m visokega Slemena. V tem zatišnem
svetu, na levem bregu potoka Tople, nekoliko nad dnom doline, leži
vseh pet toplamskih kmetij. Najnižji kmetiji, B u r j a k in F l o r i n ,
ležita v nadmorski višini 900 m. K o r d e ž v višini 1000 m. F a j m u t
v višini 1050 m, najviše ležeča kmetija K o n č n i k pa v višini 1130m.
Opisane hitre pokrajinske spremembe so posledica silno razgibane
geološke zgradbe. Zahodni del Cofatijevega vrha im Jelenov rob sestavljajo ordovicijski zeleni skrilavci z diabazi in diabazuimi grohi,
ki segajo med prelomnicami kot ozek pas še do potoka med Fajniutovo in Kordeževo domačijo. Južni del Cofatijevega vrha, tj. Osenc,
Voje, Ravno in Pekel pa sestavljajo eruptivne kamenine, kontaktni
porfiri in granititi. Severno od potoka Tople ter kmetov Burjalka in
Floriina ter zahodno od potoka, ki teče med Fajmutom in Kordežem.
j e področje rudonosnega veterštanjskega apnenca, iz katerega j e sestavljena Mala Peca in tudi najvišji vrhovi Pece. Ta pas iiz veterštanjskega apnenca se pri kmetu Kordežu zoži in zavije ostro proti
severovzhodu ter obsega le še naj višje - vrhove Pece. Na te sklade j e
največkrat vezana svinčeva in cinkova ruda pod Peco. Pri kmetu
Kordežu se začne pas veterštanjskega dolomita. Obsega področje od
Kordeža pa d o Sedla pod Malo Peco ter se proti zahodu naglo oži:
vmes so še večja področja pobočnega grušča. Med Fajmutom in Končnikom j e ozek pas školjkovitega apnenca, pod njim pa dolomit ani zi j ske stopnje. Nad Končniikovo hišo in preko Ravne pa se vleče pas
•uerfenskih skrilavih plasti, ki se proti zahodu naglo zoži.
Precej široko področje na obeh straneh potoka Tople j e pokrito
z morenskim gradivom, ki so ga nanesli ledeniki s Pece. Morensko
gradivo j e ponekod potisnilo potok Toplo tesno oib Čofatijev vrh.
samo pa je razrezano po levih pritokih Tople. Na njem in na ordovicijskih skrilavcih se širi kmetijska zemlja toplamskih kmetov. Desni
breg potoka Tople, tj. Čofatijev vrh. zaradi senčne lege in strmine ni
primeren za kmetijsko izrabo. To nam potrjujejo tudi ledinska imena
kot Osenc, v Peklu itd.
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Krajevne podnebne razmere in njihov pomen za kmetijstvo. Na
krajevno podnebje v Topli močno vpliva relief, predvsem zato, ker
dolina ni dovolj zavarovana proti vdoru severozahodnega vetra. Ta
veter se po pripovedovanju domačinov v Topli zelo pogosto uveljavlja; prebivalci ura pravijo »joh«. Nevaren j e v poletnih mesecih, ker
rad prinaša nevihte in točo. Zelo pogosto se uveljavlja tudi jugovzhodni veter; domačini mu pravijo >vzdolc«.
Na podnebje v Topli močno vpliva Peca, ki j e 200 do 230 dni
v letu prekrita s snežno odejo. Tudi v Topli leži sneg od 100 do 170
dni. Sneg zapade pogosto še spomladi, leta 1948 j e zapadel še 5. junija,
leta 1960 pa j e snežilo še konec junija. Pozne pomladanske slane nastopajo še v maju, zgodnje jesenske že v septembru. V zimskih mesecih prihaja do izraza temperaturna inverzija. V Crni in ostali zgornji
dolini reke Meže se uveljavljata megla in mraz, medtem ko j e v Topi'
lepo sončno in toplo vreme. Temperaturne razmere se močno menjavajo z nagnjenostjo in izpostavljenostjo reliefa. Osojna lega Cofatijevega vrha nii več primerna za kmetijsko izrabo, pa tudi v samem
dnu dolinice žitarice ne uspevajo najbolje. Mnogo primernejše so
malo višje sončne lege, zato leže vse kmetije in vsa kmetijska zemlja
nad dnom doline.
Padavin j e razmeroma dovolj, precej več kot v Mežici, k j e r znaša
20-letno povprečje 1253 mm. Razporeditev ]>adavi:n j e dokaj enakomerna. najbolj vlažna sta junij in julij, kar včasih onemogoči pravočasno sušenje sena. Učinkovitost padavin j e v veliki meri odvisna od
nagnjenosti reliefa, vetrovnosti in od fizikalnih lastnosti tal. Padavine
so izredno važne za apneno-dolomitni pas, ker j e tu rastlinstvo vezano
v glavnem samo na padavinsko vodo. V tem strmem svetu kaj kmalu
nastopi pomanjkanje vode v tleh. Velik del padavin pade v obliki
nalivov, kar je seveda združeno z erozijo in denudaci j o tal.
Na splošno lahko trdimo, da sta Topla in Kopri v na glede podnebnih razmer v marsičem znatno na boljšem od drugih alpskih dolin.
Posebno ugodne so temperaturne razmere v času vegetacije in pa
znatno nižja oblačnost. Zato so se kmetije v Topli in Koprivni povzpele najviše v Sloveniji. Tudi zgornja gozdna meja j e na Peci
razmeroma visoka (1800—1900 m). Zaradi prisojne lege so kljub znatni
nadmorski višini pogoji za kmetijstvo sorazmeroma ugodni. Uspevajo
še vse žitarice razen koruze. Posebno dobro uspevajo ozimna žita.
Iz priložene tabele j e razviden čas setve, cvetenja in zorenja v 'Mežici
in Topli. Ce primerjamo oba kraja med seboj, opazimo, da pri sami
setvi, predvsem pri setvi ozi m i ne ni dosti razlike, čeprav leži Mežica
dosti niže (491 m). Kolikor je pri setvi ozimine razlike, pride do nje
sanio zaradi tega. ker so dolinski kmetje z delom na polju mnogo
prej gotovi in lahko začnejo sejati, medtem ko kmetje v Topli še
žanjejo itn spravljajo pridelke in se zato zakasne s setvijo Po-m Ird a tiska setev pa j e odvisna predvsem od tega. kdaj skopni sneg. Hribovski kmetje ne hite s setvijo, temveč rajši počakajo, da se zemlja segreje in osuši. V Topli s e j e j o največ v maju. Ozimno rž žanjejo že
v avgustu, ozimno pšenico pa v septembru, jaro pšenico, jaro rž ter
oves pa konec septembra in v oktobru. Večkrat se zgodi, da sneg pade
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Primerjava vegetativne dobe žitaric
M e ž i c a (491 m)
Vrsta žitaric

cvetenje

žetev

setev

cvetenje

žetev

Ozimna pšenica

. od 1/10
dalje

od 20/6
do 5/7

od 1/8
do 20/8

od 1/10
dalje

od 1/7
do 10/7

od 10/9
do 25/9

Ozimna rž

.

