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SPREMINJANJE AGRARNEGA GOSPODARSTVA V
SVETU OB PRIMERU MEŽIŠKE DOLINE

GORSKEM

UVOD
Agrarna področja v zadnjih desetletjih doživljajo naglo in temeljito preobrazbo. Kljub nekaterim skupnim potezam sta smer in
intenzivnost te preobrazbe zelo različni, kajti družbeno ekonomski
razvoj j e v različnih predelih povzročil različne učinke.
Že uvodoma lahko ugotovimo veliko neskladnost v razvoju agrarnega gospodarstva med ravninskimi in gorskimi predeli. Socialistična
preobrazba v ravnini j e dokaj skladna. Nagli razvoj industrije in
prometnih sredstev povzroča tam hitro deagrarizacijo in urbanizacijo. Vzporedno s tem gre socialistična preobrazba kmetijstva, ki naglo
ustvarja velike kombinate, modernizira način proizvodnje ter dviga
in razvija agrarna področja več ali manj vzporedno z ostalim gospodarskim razvojem.
Drugačni so učinki te preobrazbe v gorskem svetu. Urbanizacija
zajema ravnine in doline ter ožji ali širši pas hribovitega sveta v ugodnejši prometni legi, medtem ko so oddaljeni in manj dostopni predeli
področje relativne ali absolutne depopulacije. Kmetijstvo v strmem
svetu j e na tej stopnji razvoja začutilo vso težo neugodnih reliefnih
razmer, ki ne d o v o l j u j e j o ali močno omejujejo možnost uporabe
strojev, ter j e začelo naglo propadati.
Za celotno družbeno skupnost j e pomembno, da ugotovimo, v kakšni smeri se spreminja gospodarstvo v določenih predelih? Ali j e ta smer
spreminjanja glede na dane možnosti družbeno koristna, ali pospešuje
zorenje posameznega predela za socializacijo, ekonomski napredek
in boljši življenjski standard tamkajšnjega človeka, ali prispevajo
te spremembe k višji produktivnosti in večjim prispevkom naši družbeni
skupnosti?
D a bi ugotovil, kakšna smer spreminjanja se uveljavlja v posameznih področjih, glede na različne prirodne pogoje in posestne
razmere, sem študijo zasnoval na raziskavi treh katastrskih občin
v Mežiški dolini. Izbrane sonde predstavljajo vse karakteristične
prirodne in družbene razmere tega predela ter omogočajo ugotovitev,
k a j j e specifičnega za posamezno področje in kaj j e značilnega za
širši predel.
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Da bi lahko na osnovi enotnih kriterijev primerjal smer in intenzivnost spreminjanja agrarnega gospodarstva, sem se pri svojem delu
omejil na analizo naslednjih problemov:
a)
b)
c)
č)
d)

razvoj posestnega stanja
razvoj zemljiških kategorij
razvoj prebivalstva
sedanja izraba tal
vrednost rastlinske proizvodnje na ha in na kmečkega prebivalca
e) struktura živine
f) število GNŽ na ha in na kmečkega prebivalca
g) klasifikacija gospodarstev.

DELOVNI POSTOPKI
1. Razvoj posestnega stanja in zemljiških kategorij sem ugotovil
na osnovi primerjave uradnih katastrskih podatkov za leta 1900 in
1962. Med uradnimi katastrskimi podatki in dejanskim stanjem pa so
precejšnje razlike, katere sem skušal ugotoviti s kartiranjem.
2. Sedanjo izrabo tal sem skušal ugotoviti s pomočjo statističnih
podatkov, anketiranjem in kartiranjem. Kot enoto za primerjavo
rastlinske proizvodnje sem uporabil Roubitschkove (1) ž i t n e e n o t e
(v nadaljnjem besedilu ZE). Že uvodoma pa moramo' poudariti, da ŽE
ne morejo služiti kot absolutno merilo za vrednost rastlinske proizvodnje temveč kot sredstvo za p r i m e r j a v o . Prikaz rastlinske
produkcije v ŽE na kmečkega ,in aktivnega kmečkega prebivalca
kaže določene pomanjkljivosti. Te prihajajo do izraza v predelih,
kjer se velik del prebivalstva bavi z neagrarnimi poklici, poleg tega
pa poseduje zemljo, ki j o obdelujejo v prostem času. Rastlinska produkcija pa j e računana samo na kmečko prebivalstvo, zato so odstopanja tem večja, čim več j e mešanih gospodarstev. Tudi pri vrednotenju rastlinske proizvodnje na ha se pojavljajo določene pomanjkljivosti, zlasti pri produkciji pašnikov in travnikov. Čeprav sem
z anketo skušal ugotoviti čim točnejše donose na ha v posameznih
prirodnih predelih, ni produkcija odvisna od tega, kakšen je donos
na ha, temveč od izkoriščanja. Marsikje zaradi pomanjkanja ljudi rede
skromno število živine, zato ostajajo pašniki neizkoriščeni in travniki
nepokošeni. Ob upoštevanju in odpravljanju teh pomanjkljivosti
nam ŽE dajejo možnost, da okvirno primerjamo intenzivnosti izrabe
zemljišča v posameznih predelih.
3. Podatke o živinoreji sem dobil s pomočjo anketiranja. Da bi
lahko prikazal skupno vrednost živinoreje ter njen odnos do kmetijskih
površin in kmečkega prebivalstva in da bi lahko izvedel primerjavo
med posameznimi predeli, sem živino prikazal v skupni vrednosti —
glavi normalne živine (v nadaljnjem besedilu GNZ). Da bi dobil
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Čim realnejšo sliko, sem z anketo ugotovil povprečno težo krav in
povprečno število živine pri posameznem gospodarstvu, ne pa samo
trenutno stanje ob času ankete. Ti povprečni podatki so zaradi sezonskih zakolov posebno važni pri svinjereji, ovčjereji in kokošjereji.
4. Klasifikacijo gospodarstev sem izdelal na osnovi zbranih statističnih podatkov ter anketiranja. Gospodarstva sem klasificiral
po dveh vidikih :
A. Na osnovi z a p o s l i t v e d r u ž i n s k i h č l a n o v sem določil tele skupine:
a) Čista kmečka gospodarstva; vsi člani družine so zaposleni doma,
b) mešana gospodarstva, del družinskih članov je zaposlen v neagrarnih poklicih,
b) delavska gospodarstva z dodatnimi dohodki od kmetijstva;
večina članov družine j e zaposlena v neagrarnih poklicih.
B. Ta klasifikacija nam prikaže stopnjo deagrarizacije, ne prikaže
nam pa kam se preusmerjajo čista kmečka gospodarstva, zato sem
skupino čistih kmečkih in mešanih gospodarstev še nadalje diferenciral po kriteriju g l a v n e g a v i r a
dohodkov.
Dohodke kmečkih gospodarstev sem izračunal na naslednji način:
a) Dohodke od poljedelstva sem izračunal tako, da sem količine
pridelkov ocenil s pomočjo kartiranja, anketiranja in povprečnih
donosov iz prejšnjih let. Te količine sem preračunal na vrednost
po povprečnih cenah v kraju. Da ne bi krme računal dvakrat, sem
j o izpustil, razen če j o prodajajo.
b) Dohodke od živinoreje sem ugotovil tako, da sem z anketo
ugotovil povprečno stanje živine, povprečen prirast po posameznih
vrstah in povprečno molznost krav. Na osnovi teh podatkov in lokalnih cen sem ugotovil dejanske dohodke.
c) Dohodke od gozdov sem ugotovil na osnovi 10-letnih sečnih
dovoljenj in vrednosti lesa na panju. Pri čistem dohodku sem ločil
gospodarstva, ki posekajo in spravijo les sama, od onih, ki v gozdu
zaposle tujo delovno silo.
č) Dohodke od neagrarnih zaposlitev sem ugotovil na osnovi
realnih zaslužkov teh zaposlencev.

