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POLJANSKA DOLINA OB KOLPI
(Primer gospodarsko nerazvite pokrajine)
Poljane ali Poljanska dolina, kot domačini imenujejo okolico Starega trga in Predgrada, je manjše kraško polje, obviselo nad dolino
Kolpe jugovzhodno od Kočevja. Ker je včlenjeno v dinarski gorski
sistem, je v podoložni smeri odprto proti kočevskim podoljem in Kočevskemu polju, z zahodne in vzhodne strani pa ga zapirata precej visoki planoti, ki se spuščata proti dolini Kolpe. Na zahodu je to kraška
planota, za katero uporabljamo včasih skupno ime Spodnjeloška gora,
od Bele Krajine pa loči Poljane skrajni južni in precej nižji podaljšek
Kočevskega Roga — Poljanska gora. Na juigu obvisi podolje nad dolino
Kolpe, ki je približno 200 m niže zarezala svojo dolino. Tudi nekaj manjših naselij, ki stojijo na levem bregu reke, prištevamo k Poljanam.
Neprimerni prirodni pogoji, združeni s slabimi posestnimi in prometnimi razmerami, so že v preteklem stoletju pognali od doma marsikaterega Poljanca. Depopulacija, ki traja že skoraj sto let, je tuidi
v kulturni pokrajini pustila vidne sledove. Najbližje uilbamsko središče,
to je Kočevje, je skoraj 30 km oddaljeno od Predgrađa in Starega trga;
učinki industrializacije kočevskega področja, ki so segli do sem, imajo
za Poljane celo negativne posledice. Poljanska dolina je še sedaj popolnoma agrarno področje z avtarkičnim načinom gospodarjenja, ki mu
industrija bolj oddaljenih področij le odvzema mlado delovno silo. Ta
se v čedalje večji meri za stalno odseljuje od doma.
Zato naj bi služilo obravnavanje nekaterih naselij v Poljanski dolini kot primer gospodarsko nerazvite pokrajine v Sloveniji.
Kratka karakteristika prirodne pokrajine
Ker je kmetijstvo dejansko tisti del proizvodnega procesa, ki se po
svojem značaju najbolj veže na prirodno okolje, sodi obravnavnje prirodnogeografiskih oiniteljev v naši povsem agrarni pokrajini na prvo
mesrto.
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Poljanska dolina ob Kolpi.
1 — gozd; 2 — izviri ili) studenci; 3 — Kolpa s pritoki; 4 — naselja; 5 — ceste;
6 — kraji z letoviškimi hišicami in tabornimi prostori.
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Relief in vodne razmere. Današnje osnovne reliefne oblike v območju Poljanske doline so nastale v pliiocenu, ko se je u ra vna vano površje dinarskega sveta premikalo ob p relionnnicah v različne nadmorske
višine. Ker so Poljane din njihova okolica zgrajeni iz mezozojskmh propustnih apnenčastih kamenin, so bili ob sorazmerno hitrem dviganju
ustvarjeni pogoji za zakrasovanje. Prvotno površinsko tekoče vode so
zato izginile v notranjost, na površju pa se je obdržala le Kolpa, ki
ima povirje na nep rop ustnih kameninah. Zaradi relativnega dviganja
ozemlja v povirju in grezanja ob spodnjem toku, v območju Belokranjske plošče, se je reka močno globinsko vrezovala in je od Kostela
do Vinice izdelala preko 200 m globolko deber (1, str. 18—22).
V dobi pred vrez ovanjem Kolpe je mimo Brezovice in obeh Podgor
tekel proti Kolpi v višini 390 do 380 m potok, ki je ob pospešenem
zakrasovanju izginil v notranjost. Verjetno je dobival še manjši pritok
izpod Poljanske gore, kjer se danes v pobočja Židovca zajeda manjša
suha dolina Mrzli dol, po kateri se vzpenja že stara pešpot preko Poljanske gore do Miklarjev in dalje v Belo Krajino.
Neravno dno Poljanske doline je nagnjeno na vzhod, verjetno v
smeri nekdanjega odtoka in se spušča od nadmorske višine okrog 500 m
pri Brezovici do 378 m pri Predgradu in 275 m pri Starem irgu. Dolina
je dolga okrog 8 km, v najširšem delu med Predgradom in Starim
trgom pa doseže širino nekako 4 km (2, str. 42—43).
Da se je poleg erozije pri preoblikovanju površja močno uveljavljala tudi korozija, nam že na prvi pogled dokazuje močno valovita
površina s številnimi vrtačami ter nekaterimi 30 do 40 m visokimi
vzpetinami, ki imajo značilno ime »gorica«. »Drage«, kot imenujejo
Poljanci vrtače, so razmetane po vsem površju in so precej nepravilnih
oblik z ostrimi robovi. "V zahodipem delu so plitvejše in jili je več,
proti vzhodu pa so večje, bolj globoke in tudi redkejše. Od gostote in
razporeditve vrtač je močno odvisna nepravilna poljska razdelitev, poljske poti in celo razprostranjenost domov v nekaterih naseljih. Vso to
vegasto in zakraselo površino pa prekriva peščena, bolj srednje rodovitna ter plitva prst, ki postaja proti vzhodu v okolici Starega trga
in Močil vedno bolj ilovnata (7, str. 138—139).
Dolina Kolpe, ki je vrezana od Kostela do Bele Krajine v propustne apnence in dolomite mezzojske starosti, je do zaselka Laze skoraj popolnoma nenaseljena, čez 300 m globoka deber. Mali zaselek Laze
je komaj našel svoj prostor na manjši, 10 do 15 m visoki terasi na levem
bregu reke, nato pa se ozka debrska dolina nadaljuje še približno 4 km
do Dola. Ko so v tem odseku leta 1955 gradili cesto ob Kolpi, so morali
prostor zanjo pripraviti z razstreljevanjem žive skale.
Pri Dolu dobi Kolpa prvti večji pritok od Bilipe. Dolski potok,
ki izvira v dveh močnih kraških izvirih le nekaj sto metrov proč od
reke, je verjetno ostanek nekdaj p o Poljanski dolini tekočega potoka.
Verjetnost, da prihaja tukaj na dan Rjiinža, so z barvanjem že pred
leti zavrtmili. Torej lahko domnevamo, da zbira Dolski potok padavine
v območju Poljanske doline ter njene širše okolice. Dolski potok je
s svojim izvirom ob stiku z nepropustnimi plastmi toliko zadensko
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napredoval, da se je izoblikovala ob levem bregu mala Dolska dolinica,
ki se vanjo z dvema strmima grapama spušča rob Poljanske doline
pod P red g radom. Podobno se tudi v pobočja pod Starim trgom zajedata
dve grapi, tako da je dolina Kolpe od Dola pa do Radenec nekoliko
širša. Na obeh bregovib reke so se izoblikovale manjše aluvialne terase,
ki je na njih nekaj manjših, pred poplavami nezavarovanih naselij.
Na teh terasah, kjer so na slovenski strani razvrščena naselja Dol,
Prelesje, Kot in Sodevci, je težka ilovnata prst, zelo temne barve in
razmeroma precej rodovitna. Drugod v dolini pa so mezozojske kamenine prekrite ,s tanko plastjo rdečerjave prsti, ki se ponekod v globokih
žepih zajeda v matični substrat (7, str. 138—139).

SI. 1. Pogled na Poljansko dolino od severovzhoda.

• Mali Dolski potok je za skoraj vse prebivalce Poljanske doline izredne važnosti, ker daje vodo skoraj polovici naselij. Obema močnima
kraškima izvirkoma, ki ob največji suši sicer presahneta, se 200 m niže
pridružujejo še trije manjši studenci. Tem se v poletju sicer zmanjša
količina vode, popolnoma pa nikoli ne presahnejo. Enega od teh treh
studencev izrabljajo za poljanski vodovod. Že pred vojno, leta 1937,
so od Dola do zbiralnika nad Kovačo vasjo položili cevi, šele leta 1957
pa so namestili tudi električno črpalko. Vodovod je speljan do Starega
trga in Močil, daje vodo Kovači in Deskovi vasi ter spodnjemu delu
Predgrada. Kadar se črpalke pokvarijo, pa se spet poslužijo vodnjakov,
kapnic in studencev.
Tak stalen studenec s pitno vodo je v bregu pod Satrim trgom.
V Močilah imajo velik kal, kjer napajajo živino, po pitno vodo pa so
pred napeljavo vodovoda hodili pod Stari trg. Manjši studenec ima
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Paka, prebivalci Deskove in Kovače vasi imajo studenec pod vasjo,
ki pa v poletni suši nima dovolj vode. Predgrad ima v rebri pod vasjo
kar dva studenca, ki ju imenujejo Zgornji in Spodnji Zbel. V zgornjem
so zajemali pitno vodo, pri spodnjem pa so napajali živino. Ob suši se
je vodna količina precej zmanjšala, tako da so morali vodo s sodi prevažati iz Dola. Ženske pa so hodile prat perilo kar v Dolski potok, da
ne bi doma porabile dragocene vode. Jelenja vas ima studenec in nekaj
kapnic.
Y Sodevcih dobivajo pitno vodo v vodnjakih, živino pa napajajo
v Kolpi, Preleščani hodijo po pitno vodo na drugo stran Kolpe v Štefance, v Kotu pa imajo studenec.
Dolski potok močno naraste, kadar so v Poljanah in njihovem zaledju močnejše ali dolgotrajnejše padavine. Če se istočasno poveča tudi
vodna količina v Kolpi, je preprečen normalen odtok potoka v Kolpo,
zato potok hitro prestopi bregove ter poplavi naselje Dol. Vendar so
obsežnejše poplave redke; minilo je že več kot 25 let, odikar so se v Dolu
od hiše do hiše zadnjikrat prevažali s čolni.
Kolpa reagira z letnim viškom vode na močne oktobrske padavine
šele v novembru, sekundarni višek pa nastopi navadno v marcu, ko
se topi sneg v gorskem povirju (4, str 820). Čeprav Kolpa najbolj pogosto
prstopi bregove jeseni, povzročijo mnogo več škode spomladanske
poplave, ker pusti umikajoča voda na nilže ležečih njivah
mnogo blata in s tem velikokrat uniči pridelek. Najnižja je Kolpa poleti,
ko jo je na nekaterih krajih celo lahko prebresti.