. od 5/9
dalje

od 1/6
do 16/6

od 15/7
do 25/7

od 1/0
dalje

od 25/6
do 10/7

od 10/8
do 25/8

.

. od 20/4
do 30/4

od 1/6
do 16/6

od 15/8
do 30/8

od 1/5 od 25/6
do 18/5 do 10/7

od 15/9
do 13/10

Jara rž

od 20/3
do 30/3

od 5/6
do 20/6

od 20/7
do 1/8

od 1/5 o d 25/6
do 18/5 do 15/7

od 15/9
do 15/10

Jari ječmen . . .

od 1/4
do 15/4

od 15/6
do 1/7

od 20/7
do 10/8

od 15/5
do 25/5

od 15/7
do 25/7

od 15/9
do 30/9

Oves

od 15/3
do 15/4

od 1/7
do 15/7

od 20/8
do 15/9

od 1/4
do 20/4

od 15/7
do 20/7

od 25/9
do 15/10

Jara pšenica

.

setev

T o p 1 a (900—1130 m)

na nepožete njive. Višinska razlika okrog 600 m med Mežico in Topilo
zakasni žetev v Topli za 21 do 45 dni. Pa tudi v Topli sami j e v zorenju žitaric že precej razlik. Pri Barjaku in Florami, ki ležita najniže, žanjejo 8 do 10 dni prej kot pni Končniku ali Famutu, čeprav
so istočasno sejali.
Y Topli uspevajo še češnje, češpl je, slive, hruške ter manj zahtevne vrste jablan. D i v j e češnje cveto konec maja, dozore pa v času
od 1. do 15. avgusta. Cepljene češnje dozore približno 14 dni prej.
Tudi pri zorenju sadja opazimo med Mežico in Toplo razliko za 45 dni.
Kmetije, njihov položaj, obseg in lice. Kdaj so se v Topli naselili
prvi prebivalci, še ni ugotovljeno. Precej verjetno je, da so kmetije
že ob naselitvi dobile tako obliko, kot j o imajo danes. Imena kmetij
so že stara, kar j e razvidno iz .seznama kmetij v Parohialnem urbarju
župnije v Orni na Koroškem. Zanimivo j e tudi dejstvo, da se priimki
kmetov skladajo z domačimi imeni kmetij. Edina izjema j e pri kmetu
Florinu, kjer se pišejo Kordež. Le malokje v ostalih predelih Mežiške
doline najdemo še take primere. Ponosni prebivalci Tople se pred
tujci radi pohvalijo, da njihov rod že stoletja in stoletja živi na tej
zemlji. Vendar pa ujemanje priimka in domačega imena kmetije še
ne dokazuje, da ta rod živi na kmetiji nepretrgoma od naselitve naprej. Znano je, da so v 17. in 18. stoletju dobivali moški priimek po
kmetiji, kamor so se priženili, svojega pa so morali opustiti.
Vseh pet kmetij v Topli ima svoje zemljišče v celku, ki se največkrat naslanja na neke prirodne meje kot so vrhovi, slemena, grebeni, potoki, reke, meja med gozdom in obdelovalno zemljo itd. ('glej
skico). Tako j e zemljišče K o n č n i k o v e kmetije, ki leži ob severozahodnem »koncu« doline ob meji katastrske občine, zaokroženo po
prirodnih mejah, ki potekajo po slemenih Pece na sedlo Preval in
na Čofatijev vrh. Podoben položaj ima tudi B u r j a k o v a kmetija,
ki leži ob vstopu v Toplo, na jugovzhodni strani katastrske občine.
Meja treh ostalih kmetij se naslanja na potoke in grape, njihovo
zemljišče pa j e na vmesnih, med seboj vzporednih hrbtih. Po izlivu
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potokov v Toplo se meja v isti smeri nadaljuje preko severnega pobočja Cofatijevega vrha. Tako se zemljšče vsake kmetije vleče od
slemena Cofatijevega vrha preko dna doline do najvišjih vrhov Pece
in Male Pece. Po kmetu Kordežu j e dobil ime tudi najvišji vrh Pece —
Kordeževa glava. Relief posredno in neposredno po svojih klimatskih in pedoloških učinkih določa tudi velikost kmetij v gorskem
svetu. Zaradi slabših klimatskih in pedoloških pogojev je kmečki
družini v gorskem svetu nujno potrebno za obstanek večje zemljišče
kot v dolini. Vse te spcifične pogoje gorskih kmetov j e upoštevala
tudi ljudska oblast pri izvajanju agrarne reforme in jim pustila
mnogo več zemlje kot določa zemljiški maksimum. (Po izvedeni agrarni reformi poseduje Končnik 221 ha, Fajmut 198 ha. Kordež 213 ha.
Florin 101 ha in Burjak 91 ha).
Domačija kot gospodarsko središče kmetije leži pri kmetijah v
Mežiški dolini povsod v zgornji tretjimi obdelovalne zemlje, običajno
čisto na vrhu, tako da j e vsa obdelovalna zemlja pod gospodarskim
poslopjem. Tako lego ima gospodarsko poslopje nedvomno za,radi
lažjega dovoza hlevskega gnoja na njive. Vprašanje vode j e bilo pri
izbiri položaja sekundarno. Zelo redke so v Mežiški dolini kmetije,
ki bi imele obdelovalno zemljo nad gospodarskim poslopjem, mnogo
pa j e takih, ki imajo vodo precej pod središčem kmetije. Ravno
dejstvo, da v celi Mežiški dolini ne najdemo večje kmetije, ki bi
imela gospodarsko središče spodaj, obdelovalno zemljo pa nad domačijo, nam dokazuje, da so prebivalci že ob naselitvi poznali gnojenje.
Ce so k j e odstopili od tega, so morali imeti zelo tehtne razloge. Eden
med njimi bi lahko bil za vet na lega. Toda tudi ta razlog j e sekundaren. kar se vidi iz tega. da večina kmetij nima svojega gospodarskega