ANALIZA PREUSMERJANJA AGRARNEGA GOSPODARSTVA
V TREH KATASTRSKIH OBČINAH
Koprivna

Lega. Katastrska občina Koprivna j e tipična predstavnica samotnih
višinskih kmetij ob zgornji meji naselitve. Obsega najvišje kmetije
v Sloveniji ter verjetno tudi največjo povprečno zemljiško posest.
(66 ha). Leži v zgornjem delu Mežiške doline, med Peco, Raduho in
Olševo. Od lokalnega centra Črna na Koroškem je oddaljena 9 km;
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z njim j o povezuje cesta III. reda. Do najbližje železniške postaje Prevalje j e 25 km. Pred prvo svetovno vojno j e upravno spadala pod Železno Kaplo, s katero j o vežeta dva ugodna prelaza, čez Luže in ob
Meži.
Prirodno okolje. Severni in osrednji del Koprivne leži na področju
karavanške brazde, južni del pa sega v apniško-dolomitni svet med
Raduho in Olševo. Na paleozojskih, magmatskih in metamorfnih kameninah se j e razvil svet kopastih vrhov, grap in slemen. Reka Meža
in njeni pritoki so si vrezali ozke in globoke doline, ki zaradi pomanjkanja prostora in slabših klimatskih pogojev ne nudijo dosti možnosti
za poljedelsko izrabo zemljišča. Šele od 50 do 100 m nad dnom doline
postanejo pobočja nekoliko položnejša, zato se tu nahaja večina kmetijske zemlje koprivskih kmetov. Apniško-dolomitno področje obsega
severna pobočja Olševe in Raduhe ter se odlikuje po velikih strminah,
močni mikroreliefni razgibanosti, tankem sloju prsti in osojnosti, zato
j e redko poseljen gozdni svet. Precejšnja količina padavin (1450 mm),
znatna nadmorska višina (800 do 1700 m) in nepropustne kamenine
slabšajo kakovost prsti in povzročajo zlasti v manj nagnjenih in senčnih predelih znatno zamočvirjenost.
Zemljišče posamezne kmetije se vleče od dna doline do najvišjih
vrhov. Več kot polovico kmetij j e v višini nad 1000 m. Domovi kmetij
stoje 100 do 200 m nad dnom doline. Dno doline j e zaradi pomanjkanja
prostora in slabših klimatskih pogojev manj poseljeno, v kolikor pa
je, gre za mline, žage, koče gozdnih delavcev in gostilne. Večina kmetij
j e na levem bregu Meže, na prisojnih pobočjih Pece, Čofatijevega
vrha in Snežnika (Sončna Koprivna), medtem ko j è desni breg zaradi
večjih strmin in osojnosti (Senčna Koprivna) redko poseljen.
Družbeno ekonomski razvoj. V času pred industrializacijo sta bili
v Koprivni glavni gospodarski panogi živinoreja in poljedelstvo.
Gozdovi so bili močno skrčeni ter podrejeni živinorejsko-poljedelskemu gospodarstvu kot dobavitelj stelje in drv. T o podreditev nam
dokazuje sama lega gozdov, saj so se ohranili samo v neposredni bližini domačije, v predelih od koder j e bil najlažji dovoz, ostala količkaj
primerna področja pa so zavzemali pašniki in planine. Pomanjkanje
njiv j e sililo prebivalstvo, da so si pridobivali občasne njive na pašnikih in v gozdovih.
Razvoj neagrarnega gospodarstva v Mežiški dolini in velike družbeno ekonomske spremembe so imele močne učinke tudi v agrarni
okolici. Posamezne rudarske družbe, fužinarsko-gozdarska družina
grofov Thurnov in razni lesni trgovci so zgodaj začutili pomen gozdov
ter začeli posegati po kmečki zemlji. Z različnimi metodami so zajeli
velike kmetije, vmesni kočarji in manjši kmetje pa so zaradi ekonomske odvisnosti bili prisiljeni sami ponuditi zemljo v odkup.
Razvoj posestnega stanja od 1890 do 1962 nam pokaže naslednja
tabela o številu in velikosti kmetij v ha:
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Skupno j e prešlo v nekmečke roke 7 kmetij s skupno površino
899 ha. Po osvoboditvi so bila veleposestva nacionalizirana, gozdovi so
postali last socialističnega sektorja, obdelovalno zemljo pa so razdelili
med nekdanje najemnike. Pri izvajanju agrarne reforme na zasebnik
kmetijah so upoštevali specifične prirodne pogoje ob zgornji meji naselitve ter pustili posameznemu kmetu več zemlje kot predvideva
splošni zemljiški maksimum.
Prehajanje kmetij v roke neagrarnih lastnikov ter vedno višje
cene lesa so povzročile velike spremembe v gospodarksi usmerjenosti
in izrabi zemljišča. Poljedelstvo in živinoreja stopita močno v ozadje,
najvažnejša gospodarska panoga postaja gozdarstvo. Število živine se
j e od leta 1900 do 1962 skrčilo za 77 %. Te spremembe so dobile močan
odraz tudi v spreminjanju zemljiških kategorij, kakor nam jih pokaže
tabela (v lia) :