SI. 2. Naselje Dol na levem bregu Kolpe.
7*
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Klimatske razmere. Kljub temu, da Poljanska dolina ni oddaljena
v zračni črti od morja več kot 40 km, preprečuje pogorje Kapele (1400
do 1500 m) dostop blažilmm morskim vplivom. Podnebje v Poljanah je
zato mnogo bolj kontinentalno kot bi pričakovali (8, str 153).
Po sami dolini Kolpe, ki je odprta proti vzhodu, segajo daleč
navzgor še sub panonski podnebni vplivi; zato nas ne presenečajo vinogradi v pobočju nad Dolom in Lazami. Ti vplivi pa so mnogo manj izraziti v 200 m više ležečih Poljanah, še posebno, ker so te proti vzhodu
zagrnjene s hrbtom Poljanske gore.
V vsej Poljanski dolini je le v Predgradu meteorološka postaja IV.
stopnje, kjer beležijo le količino padavin, ne pa tudi temperatur. O b
Kolpi pa sploh ne opazujejo nobenih vremenskih dogajanj, kar je izredna škoda, ker bi bile primerjave s Poljanami verjetno izredno zanimive.
Južni deli Dolenjske so izrazito klimatsko prehodna področja.
Kontinentalni subpanonski vplivi že močno prevladujejo nad alpskimi
in segajo, kot že omenjeno, po dolini Kolpe daleč na zahod. Do neke
mere se uveljavljajo tudi že mediteranski vplivi, kar se kaže v primari
nem maksimumu padavin jeseni, dočim je primarni minimum v januarju in februarju odraz kontinentalnega vpliva (3, str. 55, 274, 369).
Da spada tudi Poljanska dolina v talko prehodno področje, nam dokazujejo naslednji podatki. Y Predgradu je največ padavin v oktobru
(175 mm), takoj nato sledi september, ki še vedno prekaša sekundarni
maksimum v aprilu in maju. Najmanj padavin namerijo v Predgradu
v februarju, sekundarni minimum pa je običajno vedno v juliju. Takrat
se zgodi, da tudi po štirinajst dni ne dežuje. Čeprav padejo padavine
navadno v obliki rahlega dežja, tudi močni nalivi niso izjema. Tako je
leta 1955 kar 29 dni zabeleženih z več kot 20 mm padavin dnevno. Y zadnjih letih je bil absolutni dnevni maksimum prav tako leta 1955, ko
je 15. septembra padlo 91 mm dežja. Običajno pa je dnevni maksimum
okrog 50 mm.
Tudi poletne nevihte niso redke, saj so jih v poletju 1954 našteli
kar 28, v letu 1956 pa 27. K sreči jih le redko spremlja ludi toča, saj
je zabeležena povprečno le enkrat ali dvakrat na leto.
Ker plast prsti ni debela, se deževnica ne zadržuje dolgo v njej,
ampak hitro izgine v propustno notranjost. Zato so poletne suše, ki včasih uničijo precej pridelka, toliko pogostejše. Če poleti štirinajst dni
ne dežuje, je letina že ogrožena, če pa dež izostane še dalj časa, je pridelek lahko popolnoma uničen. Poljedelske površine v dolini Kolpe so
glede tega nekoliko na boljšem, ker se v ilovnatih tleh dalj časa zadržuje
voda in suše ne povzročijo toliko škode.
Zime so navadno precej snežene. Snežna odeja se drži dva do dva
in pol meseca in doseže povprečno pol metra debeline. Prvi sneg pade
navadno v novembru. Cesto pa se zgodi, da zapade tudi že prej in lahko
povzroči precej škode na sadnem drevju, če še ni odpadlo listje. Še
nevarnejši pa je težak spomladanski sneg, če pade na brsteče ali celo
cvetoče sadje (9).
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Tu<li megla je v Poljanski dolini precej pogosta. Saj naštejejo letno
okrog osemdeset do sto d mi z meglo. Posebno pogosta je v dolini Kolpe,
često pa sega tudi preko roba do Starega trga in Predgrada in še dalje
po podolju do Čepel j.
Tudi megla je v Poljanski dolini precej pogosta. Saj naštejejo
letno okrog osemdeset do sto dni z meglo. Posebno pogosta je v dolini
Kolpe, često pa sega tudi preko roba do Starega trga in Predgrada in
še dalje po podolju do ČepeJj.
Mnogo hujša nadloga s slabimi posledicami je slana. Navadno
zabeležijo pojav zadnje slane v drugi polovici maja. Poljanci skušajo,
kot povsod drugod zavarovati sadno drevje in trsje pred pogubnimi
posledicami slane z zažiganjem slame, vendar jim večinoma to ne
uspeva. Tako je izredno pozna slana leta 1955 (1. junija) uničila prav
ves vinogradniški pridelek. Prva »lana nastopi navadno v začetku
oktobra, vendar se od časa do časa pojavlja že tudi v drugi polovici
septembra.
Temperaturnih podatkov za Poljansko dolino sicer nimamo na
razpolago, vendar je značilna izredno topla zgodnja jesen, kar je
ugodno za zorenje grozdja in sadja. Najhladnejši meseci so januar in
prva polovica februarja, ko mraz še povečuje takoitnenovana »tančkas
burja (po naselju Tanča gora onkraj Poljanske gore), ki se v sunkih
spušča s Poljanske gore proiti Poljanam. Dokler so imele poljanske vasi
še slamnate strehe, jih je burja marsikdaj razkrila. Učinki burje so
mnogo milejši v dolimi Kolpe, kjer tudi navadno ni tako mrzlo kot
v Poljanah. Y dolimi Kolpe in nekaj manj v Poljanah pa se posebno
spomladi uveljavlja topel južni veter ali celo fem, ki se spušča s planot
Kapele. Takrat se v celem Pokolpju izredno hitro topi sneg, Kolpa zato
naraste in poplavi bližnje njive, če ne več.
Družbenogeografske razmere v preteklosti kot faktor za današnjo sliko
kulturne pokrajine
(

Zaradi prostranih kočevskih gozdov in razmeroma slabih prirodnih pogojev je bila Poljanska dolina precej pozno naseljena. Vendar pa
nekaj predrimskih izkopanin pri P red grad u in Starem trgu ter rimski
grobovi, ki so jih našli na starotrških njivah, dokazujejo, da so pred
slovanskimi naseljenci, ki so prišli v področje ob zgornji Kolpi s hrvaške
strani, bili ti kraji vsaj obdobno že prej poseljeni (7, str. 139). Slovani so
se še nekaj časa po naselitvi izogibali težko prehodnih gozdov med Kolpo
in Krko in zato so ostala prva slovanska naselja ob levem b r e g u Kolpe
še precej časa ločena od ostalih slovenskih naselij ter so imela živahnejše
stike z naselji na desni, zdaj hrvatski strani Kolpe (5, str. 42).
. Brez dvoma je bilo ime Poljane sprva krajevno ime, pozneje pa
se je preneslo na vso dolino od Brezovice pa tja do Predgrada in Starega
trga. V Poljanah je poseljena dejansko le severozahodna in južna stran
podolja. To so v večini manjše vasi in zaselki, saj za večja naselja ni
bilo na razpolago primerne zemlje. Nekaj manjših zaselkov (Kralji,
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Vimolj, Brezovica) je izrabilo prisojne police in pomole na polagoma
se dviga jočem pobočju Šibja. Iz tega hrbta nepropustnih kamenin so
manjši potočki, ki takoj ob stiku z apnencem izginejo v tla, nanesli
v dolino večje krpe plodnih sedimentov. Na zahodno obrobje se ob pobočja Graščice, ki se pozneje vzpne v Spodnjeloško goro, naslanja naselje Jelenja vas in delno zgornji del Predgrada.
Tam, kjer se pešpot iz Črnomlja preko Mrzlega dola spusti v Poljansko dolino, sta nastali naselji Gorenja in Dolenja Podgora. Edino
mali zaselek Zagozdac je skoraj sredi doline, vsa druga naselja so
umaknjena na ta ali oni pob. Na južnem obrobju podolja, tik nad dobno Kolpe, pa najdemo največji naselji v Poljanski dolini, Predgrad
in Stari trg. Med njima sta še dva manjša zaselka Deskova vas in
Kovača vais.
v

SI. 3. Stari trg ob Kolpi z značilnim položajem na pomolu.

Naselja v dolini Kolpe se skoraj vsa držijo maloštevilnih teras in
aluvialnih ravnic na levem bregu Kolpe. Velikost teras, ki je merilo za
obsežnost njivskih površin, odloča navadno tudi o velikosti naselja. Nekoliko večji naselji sta Sodevoi in Radenci, drugo so le manjši zaselki
z nekaj hišami.
Najviše ob reki navzgor je zaselek Vrt, katerega štiri hiše so
stisnjene ob samo rečno korito in nima mnogo prostora za obdelovalne
površine. У Lazah so domovi in polja pred poplavami Kolpe umaknjeni
na nekaj višjo teraso, zato pa so tembolj nezavarovani domovi v Dolu,
kjer so hiše le z vrtovi ločene od struge. Dolske njive pa so le redko
poplavljene, ker so razvrščene na nekoliko napetem svetu za vasjo.
Skoraj povsem nezavarovana polja pa imajo zaselki Prelesje, Kot in
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Sodevci. Na višjo teraso nad Kolpo so nameščeni domovi v Radencih in
zato tem manj ogroženi pred uničenjem poplav.
Naselja so večinoma gručasta in sklenjena. Posebno velja to za
mala naselja v dolini Kolpe. Večja naselja v Poljanskem podolju so
gručasto obcestnega tipa. Jedro vasi je navadno bolj ali manj pravilno
razporejeno ob cesti, ostali del naselja pa je precej gručasto razmetan
vstran od cesite. Tak tloris ima tudi največje naselje v dolini, Predgrad.
Vas ima več delov, zgornji del imenujejo domačini Mala vas, kjer so
na obeli straneh ceste razporejeni domovi trdnejših kmetov in nekmetov. Spodnjemu delu ob cerkvi pa pravijo domačini Dolenja vas.
Po vsej verjetnosti je to najstarejši del vasi, ki se je razvila prvotno ob
cerkvi in nekdanjem gradu. Naselje pa ima še tretji del, ki ga imenujejo
Gorenja vas in je stisnjen pod bregove Gnaščice. Tu so skromnejši domovi manjših posestnikov, verjetno nekdaj kajžarski del naselja.
Najbolj pravilno zasnovo v tločrtu kaže nekdanje tržno, čeprav danes ne največje naselje v dolini, Stari trg. Hiše so na otbeh straneh
ceste, ki vodi do cerkve na koncu pomola med dvema grapama. Stari
trg je bil že v 16. stoletju s podelitvijo tržnih pravic lokalno gospodarsko,
upravno in cerkveno središče. Trški značaj s kompaktno zazidanimi
enonaidstropniimi hišami pa kaže le zgornji del naselja ob cerkvi, spodnji je že manj pravilen, pa tudi značaj in funkcija hiš se spremenita.
Pojavijo se vrlihlevne kmečke hiše z značilnim zunanjim stopniščem,
ki predstavljajo verjetno prvotni tip domov v Poljanski dolini.
Najbolj značilne vrhhlevne domove najdemo v Dolu. Starejši so
grajeni iiz kamna, s kamnitimi zunanjimi stopnicami na sprednji in
pogosto tndi na zadnji strani, ki gleda na vrt ali sadovnjak. Še pred