SI. t. Fajmutova domačija v Topli. (Foto J. Medved)
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središča v zavetni legi, temveč na vrhu pomola, hrbta, slemena ali
prevala. Klimatski faktor se j e moral umakniti tehničnim prednostim.
S slemena j e lažji odvoz in dovoz z vseh strani posestva, tam j e lepši
razgled čez celotno posestvo in bližnjo ter daljno okolico; že od daleč
j e lahko opaziti, če se kdo bliža kmetiji. Razgled j e bil samotnemu
kmetu tudi edini stik s sosedinimi kmetijami ki ostalim svetom. Vse
to je značilno za samotne kmetije vsega Pohorskega Podravja. Tudi
vseh pet toplanskih kmetij leži na slemenih v zgornjem delu obdelovalne zemlje, nad gospodarskim poslopjem j e le malo njiv. Ce pa so,
kot j e na primer pri .Končniku in Fajmuitu, potem so navadno nad
temi njivami pomožni klevi, kamoir so spravljali živino v poletnih
mesecih in so potem gnoj ralla ili za te njive. Imeli so tam predvsem
jalovo živino iin ovce. Edino kmet Burjak j e v zavetni legi, ker je
pač tam skoraj edina možnost za funkcionalno gospodarsko središče.
Od gospodarskega središča kmetije vodijo poti na vse strani.
Običajno so ozke, globoko zarezane v kamenito osnovo, namenjene
gorskemu prevoznemu sredstvu »garam«. Večina gorskih kmetij pozdia
samo to prevozno sredstvo za spravlja,nje poljedelskih pridelkov domov,
le v bolj položnem svetu uporabljajo voz. Gare imajo samo dvoje koles
in so zato zelo pripravne za obračanje na mali razdalji. Kadar vozijo
z garami poljske pridelke po večji strmini, naložijo tako, da polovico
teže vprežna živina nosi. Zavore so silno primitivne; z verigo prevežejo kolo, ki potem z drsenjem zaviira. V zadn jem času gare v Tepli
naglo opuščajo. V Toplo j e izgrajena avtomobilska cesta, kmetje pa
so si sami napravili priključke do sivojih gospodarskih poslopij ter
večino prevozov vrše z vozovi. Posebno vozilo imajo za prevoz gnoja
na njive ali pa za dovoz stelje. To so tako imenovane »žlofe«. Na
sprednji del voza napravijo 4 m dolg podaljšek, ki se s svojim zadnjim delom vleče po tleh in s tem zavira. Zadnji del j e precej razširjen, zato j e vozilo precej stabilno.
Prti vseh kmetijah j e pot speljana med gospodarsko in stanovanjsko poslopje. Za dovoz sena imajo napravljen poseben most, po katerem lahko zapeljejo seno naravnost pod streho in si s tem prihranijo
neprijetno delo. Večina gospodarskih poslopij j e grajena na isti način, z isto razporeditvijo prostorov. Med seboj se razlikujejo v glavnem samo po velikosti. Na obeh straneh so večji prostori, ki so namenjeni za mia če v žitaric, v sredini pa j e »parna«, kjer pripravljajo
krmo za živino. Navadno vodi iz parne v hlev poseben lijak, po katerem spuščajo pripravljeno krmo. Glavno ogrodje gospodarskega poslopja je iz masivnega tesanega lesa. Okrog skednja in parne i'1
običajno še napravljena posebna veranda, kamor spravljajo slabše
seno, tj. krmo za ovce. Pod temi prostori so hlevi, ki so povsod zidani.
Nad skednjem in parno so prostori za spravljanje sena in slame.
Medtem ko so na Koba.nskem gospodarska poslopja grajena dosledno
iz samega lesa, so v Mežiški dolini pogostokrat oporniki zidamii. ostale
površine pa so iz desk. Samotne kmetije imajo velika in lepa poslopja, s katerimi se kmetje radi ponašajo. Največje kmetije imajo
glavno hišo. hišo za preužitkarje, glavni hlev. hlev za ovce, svinje,
kaščo in mlin. V Topli so hiše zidane, ker je na razpolago zadosti
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primernega gradbenega materiala. Lesenih hiš, kot so na Strojni in
na Kobanskem. tu ni.
Stari tip kmečke hiše silno naglo izginja. Le malokje še najdemo
klasično kmečko hišo z vežo v sredini in na obeh straneh večjo sobo
s stransko kamro. Kmetje velike sobe pregrajujejo in delajo iz njih
manjše sobe, kuhinje, shrambe in kopalnice. Dimnic-e so že pred leti
izginile iz Mežiške doline.
Ogromni hlevi na samotnih, kmetijah nam dokazujejo, da so
kmetje v preteklosti redili mnogo več živine. Za današnje število živine so mnogo preveliki, zato jih kmetje prezidujejo z vmesnimi
zidovi, da ne bi bili premrzli. Pri vsakem kmetu v Topli j e v hlevu
prostora še najmanj za deset glav živine. Illevarstvo j e zelo primitivno. Gnoj ostane navadno v hlevu, vsak dan pa dodajajo novo steljo,
tako da je na spomlad hlev zelo nizek in se živina še komaj giblje.
Jeseni in spomladi gnoj na hrupnih »gnojvožah« zvozijo na njive. Za
kmetijstvo dragocena gnojnica tu brez koristi izginja. Take razmere
so bile še do nedavnega na večini naših samotnih kmetij. Zadnja leta
pa j e v hlevarstvu napravljen pravi revolucionarni skok. Pod vodstvom KZ se naglo širijo moderno urejeni hlevi z gnojnimi jamami.
Vsi kmetje v Topli imajo urejene gnojne jame, največji kmet pa ima
tudi moderno urejen hlev.
Zaradi težjih prevoznih pogojev in nizke cene lesa so imele vse
samotne kmetije v Topli poslopja krita s skodlami. Skodle so cepili
iz smrekovega in macesnovega lesa, zraslega v strnjeni kulturi na
prisojni strani. Pri cepljenju j e veliko lesa odpadlo, ker se cepi samo