V navedenem obdobju so se planine in pašniki skrčili za 61 % ,
površine gozdov pa so porasle za 102 %. Poleg teh sprememb, ki so
evidentirane v katastru, pa j e kartiranje izrabe zemljišča pokazalo
nadaljne tendence spreminjanja. Od skupno 119 ha njiv in vrtov, kolikor jih izkazuje kataster za leto 1962, j e bilo obdelanih t. j . posejanih
s prehranbenimi in krmnimi rastlinami leta 1962 le 24 % njiv.
Dober indikator vseh teh sprememb j e razvoj prebivalstva. Od
prvega popisa leta 1869, ko j e v Koprivni živelo 250 ljudi, število prebivalstva polagoma narašča in leta 1890 doseže prvi višek s 329 prebivalci. V tesni zvezi s splošno gospodarsko krizo, ki j e zajela Mežiško
dolino ob prelomu stoletja in s propadanjem kmetij nato število prebivalstva nazaduje in doseže v letu 1910 minimum z 251 prebivalci.
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Drugi maksimum doseže leta 1931, ko šteje Koprivna 397 prebivalcev, nakar sledi naglo nazadovanje. Y času od 1869 do 1961 se j e torej
število prebivalcev v Koprivni povečalo od 250 na 278, kar je 11,2 %.
Na to relativno depopulacijo j e vsekakor močno vplivala migracija,
žal pa za starejšo obdobje nimamo o tem podatkov. Y času od 1952 do
1961 j e Koprivna z negativnim migracijskim saldom izgubila 26 ljudi,
od tega 19 moških in 7 žensk.
Redka naseljenost, velike kmetije in obširni gozdovi, ki so lahko
nudili zaposlitev odvečni delovni sili, ki se j e sproščala vzporedno s
preusmerjanjem gospodarskih panog, so vzrok, da število prebivalstva
ni absolutno nazadovalo. Preusmerjanje v gozdarstvo nam dobro ponazarjajo statistični podatki. Leta 1931 se je bavilo s kmetijstvom
69,2 % prebivalcev, leta 1953 51,3 % ter leta 1961 samo še 17 % prebivalcev. Pa še ti statistični podatki ne kažejo v celoti dejanskih razmer.
Pretežni del prebivalstva, ki ga statistika navaja kot kmete, živi, kot
bomo videli kasneje, od gozdarstva.
Vzporedno s preusmerjanjem v gozdarstvo se naglo niža poljedelska gostota, ki je leta 1931 znašala 229,1, leta 1953 127,7 in leta 1961
samo še 40,3 ljudi na km2.
S preusmerjanjem h gozdarstvu in živinoreji so kmetje začeli
opuščati najprej tiste kulture, ki zahtevajo največ delovne sile (mak,
lan, riček) ter tiste, ki so zelo občutljive za vremenske spremembe
(ajda). Pa tudi pri drugih kulturah so nastale bistvene spremembe.
Ozimino, ki j e najbolj odvisna od vremenskih razmer, so skoraj povsod že opustili. Kmetje se šele spomladi glede na vremenske razmere
odločajo, kateri kulturi bodo dali prednost. Danes je izmed prehrambenih rastlin na prvem mestu krompir, sledita pšenica in rž. Skupno
dajejo prehrambene rastline le 7,5 % vrednosti rastlinske proizvodnje,
izražene v ŽE. Izmed žitaric, namenjenih krmi, j e pomemben samo oves,
ostalih krmnih rastlin je zelo malo. Glavni delež krmnih rastlin
dajejo nenegovani travniki in pašniki (92,5 % ZE). Naglo opuščanje
žitaric j e glede na slabe klimatske in reliefne pogoje ekonomsko utemeljeno, ozelenjevanje in pogozdovanje pa j e posledica tega razvoja.
Toda ta proces v Koprivni še ni končan. Skromni delež krmnih rastlin, ki so vrh tega namenjene pretežno svinjereji, in velike površine
v prelogu, niso samo posledica pomanjkanja delovne sile; saj imajo
isti kmetje posejanih še precej žitaric, ki zahtevajo dosti več delovne
sile, so bolj odvisne od vremenskih razmer kot krmne rastline ter
manj rentabilne; v tem j e tudi zadnji ostanek tradicionalne težnje
gorskega kmeta po samooskrbi. Pri tem pa so opazne precejšnje razlike
glede na socialno strukturo. Manjši kmetje in kmetje, ki imajo
dodatne dohodke od neagrarnih panog, so že opustili žitarice, niso pa
še prešli na intenzivno gojitev krmnih rastlin.
Skupen povpreček rastlinske proizvodnje na ha znaša 3,2 ZE. Pri
prehrambenih rastlinah j e ta povpreček 13,4 ZE, pri krmilnih rastlinah
3,0 ZE. Zelo visok j e povpreček na kmečkega prebivalca, saj skupno
znaša 61,1 ZE, od tega pri prehrambenih rastlinah 4,6 ZE in pri krmil108
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nili 56,5 ŽE. Na aktivnega kmečkega prebivalca pa je skupen povpreček 94,7 ZE.
Živinoreji primanjkuje solidne krmne baze. Po vrstah živine j e
najvažnejša govedoreja, ki sestavlja 67,3 % GNZ, toda zaradi velike
oddaljenosti od potrošnih centrov j e delež krav skromen (54,5 %). Pomen drobnice zelo naglo nazaduje, tudi svinjereja in perutninarstvo
sta namenjena samo domačim potrebam. Zaradi velikega pomena gozdarstva in oddaljenosti od neagrarnih središč je konjereja zelo pomembna (17,9 % GNZ).
V Koprivni goje povprečno na ha kmetijske površine 0,218 GNZ,
kar je v primerjavi s stičnimi prirodnimi predeli v Avstriji zelo malo,
saj tam goje 0,933 GNZ. (2) Precej visoko pa j e število GNZ na kmečkega prebivalca, saj znaša 4,9 GNZ, na aktivnega kmečkega prebivalca
pa celo 16,4 GNŽ.
Klasifikacija gospodarstev po glavnem viru dohodkov nam pokaže
Koprivno kot izrazito gozdarsko področje. Kljub temu, da j e živinoreja pri kmetijstvu močno v ospredju, je po skupnih dohodkih daleč
na drugem mestu. Najbolj razširjena so gozdno-živinorejska gospodarstva z domačo ali tujo delovno silo. Precej močna, posebno v senčnem
predelu, j e skupina gospodarstev delavcev z dodatnimi dohodki od
kmetijstva.
Koprivna j e tipičen primer predela, kjer je spremenjena vrednost
prirodnih pogojev povzročila, velika zemljiška posest pa omogočila
naglo preusmeritev h gozdarstvu in živinoreji. Proces pa še ni popolnoma končan, še nadalje se vrši ozelenjevanje in opuščanje prehrambenih kultur. Uvajanje mehanizacije v gozdarstvu in v travnem gospodarstvu vedno b o l j krepi osnovni usmeritvi.
Meža — Takraj
Katastrska občina Meža — Takraj obsega prometno prehoden svet
na levem bregu Meže ter obsega področje od Mežice na jugu do državne meje na zahodu. Tod čez vodi stara cesta, ki že dolga stoletja povezuje Zgornjo Mežiško dolino in Podjuno.
Prirodno okolje. Meža — Takraj se odlikuje po zanimivi geološki
zgradbi in kameninski sestavi. Južni del katastrske občine sega v osrednji karavanški predel, ki j e tu sestavljen iz dolomitov norijske
stopnje, wetternsteinskih apnencev in rabeljskih »karditskih« apnencev (3). Severno od teh se razprostirajo liaški laporji, ki obsegajo znaten del katastrske občine. Skoraj ves zahodni del zavzemajo »leške
miocenske plasti s premogom« (3), ki v ozkem pasu segajo celo do Mežice. Severozahodni del katastrske občine pa j e v obsegu paleozojskih
kristalinskih skrilavcev.
Različna geološko-petrografska sestava je povzročila, da je morfološki razvoj ustvaril v Meži — Takraj dva različna predela, ki se po
zunanjem licu pokrajine, po mikroklimatskih razmerah, po pedogenetskem procesu in vegetaciji ter s tem po celotnem značaju prirod109
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nega okolja in njegovem pomenu za družbeno geografske poteze med
seboj močno razlikujeta.
Osrednji karavanški predel s svojimi ostrimi reliefnimi oblikami
in znaki zakrasevanja, tankim slojem prsti in pomanjkanjem vode
nudi le malo pogojev za poljedelstvo. Strma pobočja, tanek sloj prsti
in propustnost kamenin povzročajo, da j e klub znatni količini padavin
(1318 mm) pogosto suša. Neugodni prirodni pogoji so povzročili, da
večji del področja pokrivajo gozdovi.
Na paleozojskih in miooenskih kameninah se j e razvil relief zložnih oblik z b o l j ugodnimi pedološkimi razmerami, ki nudijo relativno
ugodne pogoje za poljedelstvo. V ravnih predelih se zaradi nepropustnih kamenin rada pojavlja zamočvirjenost. Ugodnim talnim pogojem
se pridružujejo tudi ugodne mikroklimatske razmere, k'i omogočajo
gojenje različnih kultur in sadnega drevja do najvišjih predelov
(600 m nm).
Področje j e poseljeno z manjšimi (povprečna velikost 18 ha) razloženimi kmetijami.
Družbeno ekonomski razvoj. Neposredna bližina starega fužinarstva in svinčevega rudarstva j e vplivala na razvoj posestne strukture, izrabe zemljišča in gospodarske usmerjenosti posameznih kmetij.
Potrebe po jamskem lesu za rudarstvo in lesnem oglju za fužinarstvo
so povzročile, da so gozdovi na tem področju že zgodaj dobili velik
pomen. Pogozdovanje apniško-dolomitnega ' predela se j e moralo
začeti že zelo zgodaj, saj so po Hillingerju (4) že sredi preteklega stoletja tu rastli obširni macesnovi gozdovi; njihova monokulturna sestava pa kaže, da ne gre za prvotne prirodne sestoje, temveč da so
zrastli pod vplivom človeka na nekdanjih planinah.
Zaradi križanja interesov raznih rudarskih podjetnikov in fužinarsko-gozdarske družine grofov Thurnov so prešle v nekmečke roke vse
večje kmetije, zlasti v južnem predelu. Skupno so pokupili 7 kmetij
s skupno površino 495 ha. Po osvoboditvi so gozdovi prešli v last socialističnega sektorja. Del poljedelskih površin so dobili rudarji, da
so si postavili hiše, na ostalem delu pa se j e osnoval živinorejski obrat
socialističnega sektorja.
Razvoj posestnega stanja (število in velikost kmetij v ha) nam
kaže naslednja tabela:
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Glede na to, da j e bilo to področje že dolgo dobo pod vplivom rudarstva in fužinarstva ter da se j e preusmerjanje izrabe zemljišča
začelo že zelo zgodaj, so nastale v zadnjih sto letih manjše spremembe.
Pokaže nam j i h tabela o zemljiških kategorijah (v ha):