SI. 4. Značilna vrlihlevna hiša v Dolu.
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drugo svetovno vojno so bile strehe v Dolu večinoma slamnate. Sedaj
spominjajo na to le še nekatera gospodarska poslopja. Y hišah imajo
res že vgrajene zidane štedilnike, ki pa so ponekod še brez dimnika; dim
uhaja kar skozi vrzeli med strešnimi opekami na prosto. V nekaterih
hišah najdemo celo še črne kuhinje. Večino domov so v zadnjih letih
po vojni že obnavljali in modernizirali. Kamenit je ostal navadno le
spodnji del, kjer sta hlev in shramba za poljedelsko orodje, zgornji del
so sezidali iz opeke. Vendar se zunanje lice domov pri tem ni bistveno
spremenilo, le da so okna bolj velika; razporeditev notranjih prostorov
pa je večinoma bistveno drugačna. Domovi v nadstropje so se -izkazali
kot silno praktični ob času poplav v dolini Kolpe, ker se ljudem ni bilo
potrebno umakniti pred povodnijo iz hiše; zavarovati so morali le živino.
Vrhhlevne domove najdemo tudi v drugih naseljih ob Kolpi in celo
v samih Poljanah, kjer jih prav gotovo ni narekovala bojazen pred poplavami. Tako ima, kot že omenjeno, ves spodnji del naselja Stari trg
iin Močile domove, kjer so stanovanjski prostori povezani s cesto po
zunanjem stopnišču. Take domove najdemo v Predgradu okrog cerkve
teir marsikje v Jelenji vasi, Čepljah itd. V razliko od dolski h pa so stopnice tu mnogokrat lesene ali zidane in ne kamnite.
Kljub temu, da so gospodarska poslopja v večini primerov pod
eno streho s hišo, ima marsikateri dom tudi še posebno gospodarsko pop lop je, ki služi kot hlev ali kat senik. V Poljanski dolini ni kozolcev.
Seno sušijo na travnikih v >brkljah«. To je iz okleščene smreke pripravljena rogovila. okrog katere naložijo posušeno travo.
V pisanih virih se Poljanska dolina prvič omenja leta 1248 v neki
listimi, ki govori o dajatvah v Poljanah v letu 1241. Domnevajo pa, da
je bila že leta 1221 nekje v Poljanah, verjetno v Starem trgu. prafara,
ki naj bi bila s faro v Ribnici skozi težko prehodne in nenaseljene gozdove povezana vsaj s peš pol jo. V 14. stoletju pa so zgradili ortemburški
grofje, ki so dobili Poljansko dolino v fevd, tam močan in utrjen grad,
ki se prvič omenja leta 1325. Grad je bil obdan z nasipi in zavarovan
z jarkom, preko katerega je bil viseči most. Stari grad je stal verjetno
tik za predgrajsko cerkvijo, katere del je bil nekdanja grajska kapela
(po zapiskih uč. Pajniča). Okrog gradu je bilo obzidje in v njegovem
okrilju je nastalo naselje, kamor so se prebivalci okoliških krajev zatekali pred turško nevarnostjo (7, str. 159).
V 13. in 14. stoletju je bila Poljamsika dolina last nekaj fevdalnih
družin, v 15. stoletju pa je bil v gradu sedež velike Poljanske gospoščine,
ki je zavzemala vse področje od Bilpe in Spodnjega Loga vse do obrobja Bele Krajine onkraj Poljanske gore. Imela je celo lastno sodišče,
o katerem govorijo pisani viri iz leta 1336, da obstoja od nekdaj (6. str.
49). Na to u j) ravno funkcijo še danes spominja sramotni steber v Predgradu in morda ime Gaugena gorica za malo vzpetino nedaleč od Predgrada, kjer so menda nekoč bile vislice. Sodišče je bilo ukinjeno šele
okrog leta 1854: tam je bil še podpisan sporazum med sodiščem in zastopnikom zemljiškega gospoda o razdelitvi večjega dela zemljišča med
kmete v skladu z zemljiško odvezo iz leta 1848 (zapiski učitelja
Pajniča).
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Skoraj neprehodni kočevski gozdovi, ki so ostali do 13. stoletja
nenaseljeni od Kočevja do Poljanske doline, so dolgo zavirali trgovske
stike s sosednjim prebivalstvom. Ko so se sredi 14. stoletja v kočevskih
gozdovih začeli naseljevati kolonizirani Kočevarji, pa je prišlo počasi
tudi do stikov z novimi sosedi. Zadnje kočevarsko naselje v smeri proti
Poljanski dolini je bilo Knežja Lipa. Da so se Kočevarji vsaj delno pomešali s Poljanci, s katerimi so bili od 16. stoletja dalje pod isto fevdalno
oblastjo, dokazujejo nekatera nemška ali nemška popačena rodbinska
imena kot npr. Majerle, Šmaloelj, Štaudohar itd. Do druge vojne je v
Brezovici in okoliških naseljih živelo tudi nekaj Kočevarjev, v naseljih
južno od Čepelj pa v zadnjih sto letih ni bilo nobenega več.
Nekako istočasno z naselitvijo se je začel razvijati tudi promet
med pokrajinami v južnii Sloveniji. Teh prometnih in trgovskih vezi niso
pretrgali niti večkratni turški vpadi v 16. stoletju. Poljanska dolina je
nudila Turkom primeren prehod za hiter vpad na Kočevsko. Kljub
temu, da je bil grad v Poljanah dobro utrjen, so ga na enem izmed vpadov Turki zažgali (7, str 139). Iz njegovih ruševin so pozneje zgradili
malo pristavo v bližini starega gradu. Ta je bila med drugo vojno požgana, po vojni pa so jo obnovili in so v njej sedaj zadruga, kulturna
dvorana in šola.
Zaradi številnih turških vipadov je bilo ozemlje ob Kolpi, zlasti
Poljane in Kostelsko, močno osiromašeno in razseljeno. Sem se je takrat
tudi naselilo nekaj begunskih uskoških družin, ki pa so se pomešale
s prvotnim prebivalstvom. Ko so prenehali turški vpadi, se je v drugi
polovici 16. in v 17. stoletju močno poživila trgovska tovorna pot, ki je
vodila iz Hrvaške preko Vinice in Poljan dalje na Kočevsko ter proti
Notranjski.
Do začetka 19. stoletja je bila Poljanska dolina upravno priključena kočevskemu ozemlju in meja z Belo Krajino je potekala po Poljanski gori. Francozi pa so v času svoje okupacije nenemško govoreče
Poljaince upravno priključili k Beli Krajini (6, str. 43, 46). Tja so
upravno spadale še celo nekaj časa po drugi svetovni vojni, dokler se
niso prebivalci v zahodnem delu Poljan odločili za priključitev h kočevski občini. Vzhodni del Poljanske doline s središčem v Starem trgu
pa spada še vedno k črnomaljski občini.
Ne glede na občinsko pripadnost pa se Poljanci prištevajo k Belokranjcem. s katlerimJjj j)ih družijo predvsem narečje ter nekdaj žiivi narodni
običaji, plesi in značilna narodna noša.
Današnja kulturna pokrajina in njene gospodarske funkcije*