SI. 2. Dovoz v gospodarsko poslopje. (Foto J. Medved)
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zunanji sloj ob skorji, medtem ko j e sredina za to neprimerna. Dokler les ni imel prave cene, ali absolutno ali zaradi oddaljenosti od
ceste, j e talka streha še bila rentabilna. Na prisojni strani in če poslopje ni preveč izpostavljeno vetru, so skodle držale tudi do 30 let.
Danes pa zaradi višje cene lesa in zaradi boljših prometnih razmer
skodel skoraj nikjer ne cepijo več. V bližini avtomobilskih cest se
uveljavlja opeka, v b o l j oddaljenih predelih pa eternit in pločevina.
Slamnate strehe so že skoraj povsod v Mežiški dolini opustili.
Tudi notranjost kmečke hiše naglo spreminja svoj videz. Pred
desetletji so bili prostori še vsi zakajeni od dima, ki j e prihajal od
ognjišča in svetil. Na številnih kmetijah v Mežiški doloni so uporabljali kot svetilo treske, ki so jih cepili iz borovega lesa. Ko so bile
treske suhe, so dajale sorazmeroma svetel plamen in malo dima. Ob
taki luči so v zimskih večerih opravljali vsa dela v hiši, hlevu in tudi
na skednju. Petrolejka in karbidovka se j e končno uveljavila šele tik
pred vojno. Po osvoboditvi pa so si skoraj vse samotne kmetije, kjer
je na razpolago vodna sila, zgradile male elektrarne, ki jim d a j e j o
zadosti energije za luč, pa tudi za pogon manjših strojev. Zanimivo
j e dejstvo, da ima vsak kmet v Topli svoj dinamo, ki j e razmeroma
slab in komaj zadošča za najnujnejše potrebe. Tudi sicer j e vsak kmet
v Topli do nedavnega imel vse sam, kar j e v danih pogojih lahko
napravil in kar j e za svoje gospodarstvo nujno potreboval. Imel je
svoj mlin in svojo žago. čeprav j u ni vedno potreboval in j e bilo do
sosedovega mlina ali žage samo nekaj metrov. Stari kmečki ponos mu
ni dopuščal in mu še danes ne dopušča, da bi za sosedom zaostajal ali
pa bi bil od njega odvisen, iše manj pa, da bi z njim sodeloval. Ta
tradicija avtarkičnega in skrajno individualističnega gospodarjenja j e
še vedno tako močna, da preprečuje večje skupne akcije, npr. gradnjo
večje skupne elektrarne, za katero je na razpolago dovolj vodne sile,
razdal je med kmetijami pa tudi niso prevelike.
,Ko so kmetje po osvoboditvi začeli graditi centrale, so začeli propadati vod ni mlini in žage, ljudje pa grade mline na električen pogon
ob središču kmetije. Danes ima vseh pet toplanskih kmetij svojo električno luč, radioaparate, najbogatejši pa t udii televizijske sprejemnike.
Razlike v notranjosti stavbe med hribovskimi in dolinskimi kmetijami
so popolnoma izginile.
Prebivalstvo. Najstarejši demogeografski podatki za Toplo so na
razpolago v Parohialnem urbarju fare v Črni na Koroškem iz leta
1765. Po teh podatkih j e živelo v Topli 78 ljudi. Največ jih j e bilo na
kmetiji Končnik. Poleg gospodarja, gospodinje in dveh otrok j e bili o
še 16 hlapcev in dekel. Druge kmetije so imele sorazmerno manj ljudi.
Zelo verjetno pa je, da ta seznam ni popoln, ker je župnik zapisoval
v glavnem samo tiste ljudi, ki so hodili oziroma bi morali hoditi
k spovedi. Imamo tudi številne druge činitelje, ki nam dokazujejo,
da j e v preteklosti živelo v Topli precej več ljudi. Velika gospodarska
poslopja, prostorne stanovanjske hiše, zaraščena polja in travniki ter
ožgani štori v gozdovih nam nemo dokazujejo, da j e bilo v preteklosti
v tem predelu mnogo b o l j razvito poljedelstvo. Vsak košček njivskega
sveta so obdelali, s požigalništvom pa pridobivali začasno še nove
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njivske površine, da so lahko preživeli številno prebivalstvo. Bližnji
rudokopi v Topli so odločno vplivali na nadaljnji razvoj kmetijstva.
Agrarne prenaseljenosti ni bilo, ker je ves presežek prebivalstva absorbiral rudnik.
Da v zadnjem stoletju prebivalstvo v Topli hitro nazaduje, nam
dokazujejo podatki popisov prebivalstva od 1. 1869 dalje. Leta 1869
so našteli 87 ljudi, 1. 1890 84. 1. 1910 79, 1. 1939 73, 1. 1953 56 in 1. 1960
55 ljudi. Y 90 letih j e torej prebivalstvo nazadovalo za 37 odstotkov. Še
močneje j e seveda nazadovanje prebivalstva, ki živi od kmetijstva.
Teh j e danes od 55 samo 39 in če računamo, da so pred 90 leti živeli
od kmetijstva vsi, pomeni to 6 6 % nazadovanja. Posebno po osvoboditvi kmečki sinovi in hčerke zapuščajo posestva in se zaposlujejo
v rudniku. Pri Fajmutu npr. so od številne družine vsi otroci zapustili
kmetijo in ni nikogar, ki bi inn predali posestvo.
Nekdanje gospodarstvo: prevlada poljedelstva. V Topli se že dolga
desetletja bije oster b o j med dvema gospodarskima panogama, gozdarstvom in poljedelstvom. Preden j e stekla železnica Maribor—Celovec,
j e daleč prevladovalo poljedelstvo z živinorejo. Gozd zaradi oddaljenosti ni imel skoraj nobene cene, zato so ga kmetje gojili samo toliko,
kolikor so ga rabili za steljo, drva in za ostale domače potrebe. Delno
so ga prodajali tudi grofu Thurnu, lastniku rudnikov in fužin, čeprav
j e on največ jamskega lesa in oglja dobival iz svojih gozdov. Vsak
kmet j e gojil gozdove na najbližjih parcelah nad gospodarskim poslopjem, da j e laže dovažal steljo in drva. Nekaj gozdov so imele kmetije tudi na desnem bregu potoka Tople, k j e r zaradi senčne lege svet
ni bil primeren za >novine«. Drugje po Cofatijevem vrhu so bile
novine in pašniki. N o v i n e so nastajale na ta način, da so grmovje
in mlaj, ki j e prerasel pašnike, posekali, na pomlad požgali, zemljo
prekopali in posejali žito. Jeseni, k o so spravljali žito domov, so to
slovesno praznovali kot domači praznik »nosačijo«. Še sedaj se od
daleč dobro vidi z mlajem preraslo področje, k j e r so najdalje časa
delali novine. Kmetje v Topli še sedaj pripovedujejo, da žito nikjer ni