Njive so se skrčile za 22 %, narasli pa so travniki in pašniki. Ozelenjevanje se nadaljuje. Od skupno 110 ha njiv j e bilo leta 1962 posejanih s prehrambenimi in krmnimi kulturami 48,8 ha ali 44,4 %
sedanjih njivskih površin.
Število prebivalstva od leta 1869, ko j e živelo tu 355 ljudi, polagoma narašča in doseže leta 1931 maksimum s 576 prebivalci. O d tega
časa dalje polagoma nazaduje in se do leta 1961 zniža na 441 ljudi.
Meža—Takraj ima od leta 1952 najprej vsako leto negativen migracijski saldo; skupno j e v tem času zgubila 37 ljudi, od tega 29 moških
in 9 žensk.
Preslajanje prebivalstva v neagrarne poklice se j e tu začelo že
v prejšnjem stoletju ter zajelo male in srednje kmetije, katerih lastniki
so se zaposlili v fužinah ali v rudniku, kmetije pa so obdelovale žene
in otroci ter lastniki sami v prostem času. Po osvoboditvi pa so se začeli
zaposlovati tudi lastniki večjih kmetij ali pa edini za delo sposobni
član kmečke družine. Vsi ostali so začeli opuščati poljedelstvo in se
naslanjati na gozd in živinorejo. To nam p o t r j u j e j o tudi statistični
podatki: leta 1953 j e živelo od kmetijstva 14,4 %, leta 1961 pa samo
11,8 % prebivalstva.
Poljedelska gostota j e leta 1931 znašala 112,2, leta 1953 60,5 in leta
1961 47,7 ljudi na km 2 .
Kljub bližini tržišča in ugodnim reliefnim razmeram se kmetijska
proizvodnja ni prilagodila tržnim potrebam. Pri proizvodnji prehrambenih rastlin j e podoben vrstni red kot v Koprivni, le da j e pomen
pšenice znatno večji. Pri produkciji krmnih rastlin se kaže največja
zaostalost in zanemarjenost, saj kljub ugodnim reliefnim razmeram,
ki marsikje omogočajo strojno obdelavo, leže njive neobdelane, večino
produkcije krmnih rastlin pa dajejo nenegovani travniki in pašniki.
Skupno dajejo krmne rastline 85,1 % celotne vrednosti rastlinske produkcije, izražene v ŽE.
Skupna vrednost rastlinske proizvodnje j e leta 1962 znašala 9,1
ZE na ha kmetijskih površin, pri prehrambenih rastlinah 14,3 ZE in
pri krmnih rastlinah 8,5 ZE. Zelo visoko j e število ŽE na kmečkega
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prebivalca, saj znaša 51,6, na aktivnega kmečkega prebivalca pa celo
107,5. Skupno povpreček ŽE ni povsem realen. Številni rudarji sadijo
krompir, proizvodnja pa j e računana samo na kmečko prebivalstvo,
zato bi bili stvarni podatki precej nižji.
Razmerje med prehrambenimi in krmnimi rastlinami kaže, da
je področje usmerjeno v ekstenzivno živinorejo. Po vrstah živine je
najvažnejše govedo, ki predstavlja 75,3 % GNZ. Zaradi bližine tržišča
se močno uveljavlja mlečna smer, krave obsegajo 75,3 % GNZ pri govedoreji. Manjši pomen gozdov in bližina kamionskih cest niža pomembnost konjereje. Gojenje drobnice, svinjereja in perutninarstvo
so manj pomembni in namenjeni le domačim potrebam.
Število GNZ na ha kmetijske površine j e znatno večje kot v Koprivni in znaša 0,446, na kmečkega prebivalca pa 2,555 in na aktivnega
kmečkega prebivalca 5,320.
Navedeni podatki in klasifikacija gospodarstev po glavnem viru
dohodkov nam kažejo, da se vpliv industrializacije in spremenjenih
družbeno ekonomskih razmer odraža v Meži—Takraj predvsem v preslajanju kmečkega prebivalstva in v ekstenzifikaciji agrarne proizvodnje. Kljub relativno ugodnim prirodnim pogojem in bližini tržišča
se predel ni usmeril k tržni proizvodnji in ni uvedel intenzivnejših
oblik izkoriščanja zemlje. Večji kmetje so se naslonili na gozd, lastniki
manjših kmetij pa so si poiskali zaposlitev v rudniku, kmetija pa jim
daje samo dodatne dohodke. Nastali so tipični socialni prelogi; velik
del njiv leži neobdelan, travniki in pašniki so zanemarjeni in jih
prerašča grmovje. Prevladujejo gospodarstva delavcev z dodatnimi
dohodki od kmetijstva ter gospodarstva kmetov z dodatnimi dohodki
od neagrarnih gospodarskih panog. Večje kmetije pa so gozdno-živinorejska gospodarstva.
Strojna