Agrarna pokrajina. Večina avlarkično usmerjenih kmetijskih
gospodarstev v Poljanski dolini je zaradi skromnega obsega zemljišč,
slabih pedoloških razmer in ne nazadnje slabih prometnih povezav in
neorganiziranega odkupa pasivna. Obdelovalna zemlja na kraškem
svetu je precej neenakomerno porazdeljena med večje kmete, male posestnike in celo nekatere nekmete; le-ti so v zadnjih šestdesetih letih
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kupovali zemljo od sovaščanov, ki so se odseljevali v mesto ali v tujino.
Zato je zemljišče posameznega posestnika navadno močno razmetano
v okolici naselja. Ker pa zavisi parcelacija v veliki meri od mikroreliefnih pogojev, prevladujejo večinoma nepravilne oblike parcel. Pravilnejše je zemlja razdeljena na terasah ob Kolpi, kjer potekajo njive navadno vzporedno z reko. Ob robu terase pa so parcele že manj pravilne,
predvsem krajše itn širše. Na rahlo nagnjenih pobočjih nad Dolom in
Prelesjem lahko opazimo še sledove nekdanjih kulturnih teras, ki jih
sedaj prerašča trava ali celo grmovje.
V Poljanski dolini prevladuje torej razdelitev na grude, ki so pravilnejše na manj valovitih predelih ter v dolimi Kolpe. Kjer so njive
pravilnejših oblik in že morda spominjajo na delce, ima tudi naselje
bolj pravilen tločrt kot npr. del Predgrada ali Jelenja vas.
Značilne za Poljane so tudi še skupne gmajne, ki so last ene ali
več vasi. Tako imajo naselja Predgrad, Paka in Jelenja vas skupno
gmajno sredi doline, tam kjer prenehajo njive, travniki ter steljniki.
Naselji Stari trg in Močile imata gmajno v vzhodnem delu pod pobočji
Poljanske gore, Deskova vas in Kovača vas pa v rebri pod vasjo. Mala
dolinska naselja imajo skupno zemljišče nad vasmi, tam kjer na strmejših pobočjih prenehajo njive, travniki in sadovnjaki.
Po zunanjem videzu se od gmajne steljniki skoraj nič ne razlikujejo; imajo le manj brinja in leščevja in več praproti. Tam, kjer
imajo kmetje steljnike, je bila namreč prej graščinska zemlja, ki pa je
bila razdeljena med posamezne posestnike že ob prvi agrarni reformi.
Kolikšno korist ima kmetija od steljnika, je odvisno le od skrbnosti
posameznega lastnika. Značilno je, da so pod Grašoico nekateri Predgrajčani svoje deleže steljnikov preuredili v njive in se tega dela zemljišča še vedno drži ledinsko ime Tirate.
Sredi gozdov na Graščici imajo nekateri posestniki tudi »laze«,
kjer je manjša njiva, najbolj pogosto pa travnik, še višje pa imajo nekateri tako imenovane »košendce«. V »lazih« včasih tudi pasejo, na »košenicah« pa le kosijo enkrat letno.
Skoraj vsaka kmetija v obravnavanih naseljih ima nekje v rebri
nad Kolpo tudi svoj mali vinograd. Med vinogradniškimi grudami so
travniki ali celo krpe gozda, vendar po parcelaciji le-teh slutimo, da
so nekoč služili drugim namenom.
Od vsake vasi vodi med polja po ena ali dve poljski poti, kar je
odvisno od velikosti in razvlečenosti naselja. Poti so mnogokrat ograjene
na obeh straneh s kamnitimi ogradami, da ne more živina, ki jo dnevno
ženejo (»izganjajo« p o poljansko) tod mimo, v škodo na njive. Zato take
poti imenujejo »izgoni«. VinogTadi pa so dostopni le po stezah.
* Kot primer si bomo ogledali 14 naselij v Poljanski dolini, od katerih
jih sedem (Jelenja vas, Predgrad, Paka, Deskova vas, Kovača vas, Močile in
Stari trg) stoji na južnem obrobju Poljanske doline in sedem v dolini Kolpe
(Dol, Hreljin, Vrt, Kot, Prelesje, Sodevci). H katastrski občini Predgrad spadajo naselje Predgrad, Jelenja vas, Paka, h k. o. Stari trg naselja Stari trg,
Deskova vas, Kovača vas, Močile, Prelesje in Kot; h k. o. Dol naselja Dol, Vrt,
Laze, Hreljin, v k. o. Sodevci pa je samo istoimensko naselje.
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Delež agrarnega prebivalstva. Ker je kmetijstvo glavna oziroma
bolje edina gospodarska panoga, je jasno, da je v vseh štirih obravnavanih katastrskih občinah delež agrarnega prebivalstva visok (74 %). Več
kmečkega prebivalstva je v obeh dolinskih katastrskih občinah in v
k. o. Predgrad (80—90 %), relativno manj ga je v k. o. Stari trg (62 %).
Razen Prelesja (35 %) in Kota (27 %) presega delež kmečkega prebivalstva v vseh naseljih 50 %. Od trinajstih naselij pa ima sedem vasi
celo več kot 70 % od kmetijstva živečega prebivalstva.
Ker je dejanska gostota sorazmerno nizka, saj znaša v obravnavanem področju komaj 19 prebivalcev na kvadratni kilometer, tudi agrarna gostota mi mnogo višja saj povprečno ne preseže številke 21. Če pa
jo primerjamo s poljedelsko gostoto, ki znaša povprečno za vse katastrske občine 117, lahko šele ugotovimo, da so Poljane agrarno gosto naseljene, posebno ker vemo, da možnosti za postranski zaslužek skoraj ni.
Vendar podatki o gostoti za posamezne katastrske občine precej
odstopajo od povprečja. Tako je najvišja aritmetrična gostota v k. o.
Predgrad in sicer 26 prebivalcev na km2. Agrarna gostota, ki sicer presega povpreček, pa ni tu najvišja, pač pa ima k. o. Predgrad najvišjo
poljedelsko gostoto v Poljanah, saj s 250 kmečkimi prebivalci na km2
poljedelske površine daleč presega povpreček. To dokazuje, da je v tej
katastrski občini relativno najmanj obdelovalne površine. Najvišjo
agrarno gostoto (30) ima k. o. Dol, ki ima aritmetično gostoto 17, poljedelsko pa le nekaj pod povprečjem (175).
Socialno posestna struktura. Za ilustracijo naj navedemo le nekaj
podatkov o socialno posestni strukturi v nekaterih naseljih k. o. Predgrad in k. o. Dol. Pred nekaj leti je bilo v Predgradu 75 družin, ki so
imele skupno 659,93 ha zemlje, vendar od tega le 11,2 % (74,92) poljedelskih površin. Torej bi prišlo na eno družino povprečno 1 ha orne površine. Skoraj polovica kmetij (49 %) poseduje več kot 10 ha zemlje,
20 % gospodarstev je ima od 5 do 8 ha, ter približno enako število od
8 do 10 ha. Le 10 % kmetij ima manj kot 5 ha zemlje. V Predgradu živi
tudi nekaj družili, ki jim je kmetijstvo le v dopolnilo. Te imajo povprečno vsaka 1,5 ha površin v vrtovih, sadovnjakih in manjših njivah.
Tudi v malem naselju Paka, kjer živijo še tri družine, imata obe
kmetiji precej nad 10 ha zemlje, vendar vsaka le okrog 1,5 ha orne
zemlje. Razmeroma velike kmetije so tudi v Jelenji vasi, saj ima 10 kmetij nad 10 ha zemlje, od 5 do 10 ha pa imajo štiri posestva. Tudi v Dolu
in v Vrtu prevladujejo posestva z nad 10 ha, edino v Lazah so večinoma
kmetije z okrog 3 ha zemljišča in ne več kot 0,7 ha orne zemlje.
Lahko ugotovimo, da v Poljanah sicer prevladujejo kmetije z nad
10 ha skupnega zemljišča, vendar skoraj nobena izmed njili nima več
kot 1,5 ha polja. V dolina Kolpe se ta delež zmanjša celo na 1 hektar.
Srednje kmetije z okrog 5 ha zemlje imajo v Poljanah večinoma le po
1 lia orne zemlje.
Agrarno gospodarstvo. Kljub temu, da Poljansko dolino lahko karakteriziramo kot zaostalo agrarno pokrajino, se kažejo v zadnjem času
tudi v kmetijskem gospodarstvu spremembe. Živinoreja in gozdarstvo
počasi, toda zanesljivo zmanjšujeta delež poljedelstva, ki na plitvi in
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peščeni zemlji ni najbolj uspešno. Leta 1825 je odpadlo v vseli štirih
katastrskih občinah na gozd 23 % vse površine, po cenitvi iz leta 1961
pa je gozda že več kot 28 %. V istem obdobju se je zmanjšal delež obdelovalnega sveta od 45 na 18 % vse površine.
Danes prevladujejo v vseh štirih katastrskih občinah travne površine, ki zavzemajo povprečno 57 % vseh površin. Največ jih je v k. o.
Sodevci, kjer zavzemajo travniki, predvsem pa pašniki in senožeti kar
74 % vse površine. Pašniki, ki prevladujejo, so slabi, poraščeni z brinjem in grmovjem. Precej travnih površin ima tudi k. o. Stari trg (62 %),
že manj jih je v k. o. Predgrad (58 %), najmanj pa v k. o. Dol, kjer
travniki in pašniki zavzemajo le 34 % površine.
V primerjavi z letom 1825 se je površina pašnikov in senožeti
precej povečala, za 87 % v k. o. Stari trg, od 50 do 60 % v k. o. Predgrad in Dol ter za 25 % v k. o. Sodevci. Delež pašnikov, steljnikov in
senožeti se je povečal predvsem na račun zmanjšanja travniških površin. Tako se je v k. o. Sodevci zmanjšal delež travnikov za okrog
75 %, drugod pa tudi za več kot 60 %.
Okrog 30 % vseh površin v obravnavanih katastrskih občinah prekriva gozd. Y k. o. Dol, kamor spadajo tudi vsa južna pobočja Graščice
in Kožic, odpade na gozd več kot polovica (51 %) vse površine, k. o.
Predgrad in Stari trg pa imata po 28 % zemljišča pod gozdom.
V Sodevcih odpade le 11 % površine na gozd, kar pa je dosti
v primerjavi z letonn 1825, ko Sodevčani sploh niso imeli gozda. Gozd
je vezan na zahodna in vzhodna pobočja Poljanske doline ter na pobočja, ki padajo strmo v dolino Kolpe. Dno Poljanske doline ini a le malo
gozdnih površin in vtis o precej gozdnati pokrajini, ki jo dobi opazovalec, če gleda po Poljanski dolini nekje iznad Brezovce, ustvarijo nizke
manjvredne hoste in steljniki. ki zavzemajo večji del osrednjega površja. i oda prav gozd pomeni velik in neizčrpen vir dodatnih dohodkov za marsikaterega Poljanca, posebno tam, kjer prevladuje smrek ovina.
*
Od manj kot 6 % njivskih površin v Poljanah res ne moremo
pričakovati kaj prida razvito poljedelstvo. Še največji delež njiv je
v Sodevcih, kjer odpade nanj 7,4 % vse zemlje. Najmanj sveta odpade
na njive v k. o. Dol, pa tudi v k. o. Stari trg in k. o. Predgrad delež njivskih površin ni večji od 6,6 %. Pred stoštiridesetimi leti je bil ta delež
v Poljanski dolini precej višji. V omenjenem obdobju se je npr. v k. o.
Predgrad zmanjšala njivsika površina skoraj za polovico, najmanj pa
v Sodevcih (od 8 na 7,4 %).
Poljedelstva v Poljanah niso nikoli usmerjali za druge potrebe kot
v skrb za lastno prehrano. Poljedelskih viškov niso imeli kam oddajati,
zato jim je zadostoval letni pridelek. Da bi povečali pridelek na svojih
njivah, spremenili način obdelave, poskusili z novimi kulturami ali
izboljšali pedološke razmere, se Polja nei prej niso nikoli trudili. Ker
pa so istočasno iskali boljšo ekonomsko osnovo za svoje življenje, so
zemljo zapuščali in tako je propadlo precej orne površine. Šele v zadnjem času so začeli na preostalih njivah uporabljati tudi umetna
gnojila; posledica je večji donos, predvsem okopavin. Tudi domačo
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pšenico zamenjujejo z italijansko, marsikje so tudi spremenili vrsto
koruze. Niso pa prenehali z opuščanjem polj, saj v vaseh ostajajo še
naprej večinama starejši ljudje, ki ne zmorejo vedno težkega poljedelskega dela. Marsikje je tudi plug neuporaben in morajo njivo okopati
sami. Največkrat opuščajo najbolj oddaljene njive, ni pa izjema, da
ostanejo neobdelane tudi mnoge njive blizu vasi. Na njivah, ki so precej daleč od vasi, napravi precej škode divjačina: med pšenico gospodarijo jeleni in neredko tudi medvedi, koruze pa se lotijo divji prašiči.
Včasih je na ta način uničen ves pridelek in je lahko to vzrok, da naslednje leto polja ne obdelajo več.

SI. 5. Opuščene kulturne terase v pobočjih pod Predgradom.