tako dobro rodilo kot v novinah. Kjer niso bile novine, so ostali pašniki.
Pasi i so ovce, saj so pri posameznem kmetu redili preko 100 ovac.
Po korigiranem franciskejskem katastru j e bilo v katastrski občini
Topla 58,1 °/o pašnikov, gozdov pa samo 23,2 °/». Njiv in travnikov je
bilo tudi precej več kot jih j e sedaj. Pri kmetu Končniku so pašniki
zavzemali 67,5 °/o celotne površine, gozdovi pa samo 1 9 % ter njive in
travniki po 3,2%. Med pašniki j e bilo precej planinskih pašnikov,
ki so bili primerni samo za drobnico. Pašniki na položnem svetu, kot sta
Jelenov rob in sedlo Male Pece, pa so bili namenjeni goveji živini.
Zaradi pomanjkanja primernih površin za obdelovalno zemljo ter
za potrebe pašništva, čebelarjenja in oglarjenja so prebivalci Tople
izkrčili tudi zelo strma pobočja. S takim nepravilnim gospodarstvom
so kruto posegli v naravo in odprli pot uničevalnemu delu erozije;
voda j e odnesla že tako tanko plast zemlje in nastalo j e golo skalno
področje. Y katastrski občini Topla se j e v zadnjih 100 letih povečala
nerodovitna površina za 35 ha, kar j e 2 , 6 % celotne površine.
10 G e o g r a f s k i
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Kmetovanje v hribovitem svetu ipa j e tudi sicer s svoj im načinom
obdelovanja močno spremenilo pokrajino. Zaradi strmine obdelujejo
zemljo izključno v smeri izohips. Ta način ima sicer določene prednosti, ker čuva zemljo pred erozijo. Nič manj pa ni škode. Pri vsakem
oranju т braoanju se premakne zemlja proti rob u njive. Dolžina
premika j e odvisna od nagnjenosti sveta, od teže pluga in živine ter
od vlažnosti tal. Na zelo strmih njivah se premakne zemlja pri enkratni obdelavi tudi do 60 cm. Posledica tega je, da se na spodnjem
robu nabira debel sloj prsti, na zgornjem robu pa j e primanjkuje.
Ce j e na zgornjem robu to mogoče, zaorjejo vsako leto v živico in
s tem nadoknadijo zemljo, ki se j e pri oranju premaknila navzdol.
Tudi živica se prične premikati navzdol in se iz leta v leto z gnojenjem izboljšuje. Cim dalje j e od zgornjega roba, tem boljša postaja.
Zato so tudi posevki na zgornjem robu redki in slabe rasti, postajajo
proti sredini gostejši, višji in lepši ter dosežejo najboljšo rast na
spodnjem robu njive. Da bi vsaj deloma preprečili, da bi zemlja na
zgornjem robu njive ee postajala slabša, j o tam mnogo močneje gnoje.
Dokler j e bilo na kmetijah zadosti delovne sile, SO ob vsakem oranju
zanesli eno ali dve brazdi zemlje s spodnjega roba njive na zgornji
rob in tako vsaj deloma preprečili škodljive po-sledice premikanja
zemlje. Danes tega skoraj nikjer ne delajo več. Delovne sile primanjkuje, tehničnih pripomočkov za prevoz zemlje nimajo-, prevoz
z živino pa j e zaradi strmine zelo težak, marsikje celo nemogoč.
Pred leti, ko so kmetje še uporabljali ralo, j e bil proces premikanja zemlje mnogo slabotnejši. Danes sicer lahko še najdemo raio
ali vsaj njegove ostanke pri marsikateri hiši, toda uporabljajo ga
ne več. Plug, predvsem pa železni plug, premikanje zemlje še pospešuje, ker tudi pritiska zemljo v smeri strmca. Precej prispeva
k premikanju zemlje tudi teža živine, predvsem pa erozija, ki j e
zaradi strmine znatna. Škodljivo delovanje vode j e najbolj opazno
jeseni in pomladi, ko zemlja po oranju še ni z rastjem utrjena.
Zaradi vsega tega potrebujejo njive v strminah toliko gnojil,
a d a j e j o kljub temu le pičle pridelke. Nenehno se dodajajo njivi
nove brazde mrtve, močno skeletoidne zemlje, kii postane vsaj na
ožjih njivah rodna šele, ko doseže spodnjo polovico njive. Na posebno strmih njivah, ki jih pogosto obdelujejo, sploh ne moremo več
govoriti o avtohtonih tleh. To j e zelo važen problem kmetij v strmem
gorskem svetu.
Zunanji učinek celotnega procesa so njive v terasah, ki bi jih
lahko imenovali tudi o r n e t e r a s e . Na zgornjem robu se njiva
vsako leto krči, nastajajo vedno širši odori, ki se počasi spreminjajo
v travnik, pašnik in gozd. Na njenem spodnjem robu pa se nabira
ogromen sloj rodne zemlje, ki daje videz pravih teras. Ponekod dosežejo »orne terase« tudi do 20 m višine, nad njimi pa j e le ozek,
sorazmeroma položen ali raven ostanek nekdanje njive. Te terase so
nam najzanesljivejši kažipot pri iskanju opustelih kmetij. V gozdovih
pod Smrekovcem, Raduho, Peco, Uršij o goro ter na Pohorju dm Kobanskem so nam marsikje edina preostala priča o nekdanjem kultiviranem zemljišču. Robovi in odori večajo že itak močno razgibanost
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reliefa in še bolj onemogočajo že i »t a k skromne možnosti za mehanizacijo na gorskih kmetijah. Ker j e v gorskem svetu dragocen vsak
košček rodovitne zemlje, so tudi ti robovi sorazmeroma dobro izkoriščeni. Ce so klimatski pogoji količkaj ugodni, posade vamj e razne
vrste sadja, kolikor še uspeva v tej višini.
Današnje gospodarstvo: prevlada gozdarstva. Ko j e stekla železnica in .pozneje cesta, se j e cena lesu tudi v teh oddaljenih področjih
naglo dvigala in glavni vir dohodkov j e postal gozd. Kmetje so začeli
opuščati novine; pašnike in precejšen del travnikov so prerasli gozdovi. Le pri kmetih Končniku. Fa j mut u in Kordežu so ostali planinski pašniki, ki pa so nad zgornjo gozdno mejo. Manjše nove pašniške
površine pri Končniku, Fajmutu in Kordežu so nastale v zadnjih
treh letih, k o so kmetje v sodelovanju s KZ v Crni iz krčil i gozdove
in uredili pašnike. Pašmiška površina se j e skrčila za 520ha, ali za
3 9 % . Silno pa se je povečala gozdna površina m sicer za 503 ha ali
za 37,6 % . Precej se j e povečala tudi površina nerodovitnega sveta,
kar smo že prej omenili. Njivska površina se j e skrčila za dobro
