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POJDIHO 3JA ZaiLJSPISNI POTEP V BELO KRAJINO IN OSREDNJO 

DOLENJSKO (mago Dušan Plut) 

15. zborovanje slovenskih geografov (Dolenjske Toplice, 
12. - 14.lo.1984) je bilo namenjeno spoznavanju Bele krajine, 

odmaknjene kolpske pokrajine in osrednje Dolenjske/pokrajine 
ob Krki. Podrobneje naj bi torej spoznali pokrajini nizkega 

krasa, s podobnimi naravnimi potezami, a različno stopnjo 

gospodarskega razvoja. Namen našega potepanja je spoznavanje 
dolenjske in belokranjske zemlje in njenib ljudi. Poleg 

zemljepisnih se bomo seznanili tudi z osnovnimi geološkimi 
in drugimi potezami obeh pokrajin. Ker je Bela krajina robna, 

odmaknjena slovenska pokrajina, ji bomo tokrat namenili večjo 
pozornost. Seznanili se bomo torej s pokrajino nizkega krasa, 
z omejenimi naravnimi viri, deželo izseljevanja in zapoznele 

industrializacije. Spoznali bomo kraško pokrajino, ki meri 
2 

okoli 600 km , v njej pa živi 25000 prebivalcev. Poleg relief- 

ne zaprtosti proti ostalim slovenskim pokrajinam je osnovna 
značilnost Bele krajine tesno prepletanje dinarsko-kraških 

in panonskih značilnosti, kar se kaže v pejsažni podobi pokra- 
jine, pa tudi v ljudskih običajih in načinu življenja. Naša 

pot nas bo vodila predvsem ob Kolpi, delu Bele krajine, ki 
je najbolj odmaknjen, skriva pa številne lepote in prijazne 

ljudi. Na rečnih bregovih že stoletja živijo v sožitju 
Slovenci, Hrvati in potomci Uskokov. 

Ob začetku naše poti v Belo krajino pa bomo spoznali tudi koš- 
ček Dolenjske v novomeški občini, del Krške kotline med Sotesko 

in Novim mestom, nato pa se povzpeli na Gorjance. Čeprav gre 
tudi za pokrajino nizkega krasa, je v razliko z Belo krajino 

imela zaradi ugodnejše prometne lege hitrejši gospodarski 
razvoj, zlasti pod vplivom razvoja Novega mesta. Njegovo gra- 

vitacijsko zaledje sega po celotni Krški kotlini in njenem 
višjem obrobju. 
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Spoznali naj bi torej deželico zasanjanih brez in belih narod- 

nih noš, svetlih steljnikov, sončnih vinogradov, slikovitih 
okljukov lene Lahinje in globoko zarezane Kolpe, zibelko 

partizanstva. Potepanje pa zopet končali ob bregovih Krke, 
pri Soteski, ko se osvobodi tesnih ok63ipov karbonatnega povrlja. 

Še nekaj je skupnega obema pokrajinama! V obeh uspeva vinska 
trta, v Beli krajini pridelujejo metliško črnino in belokranj- 
sko belo, na prisojnih pobočjih Krške kotline pa zlasti cviček. 
Tako Dolenjec kot Belokranjec sta najbolj žalostna, če vinska 

letina ni najboljša. Katero vino pa je boljše, pa presodite 

sami, saj sem sam kot Belokranjec, seveda pristranski! Pa 
krenimo na pot! Dolenjske Toplice - Soteska - Straža - Prečna - 

Novo mesto - Yahta na Gorjancih - Suhor - Metlika -Podzemelj - 

Griblje - Adlešiči - Preloka - Vinica - Sinji vrh - Stari trg - 

Dobliče - Črnomelj - Gradac - Semič - Dolenjske Toplice. 
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GEOLOŠKI OPIS EKSKOEZIJSKE POTI (dr. S.Buser) 

Zaradi preglednosti in praktične plati so podane v opisu geo- 

loške prilike samo ob poti ekskurzije. Geološka zgradba 
širšega območja Dolenjske in Bele krajine pa je prikazana v 

referatu zborovanja geografov, še več pa lahko bralec izve 
v navedeni literaturi omenjenega referata. 

Geološka zgradba Dolenjskih Toplic je podobno kot večji del 

Dolenjske razmeroma enostavna. Kameninsko podlago naselja 
tvori spodnjejurski oziroma liasni apnenec in podrejeno do- 

lomit. V tem apnencu je bilo v nekdanjem majhnem kamnolomu na 
desnem bregu Sušice severno od sedanje šole eno najštevilnej- 

ših in najlepše ohranjenih srednjeliasnih školjk in brahiopo- 

dov. Med školjkami so bile še posebno pogoste značilne vrste 

litiotid. Žal je danes to nahajališče s kamnolomom vred 

docela zasuto. 

Severno in južno od Toplic dobimo značilne zgornjeliasne in 
doggerske oolitne apnence, ki še severneje prehajajo v svetlo 

sive in bele zgornjejurske apnence. Južno od Radešce in 
Črmošnjičice so meje jurske plasti ob žužemberškem prelomu 

na spodnjekredne apnence, ki sestavljajo celotni zahodni del 
Kočevskega Roga. 