Med kulturami še vedno prevladuje žito, ki zavzema 44 % posejane
površine. V obeh obkolpskih katastrskih občinah odpade na žitarice
celo preko 50 % vse poljedelske površine, v k. o. Predgrad pa le 30 %.
Vrtnine in krmne rastline zavzemajo povprečno le 27 % orne površine,
le v k. o. Predgrad prevladujejo krmne rastline s 45 % pred drugimi
kulturami, najmanj površin pa jim je namenjeno v k. o. Dol (17 %).
Skoraj povsod enako so zastopane vrtnine (23 do 25 %), največ jih je
v k. o. Stari trg (36 %).
Najpomembnejše mesto v Poljanah zavzema koruza in šele na
drugem mestu je pšenica. Največ koruze pridelajo v okolici Predgrada.
Poleg koruze in pšenice zasejejo vsako leto tudi nekaj ječmena in malo
ovsa. Skoraj vsa površina, ki je namenjena krmnim rastlinam, je posejana z deteljo in lucerno (81 %). V okolici Stairega trga in Predgrada
sadijo tudi nekaj krmne repe in koruze. Med vrtninami je na prvem
mestu krompir, saj zavzema 79 % vseh vrtninam namenjenih površin;
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na peščeni prsti precej dobro uspeva. Manj krompirja sadijo v dolini
Kolpe, kjer je prst težja in primernejša za koruzo. Fižol in buče sadijo
le kot vmesne posevke, med jesenskimi strniščnimi kulturami pa izberejo najbolj pogosto ajdo, krmno koruzo ali pa repo.
Na istem zemljišču kolobarijo navadno tele kulture: za deteljo
posadijo koruzo, naslednje leto na njivi pridelajo ozimno pšenico, ki ji
v jeseni sledijo razne strniščne kulture. Naslednjo pomlad sadijo krompir, ki mu spet sledi detelja.
Nekaj manj kot 1 % vsega površja zavzemajo vinogradi. Nekdaj
jih je bilo več, kar nam dokazuje primerjava z letom 1825. Y območju
naših štirih katarstrskih občin je od takrat delež vinogradniških površin
nazadoval za okrog 45 %, od tega največ v k. o. Dol (za 55 %). Vinogradi segajo po sončnih, proti jugovzhodu obrnjenih pobočjih doline
Kolpe do roba Poljanske doline. Med trsjem prevladuje z 80 % samorodmica; vino uporabljajo le za dom. Vinogradniških parcel je iz leta
v leto manj, ker je samorodnica z zakonom prepovedana in rajši opuščajo vinograde kot da bi zamenjali trsje z žlahtnimi sortami. Pomembnejše so vinogradniške parcele, ki jih imajo nekateri Poljanci
v Mavrlenu v Beli Krajini; ti vinogradi, prej last Kočevarjev, dajejo
dobro vino.
V Poljanah nimajo dosti sadovnjakov. Posamezna sadna drevesa,
ki pa dobro obrodijo, so po vrtovih, med hišami, med vinogradi ter po
vrtovih ob Kolpi. Sadje je različnih vrst in ni sortirano. Hranijo ga za
zimo, prešajo v mošt in kuhajo iz njega žganje. Nekaj ga prodajo tudi
zadrugi. Največ imajo jablan (45 % vsega sadja), nato sledijo slive
(27 %), hrušk je manj, najmanj pa marelic in češenj. Največ sadnega
drevja imajo v okolici Starega trga. Ker so klimatski pogoji posebno za
pozno sadje razmerama ugodni, je škoda, da vrste niso bolj sortirane,
ker bi sadje, posebno jabolka, lahko prodajali laže in po višji ceni.
Prirodni in družbeni pogoji kažejo na to, da je najprimernejša in
tudi najbolj donosna oblika kmetijstva v Poljanah živinoreja. Živina je
preko zime v hlevih. 2e kancem aprila, takoj po »jurjevem«, jo začnejo
pasti po gmajnah. S pašo prenehajo navadno 11. novembra, medtem ko
so zadnji mesec že pasli živino po bližnjih njivah in travnikih. Za pašo
najamejo »črednika«, ki je običajno iz sosednje Hrvaške, v Sodevcih
pa zelo pogosto pasejo Cigani. Ce je čreda velika, pomaga čredniku
pri delu pogamjač, ki ga da vsak dan druga kmetija iz vasi, udeleženih
pri paši. Poganjači so navadno otroci ali dorašcajoča mladina. Če soV čredi manj kot tri glave z ene kmetije, pase poganjač en dan tako
imenovano »malo čredo«, ko pride vrsta na njegovo domačijo. Kadar pa
so s kmetije na paši več kot tri glave živine, pomaga poganjač čredniku
dva dni ali pase »veliko čredo«. V dolini Kolpe pasejo v čredi na skupnem zemljišču govedo le v Sodevcih, drugod pa vsaka kmetija zase.
V živinoreji Poljanske doline prevladujejo krave z deležem 56 %.
Predvsem redijo krave, ki jim služijo tudi kot delovna živina, kjer doma
nimajo volov ali konj. Mleko in mlečne izdelke uporabljajo le doma,
ker odkup ni organiziran. Večina malih posestnikov z 2 ha zemlje ima
po eno kravo in nekateri tudi vola, kmetije s 5 do 8 ha zemlje imajo
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večinoma dve kravi in enega vola, medtem ko imajo skoraj vsi kmetje,
ki imajo več kot 10 lia po več krav, eno ali več glav mlade živine ali pa
par mladih delovnih volov. Yole učijo voziti in jih redijo za prodajo.
Na dve gospodarstvi pride v Poljanah povprečno po 5 glav goveje
živine, le v Sodevcih nekoliko več. Največji delež krav med govejo živino je v k. o. Stari trg (38 %), najmanjši v Sodevcih, kjer je zato delež
volov precej večji (34 %). Nekako v skladu s tem imajo tudi največ
mlade živine v okolici Starega trga (38 %), najmanj pa v Sodevcih
(21 %). Po enega bika redijo v Kovači vasi in v Predgradu.
Ker imajo Poljanci doma premalo dobrih in donosnih travnikov, ki
zanje vrh tega slabo skrbijo, krmnih rastlin pa ne gojijo v zadostni
meri, so precej navezani na košnjo na Kočevskem. Brez tega bi jim
sena zmanjkalo. Seno pripravljajo na kmetijsko-gozdarskem posestvu
okrog Knežje Lipe. Le štirje posestniki iz Predgrada in nekaj kmetov
iz Starega trga ne kosijo na Kočevskem. Močna krmila so začeli uporabljati šele v zadnjem času, odkar okrog 40 kmetov v okolici Starega
trga v kooperaciji z zadrugo iz Črnomlja redi mlado živino. Junčke
redijo, dokler ne dosežejo teže okrog 350 do 400 kg. Nato jih zadruga
odkupi in jih pred zakolom še dopita na posestvu v Dragatušu.
Zelo hitro nazaduje v Poljanski dolini ovčarstvo. Y nekaj več kot
petdesetih letih je nazadovalo število ovac za več kot 65 %. Leta 1900
sta imela Predgrad in Stari trg z okoliškimi vasmi še preko 160 ovac,
sedaj jih v Predgradu praktično ni več, v drugih naseljih pa pride ena
ovca na pet gospodarstev. Prej so tudi ovce oddajali od aprila do novembra v varstvo ovčjega pastirja. Še nekaj let po vojni je vsako jutro
velika čreda črnih in belih ovac drvela po »izgonili« proti gmajni, nato
pa se je čreda iz leta v leto zmanjševala in končno pastir ni bil več
potreben. Prej so redili ovce zaradi volne, mleka in mesa, kar so vse porabili doma. Zdaj redijo namesto njih rajši krave za mleko in meso ter
mlado in delovno živino; za izkupiček pri prodaji si kupijo vse potrebno
blago v trgovini.
Na sejmih po Beli Krajini, največ v Črnomlju, pa kupujejo spomladi, mlade, okrog 2 meseca stare pujske in jih preko poletja vzredijo
za zakol ali za prodajo. Povprečno prideta na eno gospodinjstvo dva
prašiča. Mali posestniki do dva hektara zemlje kot tudi nekmečka gospodinjstva imajo navadno le enega prašiča za domačo porabo. Na
večjih p os es trili redijo večje število prašičev, ponekod tudi po šest;
presežek prodajo.
Od leta 1900 se je presenetljivo povečalo število konj (za 81 %),
kljub temu, da se je obenem zmanjšalo število gospodarstev. Y istem
obdobju se je sicer zmanjšalo število konj v obkolpskih naseljih, kjer
uporabljajo za delo večinoma krave in vole. Pač pa ni čudno, da je
največ konj v Predgradu (25), kjer jih uporabljajo za spravljanje lesa
iz gozdov. Predgrad je ob cesti, kjer so najlažji dostopi do gozdov kmetijsko gozdnega posestva iz Knežje Lipe na Graščici, ki omogočajo ta
razmeroma donosen dodatni zaslužek. Zato je značilno, da skoraj povsem
prevladujejo močni, nad pet let stari konji, ki jih kupujejo največ na
sejmih v Karlovcu. V Predgradu nimajo konj samo vebki posestniki.
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ampak tudi nekateri manjši kmetje iz kategorije do 5 ha zemlje in
celo dva nekmeta.
Neagrarne gospodarske panoge. Bogate gozdove ob robu Poljanske
doline so začeli izkoriščati šele tik pred drugo vojno, načrtno pa šele
nekaj let po njej. Prej so le nekateri kmetje prodali letno nekaj jamskega lesa v kočevski rudnik, nekaj pa so ga potrebovali tudi pri popravilu hiš ali gospodarskih poslopij. Kot že omenjeno, prevladuje bukev, sklenjeni smrekovi gozdovi so le na nekdanji zemlji grofa Auersperga, ki je imel tu velika posestva in je že prej načrtno zamenjal sestav
gozda. Sedaj tudi Poljanci na svojih posekali pogozdujejo s smreko.
Prodaja lesa je donosen stranski dohodek za kmetijska gospodarstva. Težaven pa je prevoz lesa iz gozdov do ceste. Večino lesa prodajajo zadrugi, les slabše kakovosti pa kot jamski les v rudnik. Zaloge
so še velike. Nekateri posestniki najdejo vir zaslužka tudi s spravljanjem lesa iz gozdov posestva v Knežji Lipi. Zaradi pomanjkanja gozdnih cest vlačijo les po poteh z violi ali še pogosteje s kan ji do ceste ali celo
do žag ob Kolpi, od koder ga nažaganega odvažajo s tovornjaki.
V gozdarstvu je zaposlenih le 2 % aktivnih prebivalcev; še ti eo
večinoma iz Jelenje vasi. Veliko gozdnih delavcev prihaja tudi od drugod, predvsem iz okolice Čabra.
\ dolini Kolpe sta dve žagi, kjer sežagajo večino poljanskega lesa
Prva je v Dolu na Potoku, druga pa v PreJesju na Kolpi.
V dolini Kolpe je bilo že od nekdaj zelo pomembno tudi mlinarstvo.
Sem so noisili mlet svoj pridelek tudi po več ur daleč prebivalci 's slovenske in hrvaške strani. Dandanes mlinarstvo vedno bolj nazaduje.
Ponekod pričajo o nekdanjem mlinu le še ostanki jezu na Kolpi, drugod
pa celo še boljše ali slabše ohranjene stavbe in mlinska kolesa.
Še pred vojno so bili v Dolu trije mlini, sedaj pa obratujeta le še
dva in še to le neredno. En mlin je na Potoku, drugi pa na Kolpi. Tudi
v Kotu in Prelesju se še od časa do časa zavrti mlin. V Lazah so bili
pred vojno trije mlini, sedaj pa melje le še eden. Pač pa je to edini
mlin v dolini Kolpe, ki ima stope za pripravljanje kaše. Manjši mlin
imajo tudi v Vrtu.
Tudi uslužnostna obrt je šibko zastopana. V nekaterih naseljih
sploh nihče ni zaposlen v tej gospodarski panogi kot npr. v Jelenji vasi.
Kovači vasi, Vrtu in Lazah. Obrtnikov je še največ v Predgradu. Deskovi vasi in Prelesju (po trije). V drugih naseljih se le po en prebivalec
ukvarja z obrtjo.
Že v 13. stoletju je verjetno obstajala prometna zveza med Poljanami in Ribniškim poljem. Precej bolj določno se omenja v poznem