četrtino. Danes j e v katastrski občini Topla komaj 4 , 8 % kmetijske
zemlje, če planinskih pašnikov nad zgornjo gozdno m e j o ne štejemo
zraven. Upoštevani tudi niso pašniki, ki so nastali šele pred kratkim
s krčenjem gozda.
Pa tudi gozd sam se j e v tem času začel spreminjati. Pod vplivom
nemške gozdarske metode so obnavljali čiste smrekove, borove in
jelove gozdne sestave tudi v nižjih legah, k j e r j e po prirodi rastel
vsaj mešan gozd; s tem so porušili prirodno ravnotežje in slabšali tla.
Posledice so se kmalu pokazale. Prirastek j e količinsko in kakovostno naglo padal, ker večina gozdov boleha za rdečo gnilobo. Po
osvoboditvi se razmere naglo boljšajo, nemška gozdarska metoda s
sečnjo na golosek in obnovo čistih sestavov je dokončno odpravljena.
Sedaj uvajajo pirebiralno sečnjo; sečejo sanno stara, dorasla ali bolna
ter taka drevesa, ki zavirajo rast mlaja. Tako sò tla vedno zaraščena
in zaščitena pred uničevalnim delom erozije. Na najmanjši površini
so zastopana drevesa različne starosti in velikosti, krošnje dreves so
v raznih višinah in zaito lahko nudijo večjo odpornost vetrn. Najlepši
gozdovi so na desnem bregu potoka Topla, na Cofatijevem vrhu. Na
pobočjih Male Pece in -ob zgornji gozdni meji j e gozd precej redkejši.
Sestav gozda j e še vedno nepravilen, preveč j e iglavcev, premalo pa
listavcev. Povprečen letni prirastek j e dober (od 3 do 4 m3 na ha),
seveda j e odvisen od kakovosti tal, osojne in prisojne lege ter od
nadmorske višine.
Gozd kot največje bogastvo Tople j e šele po osvoboditvi dobil
pravo vrednost, tudi zaradi izboljšanja prometnih Tazmer. Velike
površine gozdov so bile nekoč zaradi slabih poti in cest težko dostopne ali nedostopne in zato neizkoriščene. V zadnjih letih je KZ
Crna s sodelovanjem kmetov zgradila v Toplo avtomobilsko cesto,
po kateri sedaj vozijo les s kamioni.
V Topli je bila šele 1960. leta izvedena agrarna reforma. Skupno
j e bilo kmetom odvzelo 520 ha gozdov. Vendar jim j e ostalo še zadosti za domačo uporabo in za prodajo v primeru slabe letine ali
10*
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drugih elementarnih nezgod; ne bodo pa mogli živeti samo od gozdne
rente, kot marsikdaj dosJej (kmet Končnik j e dobival vsako leto
dovoljenje za posek preko 1000 m3 lesa, za kar j e dobil čistega izplačila preko 4 milijone dinarjev letno.
Po izvedeni agrarni reformi j e v lasti privatnih kmetov v Topli
še 824,8 ha zemljišča. Od tega j e 205 ha nerodovitne zemlje ali 24.9 % ,
gozdov 295,6 ha ali 35,9%, pašnikov 258 ha ali 31,3%, njiv 33,8 ha ali
4,1%, travnikov 30 ha ali 3,7 °/o ter vrtov in sadovnjakov 1,2 ha ali
0,1 % . Nova posestna struktura bo verjetno precej prispevala k napredku kmetijstva, predvsem pa živinoreje, s čimer se bo spet okrepila njegova vloga v gospodarstvu, čeprav bo gozdarstvo še vedno
ostalo na prvem mestu.
Kmetje v Topli sejejo več ozimnega žita, najmanj pa jarega. Izmed vrst rži največ sejejo melško rž in pa bavarsko kraljico. Precej
sejejo tudi »pemko«. Ukrajinska rž je nekaj časa dajala lepe pridelke,
toda sedaj j e popolnoma izginila. Ozimnega ječmena ne sejejo jeseni,
temveč zgodaj spomladi, ko še zemlja zmrzuje. Mnogo kultur, ki so
jih pred desetletji uspešno gojili, sploh ne sejejo več. Popolnoma so
opustili lan, bob, mak. grah in ajdo; vedno manj sejejo tudi ovsa.
Opuščanje teh kultur j e posledica pomanjkanja delovne sile in spremenjenih družbeno ekonomskih razmer. Sorazmeroma precej pa sadijo
krompirja, ki mu lahka ilovnata ali peščena zemlja prav ugaja. Zaradi
slabih sort in degeneracije pa so pridelki zelo opešali. Leta 1940 so
iz Južne Tirolske uvozili sorto »jubel«, ki j e 15 let dajala lepe pridelke. Nihče pa ni posvečal zadosti pozornosti odbiri, zato se j e vrsta
precej izirodila.
Njivski kolobar j e nepravilen, ker vključuje premalo krmilnih
rastlin, ki izboljšujejo zemljo. Prevladuje tale kolobar: prvo leto
pognoje in sejejo ozimno ali jaro rž, tretje leto sejejo oves, naslednje
leto pa puste ledino ali pa sejejo razno travno mešanico, ponekod tudi
deteljo. Zaradi pomanjkanja delovne sile sejejo silno malo okopavin.
Zaradi strmine so stroji neuporabni, zato žanjejo povsod ročno.
1 o naporno delo opravljajo izključno ženske. Prava senzacija je, če
se moški udeleži žetve. Če nevihte niso žita povaljale, potem običajno
en moški kosi, pet žensk pa veže. K j e r razmere za košnjo niso ugodne,
najamejo po možnosti za dan žetve čimveč žensk,' da celotno njivo
požanjejo v enem dnevu. Moški spravljajo snope na kopišče in jih
zlagajo v kope. Običajno imajo za vsako njivo ali pa za celo posestvo
določeno kopišče, kjer postavljajo kope, da ne bi ovirale jesenske
setve ali paše. Y zadnjem času pa zaradi pomanjkanja delovne sile
postavljajo kope na njivah v malih skupinicah, kakor pač ustreza
prevozu. Kope puste tam tako dolgo, da so snopi suhi, t. j. od 8 do
14 dni, kar j e seveda odvisno od vremenskih razmer.
Pred desetletji so še povsod v Topli mlatili ročno. V jesenskih in
zimskih mesecih so hlapci in dekle vstajali že ob dveh zjutraj in začeli mlatiti. Delovni dan j e trajal v pozen večer. Kmetje so med seboj
tekmovali, kdo bo p r e j gotov. Moderna doba j e tudi glede tega prinesla precejšnje spremembe. Pesem mlatičev je utihnila. Ysi kmetje
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imajo mlatil nice na električni pogon in omlatijo takoj po dovozu na
gospodarsko poslopje.
Kljub vsemu trudu j e kmetijstvo ekstenzivno. Hektarski donosi
so skromni in znašajo pri ozimni pšenici 12 q, pri ozimni rži 12 q, pri
jari pšenici 9 q, pri jari rži 9 q, pri ječmenu 7,5 q in pri ovsu 9 q na ha.