Lega. Katastrska občina Strojna obsega predel višinskih kmetij, ki
so oddaljene od središč neagrarnega gospodarstva, z manjšo posestjo
in z relativno ugodnimi pogoji.
Obsega najvišje predele kopastega sredogorja Strojne in se razprostira v nadmorski višini od 600 do 1000 m. Od obeh središč, Prevalj
in Raven na Koroškem j e skoraj enako oddaljena. Vse do nedavnega
j e bila s tema središčema povezana s slabim kolovozom, ki ga j e pešec
v dveh urah komaj prehodil. Z dograditvijo gozdne ceste ob Zelenbreškem potoku j e dostop precej olajšan.
Prirodno okolje. Strojna je sestavljena iz kristalinskih in metamorfnih kamenin ter po svoji masivnosti in glavnih reliefnih oblikah
globač in slemen močno spominja na Pohorje ali Kobansko. Številne
položnejše police, obilica studencev ter sorazmerno ugodne pedološke
razmere nudijo relativno ugodne pogoje za kmetijstvo. Ugodnim talnim pogojem se pridružujejo ugodne mikroklimatske razmere, posebno
na prisojnih pobočjih, ki omogočajo uspevanje žitaric in manj zahtevnega sadnega drevja do najvišjih vrhov (1000 m nm). Prevladujejo
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manjše samotne kmetije, (povprečna velikost 25 ha), na večjih policah
pa se kmetijska zemlja dveh ali več kmetij stika in tvori večje zaplate
odprtega sveta. Predvsem imajo kmetije manj gozdov, medtem k o
po obsegu kmetijskih površin ne zaostajajo za velikimi kmetijami
v Koprivni.
Družbeno ekonomski razvoj. Razvoj posestnega stanja (število
in velikost kmetij v ha) nam kaže tabela.

0

Relativno ugodni pogoji za kmetijstvo, oddaljenost od neagrarnih
središč, slaba prometna povezava in manjša posest so glavni razlogi, da
nobena kmetija ni prešla v roke neagrarnih lastnikov in da so se tukaj najdlje ohranile stare oblike proizvodnje in usmerjenost k samooskrbi. Šele v času med obema vojnama so nekatere kmetije prešle
v roke kmetov iz sosednje katastrske občine.
Prevlada manjše posesti j e povzročila, da j e bil gozd ves čas
aktivno vključen v poljedelsko-živinorejsko gospodarstvo kot dobavitelj stelje in drv ter kot »skriti« pašnik. Zaradi manjših površin so
kmetje izkoriščali gozd pretežno v prebiralni sečnji. Y večini primerov so sekali dosti več kot j e znašal letni prirast, zato so bili gozdovi
redki z bogato podrastjo, ki j e nudila živini dobro pašo, nekatere
rastline (borovnice, brusnice, maline) pa tudi možnost dodatnih virov
dohodkov.
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Spremembe v zemljiških kategorijah nam kaže sledeča tabela
(v ha):

* Pri povprečni velikosti kmetij so upoštevana samo zemljišča posestnikov,
ki posedujejo nad 3 ha zemlje.
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V ta odmaknjeni svet j e vpliv industrije in sodobnega družbeno
ekonomskega razvoja intenzivno posegel šele zadnja leta. Glede na
to so v izrabi zemljišča nastale minimalne spremembe, vsaj kolikor jih
izkazujejo katastrski podatki. Njive in travniki so se skrčili v korist
pašnikov in gozdov. Podrobno kartiranje izrabe zemljišča v letu 1962
j e pokazalo, da j e aktivno vključeno v obdelavo še 53,9 % njiv, ostale
je že zajela ozelenitev.
Izmed vseh obravnavanih sond v gorskem svetu so tu najdalje
gojili mak, riček in lan, opustili so jih šele pred nekaj leti. Proizvodnja
prehrambenih rastlin obsega skupno še 25,2 % celotne rastlinske produkcije, izražene v ŽE. Na prvem mestu j e rž, sledita krompir in
pšeniica. D o k a j močno so zastopane žitarice, ki so namenjene krmi. Travniki dajejo procentualno enak delež kot v Koprivi, medtem ko so
pašniki dosti manj pomembni.
Povprečna rastlinska proizvodnja na ha j e zaradi manjših površin
ekstenzivnih pašnikov znatno večja kot v Koprivni in znaša 8,3 ŽE.
Nizko pa j e povprečno število ŽE na kmečkega prebivalca, saj znaša
samo 16,1, na aktivnega pa 84,2.
Zelo nizek povpreček ŽE na kmečkega prebivalca in znatno višji
na aktivnega kmečkega prebivalca j e odraz prehodne stopnje v razvoju prebivalstva. Od prvega popisa leta 1869, ko j e imela Strojna
253 ljudi, se dvigne število prebivalstva v letu 1910 na 266 ter pade do
leta 1931 na 247. Po tem času j e relativno depopulacijo zamenjala
absolutna, saj se število prebivalstva naglo niža in pade do leta 1948
na 217 in do leta 1961 na 192.
Strojna j e toliko oddaljena od neagrarnih središč, da od doma ni
mogoče hoditi na delo. Y kraju samem, zaradi manjše posesti, goste
naseljenosti in manjših gozdnih kompleksov ni možnosti za zaposlitev,
zato se mladina odseljuje. Doma ostaja samo tista generacija, ki j e
prestara, da bi se preslojila v druge poklice. Podatek, da ima Strojna
80,9 % vzdrževanega kmečkega prebivalstva in to pretežno starih
ljudi ter ankentiranje mladine, nam dokazujeta, da se bo depopulacija
tudi v bližnji prihodnosti naglo nadaljevala.
Pri živinoreji j e najvažnejša panoga govedoreja (69,3 % GNZ).
Zaradi manjše posesti ter večjega pomena poljedelstva j e vol glavna
vprežna živina. Konjereja močno zaostaja za Koprivo in sestavlja samo
13,3 % GNZ. Perutninarstvo in svinjereja sta namenjeni samo domačim potrebam. Klasifikacija gospodarstev kaže, da večina gospodarstev spada v gozdno-živinorejsko skupino z lastnim delom v gozdu.
Sledi gozdno-poljedelska skupina, nekaj pa j e tudi čistih poljedelskih
gospodarstev. Le malo pa j e gospodarstev delavcev z dodatnimi dohodki od kmetijstva.
Izmed treh obravnavanih predelov j e Strojna najbolj agrarna
(s kmetijstvom se bavi 81 % prebivalstva) ter ima najnižji življenjski
standard. Naglo padanje števila živine, ozelenjevanje njivskih površin
in ekstenzifikacija izrabe zemljišča so posledice tehničnega zaostajanja
kmetijstva v strmih predelih, ki ga je povzročila spremenjena vrednost
reliefnih pogojev. Ta spremenjena vrednost reliefnih pogojev j e za114
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dala smrtni udarec staremu polikulturnemu poljedelstvu, ki ga nobeni
umetni ukrepi ne morejo več trajno ohraniti. Strojna v sedanjih razmerah prenaseljenosti in drobne posesti nima pogojev za preusmeritev
gospodarskih panog in s tem bistvene izboljšave življenjske ravni prebivalstva. Šele z močno depopulacijo bodo nastali pogoji za ustanavljanje
raznih kombiniranih tipov gozdno-travnih, travno-košnih ali travnopašnih gospodarstev, ki bodo gospodarila na velikih površinah in
bodo kljub skrajni ekstenzivnosti dajala možnost za boljše življenje
tamkajšnjega človeka.