srednjem veku. Po njej so tudi vdirali na Kranjsko Turki. Preko Poljanske doline je bila v 16. stoletju tudi živahna trgovska zveza med Kočevskim in hrvaško stranjo Kolpe.
Za prometne zveze Poljan z Belo Krajino predstavlja Poljanska
gora precejnšjo oviro. Za časa francoske okupacije so speljali jahalno
pot preko slemenaste planote od Starega trga do Tanče gore in dalje
do Črnomlja. To pot še najbolj pogosto uporabljajo Poljanci, če se odpravijo z vpregami v Črnomelj.
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Od železnice j e Poljanska dolina oddaljena 25 do 30 km. S postajo
v Kočevju in s postajo v Črnomlju j o povezuje cesta II. reda Kočevje
— Brezovica — Črnomelj. Od te pa se pri Brezovici odcepi občinska
cesta mimo Čepelj, Zagozdaca, Jelenje vasii, Predgrada in Deskorve vasi
do Starega trga in dalje naprej ob Kolpi do Vinice. V letih 1910—11 so
iz Predgrada zgradili cesto v Dol ob Kolpi in nato mimo Prelesja do
Kota, kjer se v serpentinah spet vzpne do Starega trga. V letih 1955—56
so to cesto razširili in popravili, začeli pa so graditi tudi novo, ki naj
bi povezala po dolini Kolpe Poljane s Kosteliskiim. Ta cesta je zgrajena
zaenkrat samo do Vrta, vendar že sedaj lahko slutimo njeno veliko turistično privlačnost. Pred Vrtom se od nje odcepi še ne popolnoma dograjeni del preko Spodnjega Loga na Mozelj. Od Kota do Sodevec drži
le slab kolovoz. Med Blaževci na hrvaški strani in Prelesjem prevaža
brod potnike in tudi vozove preko Kolpe. Na Kolpi ni mostu od Broda
do Vinice. Ob zelo veliki vodi pa se pretrga za nekaj časa tudi ta vez
med desnim in levim bregom Kolpe.
Avtobusna povezava s Kočevjem, Ljubljano in Črnomljem je zelo
ugodna za Poljance. Avtobus odhaja iz Starega trga zgodaj zjutraj, ima
na Brezovici zvezo s črnomaljskim avtobusom, nato pa preko Kočevja
pripelje v Ljubljano v zgodnjih dopoldanskih urah. Vrača se popoldne.
Na ta načiin so z avtobusno linijo zvezane vasi Brezovica, Čeplje, Zagozdac, Jelenja vas, Predgrad, Dol, Prelesje, Kot in Stari trg.
Za trgovinsko izmenjavo skrbita nabavno-prodajni zadrugi v Starem
trgu iin v Predgradu. Odkupujeta pridelke, los in živino, posredujeta pa
gospodinjske in kmečke potrebščine. Če pa Poljanci hočejo kupiti radioaparat, boljše tekstilno blago, čevlje ali podobno, se odpeljejo v Kočevje
ali celo v Ljubljano. Tudi k frizerju morajo Poljanke v Kočevje.
Druga oblika trgovine so tradicionalni semnji. V Poljanah so bili
še pred vojno dvakrat na leto, marca in julija, po vojni pa so prenehali.
Danes hodijo Poljanci največ na sejme v Črnomelj, kjer so enkrat mesečno; tam prodajajo odraslo pitano živino, kupujejo pa najbolj pogosto
mlade pujske. D o Karlovca se napotijo tisti, ki prodajajo ali hočejo
kupiti konja. Še bolj poredko zaidejo na sejme v Vinico. Tam večinoma
prodajajo krave in vprežne vole.
Topla Kolpa in idilična okolica sta privabili v zadnjih letih že
precej turistov. Ob Kolpi je veliko prostora za taborenje. Turistično
društvo v Predgradu pa je uredilo tudi kopališče ob reki ter postavilo
nekaj počitniških hišic. V Predgradu in v Starem trgu imajo po eno gostilno, teže pa je za prenočišča. Poljanska dolina in Kolpa sta dosegljivi
sedaj le za nedeljske turiste z lastnim avtomobilom. Avtobusna zveza
namreč ob nedeljah sploh še ni vpeljana.
Populacijski razvoj — učinek gospodarskega življenja
Razvoj in sedanja razporeditev prebioalstoa. V obdelanih štirih katastrskih občinah je živelo 31. 3. 1964 768 ljudi. Še leta 1961 jih je bilo
817. leta 1960 848, leta 1953 pa 932. Sto let prej pa so našteli 1629 preS
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bivalcev. Največ ljudi živi v k. o. Predgrad, kjer je v treh naseljih 297
ljudi, kar je predvsem zasluga Predgrada z 240 prebivalci. V šestih naseljih k. o. Stari trg živi 292 ljudi, v k. o. Dol v treh majhnih zaselkih
96 prebivalcev, kajti četrti zaselek Hreljin je že nekaj let zapuščen. Le
v Sodevcih je število prebivalcev v zadnjih letih ostalo neizpremenjeno (83).
Težki prirodni in socialno ekonomski pogoji so že zelo zgodaj prisilili Poljance, da so iskali dodatnega zaslužka po svetu. Tako so že v
16. in v 17. stoletju tovori li proti morju in nazaj. Drugi pa so žgali
oglje v kočevskih gozdovih. Pozneje, posebno v 19. stoletju, so mnogi
začeli posnemati sosednje Kočevarje in so odhajali s krošnjo po domačih
in tujih krajih. Ostajali so zdoma po leto in še več, vendar so se vedno
vračali domov, ko se jim je zdel zaslužek dovolj velik. Čez čas jih je
potreba in tudi potovalni nemir spet pognal od doma.
V zadnjem desetletju prejšnjega in v prvem desetletju tega stoletja je tudi Poljance zajel val izseljevanja. Že tako vajeni potovanja,
so se mnogi hitro odločili, da poizkusijo srečo preko morja, trdno odločeni, da se čez čas, kot tolikokrat prej, vrnejo spet domov k svojim družinam in domačiji. Nekateri so se res vrnili, vendar le za toliko časa,
da so odpeljali še svoje sosede, neveste, žene in otroke, V Predgradu in
v sosednjih vaseh skoraj ni hiše, kjer ne bi imeli vsaj enega sorodnika
v Ameriki ali drugje preko morja. Y prvih letih po drugi svetovni vojni
je bila pomoč sorodnikov iz tujine zelo dobrodošla.
Poljanci so največ odhajali v ZDA, ostali tam tri do štiri leta, se
vračali in spet odpotovali. Kdor se je dobro znašel v novem okolju, je
ostal dalj časa ali pa za vedno. Nekateri so se vračali z denarjem, si
dokupili zemlje in popravili domačijo. Neredki pa so se vrnili brez
uspeha in brez denarja. Ženske so odhajale le s svojimi možmi in le
redke so šle v Ameriko tudi za služkinje.
V 20-tih letih tega stoletja se je odseljevanje v Ameriko ustavilo.
Po prvi svetovni vojni ga je zamenjalo sezonsko delo in odseljevanje
v nekatere evropske države. Obenem se je začelo tudi preseljevanje
v bližnja domača mesta Kočevje, Črnomelj, Ljubljano in tudi Zagreb.
Tja se Poljanci izseljujejo še dandanes; zato je v Poljanah vedno manj
prebivalstva, posebno mladega.
Ko dovršijo domačo osemletko v Starem trgu, nadaljujejo šolanje
v Kočevju ali v Ljubljani. Značilno je, da se večina mladih Poljancev
šola na strokovnih ali celo na višjih šolah. Po končanem šolanju gredo
v službo in se vračajo domov le še v počitnicah. Pred vojno so se zaposlovali pogosto tudi v Črnomlju in se od tam selili dalje v Karlovac
ali Zagreb; sedaj odhajajo največ v Kočevje in Ljubljano.
Ne samo tisti, ki se po končani šoli ne vrnejo domov, ampak tudi
drugi, ki po dovršeni osemletki ostanejo še nekaj časa na kmetiji, si
kmalu poiščejo zaslužek drugod. Navadno si fantje takoj po odsluženi
vojaščini poiščejo službo v mestu.
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Le trije prebivalci iz vse Poljanske doline so se leta 1961 vsak dan
vozili z avtobusom v Kočevje na delo. Drugi se rajši preselijo v mesto
takoj ko dobijo stanovanje. Marsikje ostajajo doma le stari ljudje, ki ne
vedo, komu bodo zapustili zemljo in domačijo. Domovi ostajajo nepopravljeni, njive neobdelane, vasi so vsak dan bolj brez življenja.
Število prebivalcev je nazadovalo sicer že od prejšnjega stoletja.
Tako se je v obdobju slabili sto let (1869—1961) prav v vseh naseljih število prebivalstva zmanjšalo za več kot polovico (53 %). še najmanj je
nazadovalo v Starem trgu (31 %), nato v Sodevcih in Kotu (42 %), povsod
drugod pa za več kot 50 %, v Kovači vasi celo za 73 %. Majhno naselje
Hreljin pa je 1. 1961 izgubilo še zadnjega prebivalca. Kljub vztrajnemu
zmanjševanju števila prebivalcev v večini naselij pa je zanimivo stagniranje v Starem trgu, ki so zanj značilni negativni in pozitivni skoki od
leta do leta z razlikami okoli 15 ljudi. Toda v največjem naselju Predgradu se prebivalstvo nenehno zmanjšuje.
Y obdobju 1869 do 1880 so se odseljevali predvsem prebivalci iz
večjih krajev Predgrad, Sodevci, Stari trg, medtem ko je prebivalstvo
v manjših naseljih Kot, Prelesje, Dol, Kovača vas, Deskova vas takrat
še naraščalo. V naslednjem obdobju 1880 do 1890 pa so nasprotno stagnirala večja naselja, izseljevali pa so se predvsem prebivalci iz zaselkov.
Glavni val odseljevanja je bil v obdobju 1900 do 1910. Takrat je odšlo
v Ameriko največ ljudi, število prebivalcev je nazadovalo v skoraj vseh
naseljih, bistveno se ni spremenilo le v Starem trgu. Po prvi svetovni
vojni so Poljanci hodili na delo po domačih krajih. Za skoraj 2 0 % je
nazadovalo prebivalstvo v vseh naseljih v obdobju 1931 do 1948, k čemur
je posebno pripomogla vojna. Nato se je odseljevanje sprva nekoliko
zaustavilo, do leta 1953 se je število prebivalcev v Starem trgu, Sodevcih
in Deskovi vasi celo nekoliko povečalo. Y drugih naseljih pa se je zmanjšalo le za nekaj odstotkov. Od takrat dalje do 1964 je stagniralo prebivalstvo le v naseljih Stari trg, Prelesje in Paka, za nekaj odstotkov se
je zmanjšalo v Močilah in Sodevcih ter v Jelenji vasi, povsod drugod pa
je močno nazadovalo; čez 40 % v Yrtu, Deskovi vasi in v Kotu, malo nad
20 % v Dolu in Lazah, pod 20 % pa v Predgradu in v Kovači vasi.
Zanimiva je tudi primerjava podatkov za število prebivalstva po
naseljih med letom 1961, ko je bilo uradno štetje prebivalstva in med
podatki za leto 1964, ki jih imata oba krajevna urada v Starem trgu in
Predgradu. V treh letih je prebivalstvo v vseh naseljih še naprej nazadovalo. Y tem času se je izselilo 49 ljudi. Iz ne povsem zanesljivih
podatkov krajevnega urada se je od tega največ prebivalcev odselilo
v Kočevje (20), nekaj manj v Ribnico in njeno okolico (11); v bližnja naselja Yimolj in Brezovico se je preselilo pet oseb. Šest Poljancev si je
poiskalo zaslužek v Ljubljani, dva sta odšla v Novo mesto, po eden pa
v Kočevsko Reko, Grad, Zagreb, Sisak in Bihać. Navadno se prebivalci
iz manjših naselij ne preseljujejo v večja agrarna naselja. Izjema je le
zadnja družina iz zaselka Hreljin, ki se je pred nekaj leti odselila v
Predgrad in še delno oskrbuje svoje prešnje posestvo.
8*
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Tabela J.: Razvoj prebivalstva v Poljanski dolini
1869 1880 1890 1900 1910 1931 1948 1953 1961 1964
Dol
Hreljin
Laze
Vrt
Jelenja vas
Paka
Predgrad
Deskova vas
Kot
Kovačeva vas
Močile
Prelesje