Posebni način obdelovanja zemlje na gorskih kmetijah terja mnogo
več dela kot pa enaka površina v ravnini. Za i ha pšenice j e potrebnih
85 delovnih dni, za ozimno rž 80, za oves 75 dni in za ječmen 70. Delovni dan traja od ranega jutra do poznega večera. Jasno je, da so
znatne razlike glede na lego, tehniko dela, sorto, vremenske razmere
teg gospodarja. Če bi kmet pridelek prodajal in ne bi upošteval zemljarine in ne gnoja, bi dobil komaj 20 din plačano na uro, če pa
upošteva še to, j e vsota znatno nižja.
Koroški kmet, zlasti pa še kmet v Topli, ne pridela toliko, da bi
lahko kril lastne potrebe. Ob iigodnih letinah pridela zadosti žita za
kruh, medtem ko mora pšenično moko kupovati. Ob sedanjem stanju
kmetijstva ne more dati skoraj nobenih pridelkov na trg. K temu
stanju sta pripomogla predvsem pomanjkanje delovne sile in nezainteresiranost kmeta za kmetijsko proizvodnjo, saj mu gozd nudi zadosti
sredstev za preživljanje. Na enega za delo sposobnega človeka pride
več kot 2,5 ha obdelovalne zemlje, pri tem pa moramo upoštevati še to,
da v hribovitem svetu skoraj ni možno uporabljati strojev.
Se prav posebno j e nazadovala živinoreja, ki j e bila zelo važna
gospodarska panoga. Pašniške površine so se skrčile na najmanjšo
mero. Danes rede v Topli 57 glav goveda (od tega 23 krav), 86 ovac,
42 svinj in 83 kosov perutnine. Kljub temu sorazmerno malemu številu živine krmna baza ne zadostuje. Kmetje pokrmijo tudi vso slamo,
ki j o pridelajo. Slama predstavlja ponekod do 5 0 % dnevnega obroka.
Zato j e povprečna molznost krav 1800 litrov, povprečen prirastek na
teži pa 120 kg letno. Vendar j e zadnja leta pri živinoreji v Topli le
čutiti določeno težnjo k napredku. V sodelovanju s KZ Črna so pri
Končniku in Fajmutu ter deloma že tudi pri Florinu začeli urejevati
pašnike in posvečati večjo pozornost travništvu. Kmetje kljub konservativnosti počasi le spregledujejo, da j e bodočnost v teh krajih
v intenzivni živinoreji. Ni dvoma, da bi bila mlečna smer živinoreje
najvažnejša in tudi najdonosnejša, saj bi vse produkte porabila rudarska Črna. Prve korake v to smer so že napravili; 1. 1960 so iz Tople
prvič začeli odvažati dnevno 100 1 mleka v Črno.
Tudi čebelarstvo j e bilo nekoč mnogo bolj razširjeno. Strupeni
plini iz topilnice v Žerjavu uničijo mnogo čebel. Mnogo škode j e čebelarjem napravila čebelja kuga-pršičavost, ki se j e razširila iz Avstrije.
Domača obrt j e bila nekoč na samotnih kmetijah zelo razvita. Vse
orodje, ki ga j e kmet potreboval, si j e izdelal sam. Pri vsaki hiši še
najdemo jame tzv. »frnjače«, kjer so sušili lan. V zimskih večerih so
domače ženske predle volno in predivo, gospodar pa j e delal platno
in sukno. Danes lanu v Topli nikjer več ne sejejo, jame za sušenje
lanu j e preraslo grmovje, statve so razpadle, le tu in tam še vidimo
kmeta oblečenega v domia izdelano obleko. Tudi volne ne porabijo
več sami, temveč j o zamenjujejo za tekstilno blago ali prodajajo.
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Dosedanji način kmetovanja, kot posledica posebnih prirodnih pogojev in družbeno ekonomskih odnosov j e izoblikoval koroškemu
kmetu svojstven značaj. Slaba medsebojna povezava in redki osebni
sliki so povzročili, da se j e utrdil pri njem ozki individualizem in da
so kmetije postale posebno tam, kjer so se — kakor v Topli —, naslanjale na veliko zemljiško posest, močne postojanke kapitalizma na
vasi. Gorski kmet j e s svojo zemljo mnogo močneje povezan kot kmet
v dolini. Posestvo, zemlja in dom sta mu več kot le produkcijsko sredstvo. Gospodar in njegova družina so s posestvom zrasli, nanj jih veže
tradicija, ohranitev posestva j e njihov osnovni cilj. Le počasi prodira
pod Peco nov duh, le počasi se zavedajo kmetje nove gospodarske
situacije in spremenjenih odnosov. Koroški kmet j e v svojih presojah
previden, počasen, tisočkratna razočaranja so ga napravila nezaupljivega za kakršno koli novost, pa četuti j i prizna prednost. Celo bližina
rudnika ini mogla doslej kmetijstva v Topli preusmeriti k tržni proizvodnji. Oddaja mleka pomeni komaj prvi korak od starega avtarkičnega gospodarstva k taki obliki kmetijstva, ki bi bila v teh krajih
edino primerna: k modernemu živinorejskemu obratu. Nove poteze
se uveljavljajo prepočasi- zato je tem b o l j kritično, da mladi rod, ki
se ne navdušuje več za trdo kmetijsko delo in ki mu ga dobiček od
gozda ne more več prehraniti, odhaja s kmetije iskat dela in zaslužka
drugam.
Ne smemo pa preveč obsojati kmeta na samotni kmetiji, če še ni
doumel novega časa in spremenjenih družbeno ekonomskih razmer.
Krivda ni samo na njem, temveč tudi na družbi, ki mu še ni znala
priskrbeti zadostne strokovne izobrazbe in primernih tehničnih sredstev. Y zadnjih letih smo v razvoju kmetijstva v naši deželi dosegli
velikanski napredek, toda specifični problematiki gorskih kmetij smo
posvečali premalo pozornosti. Preveč togo smo prenašali izkušnje iz
nižinskih predelov v gorski svet, ne da bi upoštevali posebne pogoje
tamošnjih kmetij. Vsako še tako majhno področje v gorskem svetu
zahteva specifično rešitev, ki mora tudi upoštevati stoletne praktične
izkušnje tamkajšnjega prebivalstva. Kmečke zadruge si sicer pridobivajo počasi zaupanje in postajajo inioiator napredne kmeti jske proizvodnje: posebno važno vlogo imajo moderni državni kmetijski obrati
v drugih predelih Mežiške doline. Toda glavna naloga v teh gorskih
predelih bi morala biti, kako najti primerne agrotehnične metode,
s katerimi bi zaustavili škodljivi proces prenašanja rodne zemlje,
predvsem pa tudi posebne tehnične pripomočke (plug, poljedelske
stroje), primerne za strmii gorski svet.