ZAKLJUČKI IN POGLED Y PRIHODNOST
Kljub temu, da se v različnih prirodnih in družbenih pogojih orisani procesi različno razvijajo, lahko vendar v spreminjanju gospodarstva v gorskem svetu na splošno razlikujemo tele faze:
1. Obdobje živinorejsko-poljedelskega gospodarstva.
V tej fazi razvoja so gorska področja dosegla največjo gostoto
poselitve. Y obdelavo j e bil pritegnjen vsak košček količkaj primerne
zemlje. Gozdovi so bili povsod podrejeni živinorejsko-poljedelskemu
gospodarstvu in skrčeni na najmanjšo mero. Pri tem so bile glede na
prirodne pogoje in velikost posesti določene razlike. V predelih (Koprivna) kjer zaradi slabših prirodnih pogojev prevladuje večja zemljiška posest, j e gozd omejen na neposredno bližino doma, od koder
j e najlažji dovoz stelje in drv, vsa druga področja, ki so količkaj primerna za pašo, pa so planine in pašniki. V področjih, kjer so boljši
prirodni pogoji in zato prevlada manjša zemljiška posest (Strojna), pa
so gozdovi bili zelo razredčeni in so služili kot »skriti« pašniki. Na
tej stopnji razvoja ni bilo po gospodarski moči bistvenih razlik med
velikimi kmetijami v slabših prirodnih pogojih in manjšimi v ugodnejših razmerah. Prve so b o l j usmerjene v živinorejo, druge v poljedelstvo. Višek prebivalstva j e iskal zaposlitve v oglarstvu, drvarstvu
ter v glažutah in fužinah.
2. Začetek preusmerjanja gospodarstva.

Splošni gospodarski razvoj, posebno pa razvoj splavarstva in železnic j e povzročil naglo naraščanje vrednosti lesa in lesnih izdelkov.
Vedno večja vrednost lesa j e povzročila velike razlike v gospodarski
usmeritvi posameznih kmetij, glede na različne prirodne pogoje in
velikost posesti. Sprožila pa j e tudi prehajanje kmetij v roke neagrarnih lastnikov. Planine in pašnike večjih kmetij in vseh tistih, ki so
prešle v roke neagrarnih lastnikov, je začel preraščati gozd, številne
kmetije v slabših prirodnih pogojih pa so popolnoma opustele. V dolinah in grapah večji kmetje in lesni trgovci grade žage in koče za
gozdne delavce. V tem času se začnejo preusmerjati h gozdarstvu
predvsem večje kmetije ob zgornji meji naselitve, medtem ko manjše
8*