Stari trg
Sodevci

117
18
72
27
127
34
494
152
34
79
76
70
188
141

121
18
66
26
121
30
480
175
47
87
57
75
184
124

113
13
71
23
107
27
476
174
37
77
60
77
192
128

79
14
75
26
92
16
428
120
32
64
55
67
180
142

71
10
78
17
103
14
352
115
29
43
51
64
180
115

80
7
68
20
83
18
337
85
37
35
41
36
139
92

70
6
53
24
59
lil
302
84
35
26
38
29
116
86

61
9
50
24
50
10
292
93
35
26
38
27
127
90

51

46

—

—

40
14
53
11
269
67
29
27
34
28
114
80

37
13
46
11
240
55
20
22
37
28
130
83

V stoletnem obdobju je kot posledica zgoraj povedanega nazadovalo v marsikaterem naselju število hiš, skoraj za polovico, ponekod pa
še za več. Prenekateri zaselek, ki ima danes manj kot deset hiš, je bil
še pred sto leti naselje s petnajstimi ali dvajsetimi hišami. Tako je imelo
npr. naselje Paka, kjer so danes tri hiše, leta 1869 še dvanajst domov.
Podobno Močile, ki se jim je zmanjšalo število hiš od devetnajst na osem.
Najmanj hiš je bilo opuščenih v Starem trgu. Zato je danes Poljanska
dolina področje manjših vasi in zaselkov, saj ima največje naselje Predgrad le 67 hiš, Stari trg pa le 28.
Skoraj v vsakem naselju živi prav toliko družin kot je domov. Le
v Predgradu in v Starem trgu živijo v nekaterih hišah po dve družini,
ki pa sta v sorodu. Y Predgradu je 67 hiš in 71 gospodinjstev, v Starem
trgu pa 28 hiš in 32 gospodinjstev. V enem gospodinjstvu, torej v enem
domu, živijo povprečno trije družinski člani, le v naseljih Vrt, Deskova
vas, Močile, Prelesje, Sodevci in Stari trg več kot štirje.
Tabela II.: Gibanje števila hiš v obdobju 1869 do 1964

Dol
Hreljin
Laze
Vrt
Jelenja vas
Paka
Predgrad
Deskova vas
Kot
Kiovača vas
Močile
Prelesje
Stari trg
Sodevci

1869

1890

1900

1910

1931

1953

21
3
13
6
30
12
110
28
8
18
19
18
32
30

24
4
14
7
26
7
104
32
9
17
13
21
37
35

18
4
15
6
26
7
103
34
9
15
14
20
40
27

18
3
14
6
28
7
87
32
8
14
13
18
40
28

18
2
11
4
21
4
88
36
7
8
11
10
33
19

15
2
10
4
15
3
71
19
7
6
. 8
7
32
21

1961

1964

12

12

—

—

U
4
14
3
71
19
7
6
7
7
32
20

11
3
13
3
67
12
6
6
8
7
28
20
t
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Prebivalstvo po panogah gospodarske dejavnosti. Od vseli aktivno
zaposlenih oseb (468) v obravnavanih naseljih, je še vedno največ zaposlenih v kmetijstvu (72 % ali 339 ljudi). Ta delež pa se je od leta 1955
znižal; takrat je bilo v kmetijstvu zaposlenih kar 83 % aktivnih prebivalcev (402 od skupno 484). Znižal se je v vseh naseljih. Le v naselju
Vrt, kjer je bilo pred leti nekaj prebivalcev zaposlenih tudi izven kmetijstva, se sedaj prav vsi preživljajo s to gospodarsko panogo. Nespremenjen delež je ostal v Kovači vasi in v Lazali (90 %). Najbolj se je
v teh letih zmanjšal delež aktivnega kmečkega prebivalstva v naselju
Kot (od 75 na 36 %), kjer je bilo pred leti v tej gospodarski panogi zaposlenih še dvanajst prebivalcev, sedaj pa le še štirje. Ker se zaposlitev
v drugih poklicih ni bistveno povečala, so se verjetno izselili prav kmečki prebivalci. Precej manj je v kmetijstvu zaposlenih ljudi v Dolu. Poleg
zmanjšanja števila vsega prebivalstva in s tem tudi kmečkega, se je več
ljudi zaposlilo v drugih poklicih in tako se je delež zmanjšal od 89 na
60 % leta 1961. Tudi v Močilah. kjer je sedaj zaposlenih 66 % (10) ljudi
v kmetijstvu in kjer je bil pred leti v državni upravi zaposlen le en prebivalec, se je sedaj zaposlil po en Močilec tudi v industriji (vozi se vsak
dan v Kočevje), v gozdarstvu, obrti in zdravstvu.
Bistveno se ni izpremenilo razmerje med aktivnim kmečkim prebivalstvom ter drugimi panogami dejavnosti v večjih naseljih kot sta Predgrad im Stari trg. Y Predgradu se je delež zmanjšal od 78 na 70 % (od
152 na 125) zaposlenih, ni pa se povečalo število zaposlenih v drugih
poklicih, saj se je obenem celo zmanjšal delež zaposlenih v gozdarstvu
(od 4,6 na 0.5 %) in v obrti (od 6,6 na 1.6 %). Predvsem je v Predgradu
več prebivalcev izven dejavnosti (namesto nekdanjih treh sedaj trinajst).
Y Starem trgu se je znižal delež agrarnega prebivalstva od 73 na 66 %,
očividno predvsem na račun odseljenega prebivalstva, kajti v drugih
gospodarskih panogah je stanje neiapremenjeno (18 zaposlenih).
Funkcionalnost pokrajine in njene perspektive

V Poljanski dolini sta se zaradi delitve pokrajine med dve občini
oblikovala tudi dva submikrocenira, ki sta oddaljena komaj dva kilometra. Prebivalci Starega trga, nekdanjega trškega naselja, pred leti
prav gotovo niso bili zadovoljni, ker je bil sedež lokalne uprave v Predgradu. Zato so glasovali za priključitev k občini Črnomelj. Predgrajčani
pa so hoteli obdržati funkcijo, ki jo je njihovo naselje dobilo po vojni in
so se odločili za občino Kočevje. Tako je nastala ta nenaravna upravna
meja, ki je bila celo okrajna, vse do ukinitve novomeškega okraja. Ta
neenotnost ima tudi slabe posledice v gospodarskem življenju. Ne more
se oblikovati eno samo središče, ki bi prevzelo važnejše funkcije in tako
postalo vodilno naselje v pokrajini.
Tako so v obeli naseljih krajevni urad, zadruga, trgovina, gostilna
in nižji razredi osemletke. V Predgradu je kulturna dvorana s kinom
ter zdravstvena postaja s stalno medicinsko sestro ter babico. Stari trg
je obdržal še svojo tradicionalno funkcijo v dolini — faro, poleg tega pa
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je tam še sedež pošte ter višji razredi osemletke, ki jo obiskujejo vsi
otroci iz Poljanske doline od Brezovice do Močil, pa od Vrta do Radenec.
Nekateri otroci morajo po več ur peš do šole, kar zelo slaibi njiihovo učno
sposobnost. Vsako leto dokonča šolo 15 do 18 otrok.
Poljanci se po odhodu od doma ne zaposlujejo več kot kvalificirani
ali polkvalificirani delavci kot pred vojno, ampak se najprej izšola jo in
šele nato zaposlijo. V razliko od predvojnega obdobja, ko so zapuščali
domove pretežno le moški, ženske pa so še nadalje ostajale doma, odhajajo sedaj tudi mlada dekleta.
Skoraj ni mogoče misliti, da bi se hitra depopulacija v Poljanski
dolini lahko ustavila. Niti ne toliko želja po drugem poklicu ali po boljšem zaslužku, temveč bolj želja po mestnem življenju jih vleče od doma.
Značilno je, da je pred nekaj leti neka tovarna nameravala zgraditi v
Poljanah svoj obrat za 40 delavcev. Toda v vseh vaseh skupaj niso našli
zadosti ljudi, ki bi se hoteli zaposliti v industriji v bližini domačega
kraja. Za intenzivnejše poljedelstvo so prirodni pogoji nezadovoljivi,
sekundarne dejavnosti se v tej prometno odmaknjeni pokrajini, kjer za
to ni niti zanimanja, ne bodo razvile, dnevno odhajanje delovne sile pa
je zaradi oddaljenosti, neprimernih prometnih poti in sredstev onemogočeno. Če se bo kmetijsko gospodarstvo popolnoma preusmerilo v živinorejo, za kar ima edino dobre pogoje, potem ni potrebno veliko ljudi na
kmetijah. Tudi gozdarstvo, za katerega še večji razmah so potrebne
dobre gozdne ceste ter intenzivno pogozdovanje gmajne in slabših steljnikov, ne bo potrebovalo večjega števila ljudi. Pokrajina ob Kolpi ima
dobre pogoje, da se v njej nekoliko bolj razvije počitniški in izletniški
turizem, posebno če bo kdaj dograjena cesta ob Kolpi do Kostela, od
koder je hitra in ugodna zveza s Kočevjem in z morjem. Vendar ni verjetno, da bi lahko turizem bistveno zaposlil odvečno kmečko delovno silo.
Pač pa bi prazne in opuščene hiše lahko zavarovali pred razpadanjem
in jih izkoristili v turistične namene.
Izseljevanja iz Poljanske doline torej ni mogoče ustaviti. Še tisti
mladi Poljanci, ki bodo ostali doma, si bodo zagotovili primerne življenjske pogoje samo s temeljito preusmeritvijo svojega gospodarstva v smeri
specializacije.
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THE VALLEY