PROBLEMS OF MOUNTAIN FARMING EXEMPLIFIED IN TOPLA
(NORTHERN SLOVENIA)
Jakob

Medved

The upland of Topla lies on the left bank of the River Meža in the
upper part of Mežica Valley (Jugoslav part of the province of Carinthia). The
altitude is from 830 to 2126 m (roughly speaking from 2683 to 6583 ft) above
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sea lev,el (Eastern Karavanke — Mountains). Multiform geological structure
is responsible for a most irregular relief. Because of its southern exposure.
Topla enjoys considerable better climatic conditions than those of other
Slovene Alpine valleys. Temperature conditions are specially auspicious in
the season of vegetable growth, and therefore the farmlands of that region
(between Mts. Peca and Raduha) attain greater altitudes than elsewhere in
Slovenia. The land of the farmers of Topla extends from an altitude of 900 m
(roughly 3000 ft) to 1150 m (roughly 5400 ft) above sea level. All grains do
well, except maize. Winter crops are harvested at the end of August, spring
sowing in September and October. Sometimes snow falls on the fields before
the crop is harvested. Cherries, plums and prunes do well at Topla as well
as the hardier types of apple.
Each of the five Topla farms has its own grounds in the total extent of
farmland which is determined by a kind of natural boundary. Because of
poor climatic and soil conditions, a farmer's family in "hill country needs
more land to keep it going than it would require in the valley. This fact the
People's Authorities took into consideration in carrying out Agrarian Reform.
The farmhouse, as the economic centre of the farm, is built on an outcrop
or a ridge in the upper third of the arable land, this position being selected
in order to facilitate the transport of stable manure. Lonely farms consist
of a number of large and handsome buildings, so that from a distance they
look like small hamlets. Until recently, every farmer owned whatever he
required for his farming, but since the Liberation, our modern age is rapidly
invading even this remote mountain region and its influence is transforming
the aspect of both buildings and landscape.
For a long time there has been acute rivalry in Topla between two
branches of rural economy, viz. forestry and agriculture. Before the railway
connected Maribor with Celovec (Klagenfurt) agriculture and cattle-raising
predominated. Timber commanded practically no price at all. owning- to the
remoteness of the situation, and farmers grew little more than sufficed for
their own needs. The ground nearest above the farm buildings was woodland,
the rest was pasture and »newlands«. »Newlands« (»nov,ine«) emerged where
the farmers cut down the scrub and young undergrowth that invaded the
pastures, burned them down in spring, and then ploughed the soil and sowed
corn. To this day you can from a distance recognize ground covered with
undergrowth where there used to be »newlands«. Because of the lack of
surface areas suitable for pasture, bee keeping, or charcoal burning, the
inhabitants of Topla have stripped even very steep slopes and so given rise
to erosion. Water has wasted away the shallow layer of soil, leaving nothing
but bare rock.
Considerable changes in the aspect of the landscape are produced by
ihe methods practiced in tilling the ground when farming in mountain
country. On steep slopes the land is dug (or ploughed) crosswise. This preserves the soil from erosion, but provokes damage -of a different kind. At
each tilling the soil shifts towards the lower edge of the field, the amount
of shifting being determined by the degree of the slope, the weight of the
plough and draught cattle and the humidity of the soil. On very steep slopes
the soil may shift as much as 60 in (rather more than 60 yds.) incidentally
to a single tilling. The consequence of this shifting is that a thick layer of
soil accumulates at the lower end of the field whereas there is a corresponding lack at the upper end. If possible, the plough is then driven into the
subsoil there so as to make up for what was carried downhill. The ultimate
effect of this process is the breaking up of the fields into terraces, which
might be described as »arable terraces«. At its upper edge the field shrinks
from year to years, the belt of stripped land grows wider. Gradually it
becomes grassland, then pasture, and finally forest. At the lower edge the
soil accumulates conveying an impression of true terrace formation.
With the advent of the railway and later on the highroad, the price
of timber rose rapidly and became the chief source of income locally. The
farmers abandoned their »newlands«: pastures and wide stretches of mea-
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dowland and fields once more became forest, with the exception of the high
level pasture abov.e the timber limit. Forestry took precedence of agriculture
and cattle raising. This caused emigration and a falling-off of the local
population. The introduction of the Agrarian Reform left the peasants sufficient forest land for domestic requirements in timber and for sale in case
of poor harvests or other elemental catastrophes; but they would no longer
be able to live on income derived from timber as they had done so far.
The peasants depend principally upon winter crops (sown in autumn,
reaped at the end of the following August). Second in importance comes
spring sowing. Many crops which used to be successfully cultivated are no
longer sown. Rotation is wrong, because too few crops for cattle feed are
grown. All field work is done by hand for waut of machinery suited to the steep
slopes of this mountain world. Farmers do not even grow enough for their
own consumption. Only in good years do they reap sufficient corn for bread,
and wheat flour they have to buy in any case. There are two reasons for this
, state of affairs: extreme shortage of labour on the one hand and on the
other, lack of interest in farm produce on the part of the peasants, as the
income derived from the forest suffices for his livelihood.
The peasant of Topla clings to tradition, and therefore even the proximity of the famous lead mine has failed to turn him from farming to production for the market. Gradually, under the influence of communal and
state agricultural economy, a new spirit has begun to pervade Topla, sweeping away old traditions and creating new social and economic relations.
This, however, leaves the main problem of this hill country unsolved, viz.
the discovery of suitable agro-technical methods which would put an end to
the injurious process of shifting precious soil from the hillside, and, above
all, the need for special technical aids, — e. g. ploughs, and agricultural
machinery — suited to the sharp inclination of our hillsides.
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