115

Jakob Meti v ed

kmetije še ostanejo pri živinorejsko-poljedelskem gospodarstvu. Višek
delovne sile, ki se je sprostila z opuščanjem živinoreje in poljedelstva,
išče zaposlitev v gozdovih in na žagah ali pa se odseljuje. S tem ko
j e gozd dobil večji pomen in postal važen vir dohodkov se glede na
velikost gozdne posesti začne močna socialna diferenciacija med kmeti
v istem kraju in med posameznimi področji.
3. Obdobje dokončnega propada polikulturnega samooskrbnega
poljedelstva v gorskem svetu.
Nagli družbeno ekonomski razvoj po osvoboditvi se močno odraža
tudi v hitrem spreminjanju agrarnega gospodarstva v gorskem svetu.
Za sedanjo stopnjo razvoja so značilna naslednja dejstva:
a) O z e l e n j e v a n j e . Ozelenjevanje gorskih področij naglo napreduje, ima pa glede na različne prirodne pogoje in posestno strukturo različno smer in intenzivnost. V področjih, kjer prevladuje večja
zemljiška posest in slabši prirodni pogoji za poljedelstvo, se njive,
travniki in pašniki naglo krčijo, naraščajo pa površine gozdov. Funkcijo nekdanjih pašnikov in travnikov pa prevzema skromen ostanek
nekdanjih njiv. Drugačna smer spreminjanja se uveljavlja v oddaljenih gorskih predelih, kjer so relativno boljši prirodni pogoji za kmetijstvo in prevladuje manjša posest. Njive se naglo opuščajo, naraščajo
pa travniki in pašniki. Glede na veliko število vzdrževanega kmečkega
prebivalstva in glede na težnje mladine, da se odseli in zaposli v drugih poklicih, se bo ta proces v obeh predelih tudi v bodoče intenzivno
nadaljeval.
b) O p u š č a n j e p r e h r a m b e n i h r a s t l i n . Za ves gorski
svet je značilno naglo opuščanje prehrambenih rastlin. Najprej so
opustili tiste kulture, ki zahtevajo največ delovne sile (mak, lan, riček
in okopavine), sedaj pa močno opuščajo tudi žitarice. Prehrambene
rastline dajejo na splošno le okrog 20 % vrednosti celotne rastlinske
proizvodnje izražene v ŽE. Od teh j e na prvem mestu krompir, sledita
rž in pšenica.
c) P a d a n j e
š t e v i l a ž i v i n e . Za vsa gorska področja j e
značilno naglo zmanjšanje števila živine. Posebno naglo nazaduje
število drobnice. Najvažnejša panoga živinoreje j e govedoreja z rahlo
poudarjeno mlečno smerjo. Na ha kmetijskih površin goje povprečno
0,407 GNZ, kar j e zelo malo. Osnova krmne baze so nenegovani travniki in pašniki, ki dajejo 87 % vrednosti krmnih rastlin izraženih v ŽE,
zavzemajo pa 93 % vseh površin. Izmed drugih krmnih raste po vrednosti v ŽE na prvem mestu oves, sledita ječmen in detelja.
č) P r e u s m e r j a n j e k m e č k i h g o s p o d a r s t e v . V področjih, kjer so slabši prirodni pogoji in prevlada večja zemljiška posest, se kmečka gospodarstva naglo preusmerjajo v gozdno-živinorejske
obrate, male kmetije pa v delavska gospodarstva z dodatnimi dohodki
iz svojih gozdov. V oddaljenih krajih, kjer so relativno boljši prirodni pogoji za kmetijstvo in prevladuje manjša posest, ki ne dovoljuje
več naslonitve na gozd, pa nastajajo živinorejsko-gozdna gospodarstva,
prebivalstvo pa se naglo odseljuje. V bližini neagrarnih središč in
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v ugodnejših prometnih legah pa prevladujejo gospodarstva kmetov
z dodatnimi dohodki od neagrarnih gospodarskih panog ali pa gospodarstva delavcev z dodatnimi dohodki od kmetijstva.
Vsa navedena dejstva nam dokazujejo, da sta družbeno ekonomski
razvoj, zlasti pa nagla rast življenjskega standarda, dosegla tisto
stopnjo razvoja, da intenzivno posegata in spreminjata način proizvodnje in življenja tudi v najbolj oddaljenih gorskih področjih. Propadanje polikulturnega poljedelstva, opuščanje prehrambenih kultur,
ozelenjevanje, manjšanje števila živine in nagla depopulacija niso
v nobenem nasprotju z naglim gospodarskim razvojem, pač pa samo
predpogoj za dvig življenjskega standarda in višje produktivnosti
tamkajšnjega prebivalstva. Vsako sentimentalno reševanje te problematike in umetno ohranjevanje preživelih oblik proizvodnje j e
družbeno škodljivo, predvsem pa škoduje tamkajšnjemu prebivalstvu,
ker zadržuje razvoj in ohranja te ljudi v siromaštvu ter jim krati
osnovne pravice občanov (šolanje, možnosti izkoriščanja zdravstvene
zaščite, kulturno in politično udejstvovanje itd.).
Pri usmerjanju nadaljnjega razvoja pa moramo v gorskem svetu
jasno razlikovati dva predela:
1. Obrobno področje gorskega sveta, ki obsega neposredno bližino
industrijskih središč in stalnih prometnih zvez (sedanjih in bodočih),
od koder delavci še lahko v dnevni migraciji odhajajo na delo. Ta
predel s svojim prostorom, prometnimi zvezami, komunalnimi napravami in stanovanjskim fondom nudi določene potencialne možnosti
in ga j e potrebno obravnavati posebej, v tesni povezavi s perspektivnim
razvojem dolinskih področij.
2. Ostali del gorskega sveta pa bo lahko s skrajno depopulacijo
dokončno preusmeril gospodarstvo in s tem prešel k višji produktivnosti in boljšemu življenjskemu standardu.
V kakšno smer naj se razvijajo ta področja? ALi v skrajno
ekstenzivni pašno-košni sistem, gozdarstvo ali celo v turizem? Najbolj
realne tendence nadaljnjega razvoja lahko ugotovimo iz zakonitosti
dosedanjega razvoja. Koprivna, kjer prevladuje velika zemljiška posest in so slabši prirodni pogoji, se j e preusmerila v gozdarstvo in
košno-pašni sistem. Dokončna opustitev žitaric in uvajanje mehanizacije bosta to usmeritev še stopnjevala. V Strojni, kjer se kmetije
zaradi drobne posesti niso mogle nasloniti na gozd in tudi ne na živinorejo, se depopulacija naglo nadaljuje. Ko bo v bližnji prihodnosti
depopulacija dosegla tisto stopnjo, da bodo številne kmetije ostale
brez ljudi, bodo dani realni pogoji za preusmeritev gospodarstva.
Do takrat pa bi morali po eni strani ugotoviti, kakšne možnosti nudijo
prirodni pogoji za moderne oblike gospodarskega izkoriščanja (klimatske razmere, talni pogoji, strmina in mikroreliefne razmere ter
možnosti uporabe strojev, velikost strnjenih kompleksov, prometne
razmere itd.), po drugi strani pa s šolanjem mladino usposobiti za
te naloge ter j o na tak način zadržati. V nasprotnem primeru bodo ta
področja ostala prazna, kajti kdor zapusti te predele, se navadno več
ne vrne. Ali bodo z združevanjem vec kmetij nastala skrajno eksten117
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zivna pašno košna živinorejska gospodarstva, ali bodo tu nastajali
pašniki dolinskih kmetijskih obratov, ali bodo določena področja
pogozdena, j e odvisno od specifičnih razmer določenega področja.
Iskanje eksistenčne osnove za gorske kmetije v preusmerjanju v turizem j e ravno tako nerealno kot poizkus ohranitve preživelega polikulturnega poljedelstva. Naše gorske kmetije v sedanjem stanju ne morejo
nuditi turistu niti najosnovnejših pogojev. Če pa bi z velikimi investicijami te ustvarili, bi verjetno bil denar slabo naložen, kajti za tak
turizem ne bo toliko interesa. Y kolikor pa bi v posameznih primerih
bili dani objektivni pogoji, bodo to res le posamezni primeri in še ti
le kot dodatna panoga gozdarske, pašno-košne ali kakšne druge
gospodarske usmeritve.
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RASTLINSKA PRODUKCIJA
v treh katastrskih občinah Mežiške doline
Koprivna Meža-Takraj
rastlin v ŽE (odstotki) :
8,9
20,4
38,8
24,5
50,8
41,9
—
—
—
8,1
1,5
5,1

Vrednost produkcije
pšenica
rž
krompir
ajda
sadje
ostalo

prehrambenih

Delež

rastlin D rastlinski

prehrambenih

*

Strojna
26,0
16,6
26,6
3,5
5,8
1,5

produkciji:
14,9

25,2

Vrednost produkcije krmnih rastlin v ZE (odstotki) :
oves
3,5
5,2
ječmen
—
2,3
detelja
0,6
4,5
ost. krmne rastline
0,1
1,3
travniki
74,0
82,3
pašniki
21,8
4,4

8,5
4,8
3,0
3,7
74,0
6,0

7,5

Delež

krmnih rastlin D rastlinski

produkciji:
92,5
118

85,1

74,8
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v GNZ (v odstotkih):
17,9
67,3
8,6
4,4
1,8

Struktura živinoreje
konji
govedo
svinje
drobnica
perutnina

Delež krav pri govedereji
Število
ha
ha
na

GNZ na:
kmet. površine
kmeč. preb.
akt. kmeč. pred.