OF POLJANE (POLJANSKA DOLINA)
RIVER (SOUTHERN SLOVENIA)

ON THE

KOLPA

(An economically underdeveloped countryside)
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Poljanska dolina (Valley of Poljane), situated along the Kolpa river
south-eastwards from Kočevje, is a minor, dry, Karstian valley-like area, hanging, as it were, above the valley of the Kolpa. Since all the territory under
consideration consists of mesozoic permeable limestones, there arose through
the heightening of ground in pliocene conditions for Karstian processes. Only
the Kolpa remained above the surface, but owing to the relative sinking of
ground on the territory of the plateau of Bela Krajina it cut its way and
particularly from Kostel to Vinica cut a more than 200 metres deep glen.
The eastwards inclined valley, which is in the west closed in by the
Karstian plateau called Spodnjeloška gora and in the east by the southmost
protraction of Kočevski Rog — by Poljanska gora, is 8 kilometres long and in
its broadest past between Predgrad and Stari trg approximately 4 kilometres
broad. The very uneven surface and the numerous eddies covered only by
a thin layer of sandy soil are the proof that in the formation of its bottom the
corrosion played a considerable part.
The valley of the Kolpa is a comparatively thinly populated glen with
afforested sides. Onlv rare minor settlements found on the modest terraces
some place. At the village of Dol the Kolpa has a major tributary, which has
worked out through erosion a smaller glen-like basin into which the edge of
Poljanska dolina under Predgrad goes down. Along the Kolpa have come here
into existence some smaller alluvial terraces which offer sufficient amonnt of
surface suitable for fields. On the left, the Slovene, bank (the Kolpa is The
border-river between the republics of Slovenia and Croatia) four minor settlements have found their place. One of the springs of the Dolski potok is used
for water-supply for the southern part of Poljanska dolina, which was formerly
supplied with water from the unreliable brooks and fountains, while during
very dry weather water had to be brought from Dol.
At the highest water surface in autumn and at the second highest water
in spring the Kolpa floods the nearby fields. The Dolski potok likewise often
overflows its banks.
Poljanska dolina is in a transitory situation in regard of climate. To some
degree the mediterranean influences are reflected in the maximum of precipitations in August, while the primary minimum in January and February is a
consequence of the Continental influence. The summer drynesses are not rare
and if they last longer than a fortnight they may already destroy the crops.
The winters are comparatively long, the snow lies for longer twan two months,
and sometimes it falls as early as November. A characteristic of climate is the
early, very warm autumn which is favourable for the growth of vine on the
sunny slopes along the Kolpa. The winters are rather cold, particularly when
the wind blows across Poljanska gora.
Poljanska dolina was being populated up from the south and for a long
time there were no contacts with other settlements in southern Slovenia, since
between them there were large forests. The parish is mentioned for the first
time ill 1248, but it probably existed already in 1221. In 1325 the feudal lords
built in Pregrad the castle, which was then the seat of the lords and of the
law-court of Poljane up to the middle of the 19't century. The nearby woods
were first being populated in the middle of the 14th century by the German
settlers of Kočevje; it came to mutual contacts and the people from Poljane
and from Kočevje started to intermarry, what is amoung other things proved
by the distorted German family names of the Slovene population in Poljane.
they

Together with the populating, traffic and trade started to develop. But
were interrupted by the invasions of Turks in the 16(h century.
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During the French occupation a path for h orse-riding was built across Poljanska gara to Bela Krajina, for the French united administratively the
people from Poljane with those from Bela Krajina, the two having the same
1 dialect, national costumes and customs.
The settlements in Poljanska dolina are mostly thronged and connected.
Since the distribution of land considerably depends on the micro-relief forms,
the distribution into irregular parcels of land is prevalent. Where the distribution iis of a more regular kind, the settlements are concentrated along the
roads. This is particularly true of the bigger settlements, foir Stari trg, the
outer appearance of which shows its sometime borough character.
Poljanska dolina is characterised by common forest and pasture property, where cattle from more than one village is grazed, as well as by
patches of land which once belonged to the castle but are now distributed
among the individual land-owners where they get litter for their stock.
Since farming is practically the sole branch of eoonomy, it is clear
that the percentage of agrarian population is high, on the average it goes
beyond 9 0 % . The arithmentic density is low (20), but the agrarian density
is bigger (94). Farms with mare than 10 ha of land prevail, but there is only
1,5 ha of arable land. Intermediate farmis with some 5 ha of land and the
estaltes in the Kolpa valley have only 1 ha of arable land.
In spite of the fact that Poljanska dolina can be characterised as backward iin agrarian respect and with expressly autarkicalsly orientated economy, there have been major changes recently. The breeding of stock and
forestry slowly bu(t persistently lower the percentage of agriculture. This
is proved by the increased percentage of forest and pastures and meadows
in comparison with the vear 1825. During that period the field surfaces had
decreased by almost half, and the percentage of manured meadows almost
by just as much.
In Poljane no agrarian products for sale were being produced — as there
also would not be any place to sell them to. But as they were trying to
improve the conditions of life, they were leaving the land and emigrating.
Only recently they started to use artificial manuring, they changed the crops,
and directed themselves towards cattle breeding. But the fields are nevertheless being abandoned and the emigration is on the increase. Corn is still
the prevalent crop, and particularly miaize occupies nearly half of the field
surfaces. Among the garden crops, potatoes take the first place.
Natural and social conditions go to indicate that the most suitable
form of farming is this part is the breeding of stolck. Cows are prevalent,
and used for work as well. Only same land-owners have so far started to
specialize and have in co-operation with the co-operative establishment young
cattle, some even a pair of oxen that can be used for driving carts. In Predgrad
they have some horses, which are also used for work lim the woods. Sheep,
nrevalent at one time, ils not almost nonexistent. Pigs are grown only for
home use; only the biigger land owners sell them.
Farming ns supplemented since the war by utilizing the forests. In the
Kolpa valley there are two saw-works and some mills, which played at one
timie an important role in the economic life. Handicraft is weak.
Poljanska dolina is connected once a day with the 30 kilometers distant
railway station by bus from Črnomelj. The villages along the Kolpa are
connected with Predgrad and Stari trg by the road. There is no bridge across
the Kolpa, brut there iis a ferry-boat. Every necessity is brought by the local
population j n the two co-operative shops in Pregrad and Stari trg. and they
sell stock and wood to the co-operative. They purchase stock as a rule at
markets in bigger settlements in Bela Krajina and Croatia. In last years the
idyllic valley of the Kolpa and its warm water have attracted some tourists
coming on holidays or trips.
In 1964 there lived in the 14 settlements dealt with 768 people, hence
the population had decreased here since 1869 when there lived here 1629
people by more than half. People from Poljane were emigrating abroad in
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last century already, but with the money earned they where repeatedly
returning home. Towards the end of last century they were carried in the
general wave o f emigration to America; they were followed by their families
and only very few ever come back with money to take up again the work
on ithie farm. After the first war the emigration abroad was substituted for
emigration ilnto various towns, above all Kočevje, Črnomelj, Ljubljana, but
also Karlovac and Zagreb. Emigration suffered a new expansion after the
second war. But the people from Poljane no longer leave their homes as
non-qualified or semi-qualified labour force. Nearly all the younger people
first i mis h schools to acquire professional training. There are only old people
who stay at home and .thiey do not know to whom they are going to entrust
their land. Very many homes remain abandoned, there is increasingly less
children in the villages. For that reason during the present century many
settlements have decreased in population or number of houses even by half.
Of the sometime minor settlements there have remained only a few houses.
Poljanska dolina is today a territory of smaller villages and groups of houses;
the biggest place Predgrad having only 67 houses and the old borough
only 28.
In Poljanska dolina two local centres have been formed at a distance
of two kilometres. Years ago the population in the western part of the valley
around Predgrad at their own request joined the administrative unit of Kočevje, and in the eastern part around Stari trg they decided fo the administrative unit of Črnomelj. Both settlements thus have a local office, shop, pub,
and school. Stari trg has also preserved its traditional function — the parish,
past office, and the higher classes of the primary eight-year school. Predgrad
has a health service station and a hall for cultural performances.
Depopulation of Poljanska dolina certainly will not be checked. On the
other hand there seems to be no rêason for the population to stay. Natural
conditions are unsatisfactory for intensive farming, while a transorientatiom
towards stock raising and forestry is going to require less labour force. There
are no possibilities of employment in secondary activities, and the tourism
is unlikely to develop to a degree requiring tertiary activities. Thus there
seem to be foir the local population just two alternatives: They may acquire
professional training, emigrate and thus in other places offer their services
to the community. Or. those who have decided to remain on the land will have
to transorientate their economy, specialise it and in this way make a better
use of the little part of land along the Kolpa, thus ensuring for themselves an
adequate standard of living.
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