(v odstotkih GNZ):
54,5
0,218
4,900
6,340

Rastlinska produkcija na ha v ZE::
prehrambene rastline
krmne rastline
skupno

9,8
75,3
10,5
2,2
2,2

13,0
69,3
11,5
3,7
2,4

75,3

50,8

0,446
2,555
5,320

13,4
3,0
3,2

0,557
1,078
5,640

14,3
8,5
9,1

13,4
7,2
8,3

Rastlinska produkcija
prehrambene
krmne
skupno

v ZE na kmečkega
prebivalca:
4,6
7,7
56,5
43,9
61,1
51,6

4,1
12,0
16,1

Rastlinska produkcija
skupno

na aktivnega

kmečkega
94,7

prebivalca:
107,5

84,2

TRANSFORMATION OF AGRARIAN ECONOMY IN UPLAND REGIONS
(Valley o! Meža, N Slovenia)
Jakob

Medved

Agrarian territories have been undergoing in the recent decades a quick
and thorough transformation. Irrespective of some characteristic features
they all share, the direction as well as the intensity of that transformation
varies a lot, a fact which can be accounted for b y the social and economic
development involving different changes in different natural conditions. The
rash development of industry is causing a rash deagrarization and urbanization
of the flat surface regions. Parallel to this goes the socialist transformation
of farming which is building up big co-operative works and modernizing the
production. In upland the effects are rather different. The urbanization
affects only the nearest and the more accessible parts, whereas in the rest
of that territory emigration is in progress. The polycrop type of agriculture
has here come to feel all the burden of the unfavourable relief conditions
and is therefore in retrogression.
It might be significant for both the geographers as well as for the whole
community to establish the direction in which the utilization of land changes.
Is the direction such as it is socially with respect to the existing conditions
favourable? Does it lead to economic progress and a better life of the local
population?
In order to establish the kind and direction of changes as they are
making way in different natural and social circumstances, an analysis
on the basis of the same criteria has here been made of the development
in three cadastrian parishes of the Valley of Meža (North Slovenia).
a) Koprivna. The cadastrian parish of Koprivna is a typical representative of the out-of-the-way farms on the upper border of the inhabited
land. It contains some of the highest farms in Slovenia and also probably
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the biggest average land ownership (66 hectares). It is situated from 800 to
1700 metres above sea level, at the upper current of the river Meža, between
Peca and Raduha. In the northern and the central part there has developed
on the paleozoic and the metamorphic stones a region of summits, ridges
and similar, which offers on the sunny slopes some moderate conditions
for farming. The southern part which is built on the mezozoic limestones,
offers owing to the very steep slopes, a thin layer of soil, and lack of sun
no conditions for farming.
b) Meža-Takraj. The cadastrian parish of Meža—Takraj represents
the regions with relatively favourable conditions for agriculture and is
situated in the immediate vicinity of the old mining centres. It comprises
the part from Mežica on the east up to the state border on the west and
to the north-eastern slopes of Peca on the south-west. It is from 490 to
600 metres above sea level. It is distinguised by a very interesting geological
structure. The southern part is composed of mezozoic limestones and dolomites, the north-western part of the miocenic sediments and the north-eastern
part of the paleozoic stones. On the miocenic and paleozoic formations there
has developed a relief of mild forms favourable for agriculture. On the mezozoic formations, however, there has developed a relief of steep ground, hence
this is a forest part and not inhabited. Meža—Takraj is populated with minor
farms, their avegare size being 18 hectares of land. The favourable microclimatic conditions make it possible to grow here all kinds of cereals as well
as the more modest types of fruit trees.
c) Strojna. The cadastrian parish of Strojna represents the territory
of upland farms, which are off from the non-agrarian centres but have
relatively favourable natural conditions; the prevailing type of land ownership
is smaller (on the average 25 hectares). It comprises the highest parts of
mountainous parts of Strojna, from 600 to 1000 metres above sea level.
On the paleozoic formations there has developed a relief of mild slopes with
numerous terraces offering favourable conditions for the agrarian utilization
of land. The favourable relief conditions are accompanied b y the favourable
microclimatic and soil conditions, which make it possible to grow cereals
and fruit trees everywhere here.
In the development of the upland economy we can distinguish the following stages:
1) The period of agrarian and stock-raising economy. At this stage
of development the land was most densely populated, Each patch of land that
could be used was tilled. The forest was everywhere subordinated to the
agrarian and stock-raising economy and thus reduced to a minimum. There
was no essential difference in the economic power between a big farm in
the poorer natural conditions (KJoprivna) and a medium sized one in the
better conditions (Strojna). The poly-crop economy was orientated towards
self-supply.
2) The beginning of the transorientation of economy. The general
economic development, particularly the development of railways and roads
makes for a quick rise in the value of wood. At this stage it is particularly
the bigger farms at the upper limit of the populated territory that are getting
transorientated into forestry, whereas the smaller farms still continue with
the agrarian and stock-raising economy. The surplus of labour which is coming
into being through the abandoning of agriculture and stock raising is getting
now the employment in forestry. The higher value of wood causes now on
account of the differences in the forest ownership a marked social differentiation among the farmers on the same territory as well as among various
parts of the territory.
3) The period of definite end of the poly-crop agriculture in the upland
territories. The swift economic development since the Second War is strongly
reflected in the quick changes of agrarian economy in upland regions. The
present stage of development is characterised by the following facts:
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a) The changing of the arable land into grassland in the mountaneous
territories is in quick progress but it has a varying direciton and intensity.
Jn territories with the bigger landownership prevailing but with poorer
natural conditions (Koprivna) the fields, pastures and meadows are gradually
chaning to forest. The former function of pastures and meadows is now taken
up by the ancient fields. In regions with better natural conditoins and smaller
landownership the meadows and pastures are growing in size.
b) The whole of the upland territory is characterised b y abandoning
food crops. The first crops to have been abandoned were those that require
most labour (poppy, flax), but now it is also corn that is gradually being
abandoned. Food crops yield only 20 % of the value of agrarian production,
reckoned in corn units. First comes potatoes, next rye and wheat.
c) The number of stock is on a quick decrease, particulary sheep and
goats. The most important branch of stock raising is cattle, with a sligh
emphasis on the production of milk. Per hectare of farming surface there
comes on the average 0,407 animal units. Stock is basically fed by the abadoned
meadows and by pastures, which give in corn units 87 % of the value
of fodder and take up 97 % of the land surface.
d) In territories with weaker natural1 conditions and bigger land ownership the farms are getting transorientaited into enterprises for raising stock
and for the production of wood, and the smaller farms into enterprises
where people find additional employment. In territories with better natural
conditions and smaller and ownership which does not permit the changing
the land into forest (Strojna), new enterprises for raising stock and for the
production of wood are being set up. In the neighbourhood of non-agrarian
economic centres (Meža—Takraj) enterprises for the additional employment
for the workers are being set up.
The facts as set out here go to show that the economic development
has now reached a stage where it can intensively affect and change the way
of production even at a most aut-of-the-way farm in the mountains. The decay
of the poly-crop farming, the abandoning of food-crops, the changing of the
arable land to grasseland and the quick depopulation are all the first condition
for the further development of these territories. A n y sentimental approach
in the solving of these problems and any artificial preservation of the expired
forms is socially harmful, especially for the local population.
When directing the development in the upland lerritotires we must
clearly differentiate between two zones:
A) The outskirts of uplands from where workers can still daily travel
to the places of employment represent with its communal arrangements and
facilities, with its housing and its size certain potentialities and will be developing in close relation to the lowlands.
b) The remaining part of the upland will need extreme depopulation
in order to transorientate its economy definitely. What course the development
of these territories will itake — forestry, meadows, or pastures for the use
of the lowland stock raising — that will all depend on the specific circumstances of a particular region and on a correct evaluation of the natural
conditions at the present stage of the economic development.
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