Ob Sušici poteka skozi Dolenjske Toplice v dinarski smeri 

znani topliški prelom. Po dolini Radešce pa sledimo v isti 
smeri potekajoč žužemberški prelom, ki je eden pomembnejših 

v Sloveniji. Le-ta poteka iz Zgornjesavske kotline mimo 

Ljubljane in Žužemberka preko Soteske, Podhoste, Podturna 

in Črmošnjic v Belo krajino severno od Črnomlja ter verjetno 

povzroči dinarsko usmerjeni tok Kolpe med Adlešiči, Marindolom 
in Žuniči. 
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Izviri termalne Tode v Dolenjskih Toplicah so eni važnejših 

v Sloveniji. Termalna voda s temperaturo 52 do 58,4°G priteka 

na dan oh topliškem prelomu po tektonskih razpokah, ki so 
hile kasneje razširjene v večje kaveme. Z globokimi vrtinami, 
ki so bile izvrtane ene med prvimi v slovenskih toplicah in 

so segale do globine 416 metrov, so dognali, da priteka ter- 
malna voda iz zgomjetriasnega dolomita in spodnje jurskega 
apnenca. V različnih globinah prihaja do mešanja termalne 
vode in kraške podtalnice. Tako ima termalna voda v različnih 
globinah tudi različno temperaturo. Poleg naravno dotekajočih 
termalnih vod na površino, je voda zajeta tudi v globoid, vr- 
tini v globini 5oo metrov. Ob topliškem prelomu, ki poteka 

od Dolenjskih Toplic proti Straži, so srednjejurski apnenci 
pred vasjo Gornje Gradišče tektonsko močno zdrobljeni. V 
opuščenem kamnolomu so plasti značilno oolitnega apnenca 
prelomljene s številnimi prelomi. Prelomne ploskve so lepo 

zglajene, saj so se ob njih premikali posamezni bloki apnenca 
v različnih smereh. Zdrobljeni apnenci so na površini limoni- 
tizirani in vsled tega značilno rjave barve. 

Bližnja okolica Dolenjskih Toplic je več ali manj na debelo 
pokrita z rdečo rjavo pliocensko-pleistocensko trdo glino, 
ki predstavlja netopni ostanek kemičnega preperevanja apnencev 

in dolomitov. Glina je ostala deloma na mestu svojega nastanka, 
še več pa jo je spranih z okolišnih karbonatnih pobočij. Ta 
glina nas premija vseskozi ob cesti med Toplicami in Meniško 
vasjo tja do Podhoste. 

Med Podhosto in Meniško vasjo prečkamo znameniti žužemberški 
prelom, ki ga sledimo še do Soteske. Pri izviru Crkovnik v 

Loški vasi pri Soteski so med spodnjekrednim temno sivim 
apnencem plasti temno sivega skoraj črnega debelozmatega 

dolomita. Ob udarcu s kladivom na ta dolomit zaznamo močan 
vonj po bitumenu, kar je značilno tudi za vse spodnjekredne 

apnence Boga in Bele krajine. 
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Spodnjekredni scpnenec nas spremlja ob cesti do Soteske, kjer 
v smeri proti Straži zopet prečkamo žužemberški prelom. Ob tem 

prelomu meji spodnjekredni apnenec na zgornjetriasni dolomit, 
ki se širi v širokem pasu proti Žužemberku. Dolomit je lepo 

skladovit; v bližnjem kamnolomu pa se menjavajo svetlejše 
in temnejše plasti, ki so nastale v zelo plitvem zgornjetrias- 
nem morju kot apnenec in so bile šele kasneje spremenjene v 

dolomit. Zaradi bližine žužemberškega preloma je dolomit tek- 
tonsko močno zdrobljen v več stometerskem pasu in so v njem 
številni kamnolomi oziroma peskokopi od Šmihela, Žužemberka, 
Soteske in Črmošnjic. Zanimivo je, da se dolomit ob prelomih 

zdrobi v zelo širokem pasu, medtem ko opazimo drobijenost in 
limonitizacijo v apnencu le v nekaj metrih širokih pasovih. 

Na južnih pobočjih Gabrske gore so razvite jurske plasti v ce- 
lotni svoji debelini pretežno kot apnenec, vendar jih žal ob 

cesti ne moremo opazovati, ker jih pokriva na terasah iznad 
Krke rjavkasta glina. 

Med 7avto vasjo. Potokom in Novim mestom je veliko področje 
zgornjejurskih apnencev in dolomitov pokrito z rdeče rjavo 
pliocensko-pleistocensko glino, ki leži v obsežnem starem po- 
dol ju med Mimo pečjo, Trebnjem in Grosupljem. Glina predstav- 

lja deloma na primarnem mestu, še pogosteje pa na sekundarnem 
mestu ležečo terra rosso, ki je nastala verjetno proti koncu 
in v toplejših interglacialnih obdobjih in je bila večji del 

presedimentirana v omenjeno podolje. V širši okolici Trebnjega 
leži marsikje pod to rdečo glino še siva mastna glina s tan- 
kimi vložki lignita, ki so ga nekoč kopali pri Gorenji vasi 

blizu Mirne. Med Krko, Temenico in Straško rebrijo sestavlja 
ravničast svet pleistocenska glina nekdanjega jezera pri Prečni. 

Vmesni limonitni horizont deli glino na zgornji horizont gli- 
ne, ki vsebuje plasti kremenovega peska in pripada wiirmu ter spod- 

nji horizont gline, ki pripada giinško-mindelskemu interglacialu. 

Glino uporabljajo danes za izdelavo srednjekakovostnih opečnih 
izdelkov. 
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V svežih cestnih usekih blizu bolnice v Sovem mestu gledajo 

na dan izpod rdeče gline skale svetlo sivega zgomjetriasnega 
dolomita. Na njem stoji južni del mesta, medtem ko je kame- 

ninska podlaga mestnega središča sivi spodnje in srednjejurski 
apnenec. Iz njega so zgrajene vse večje srednjeveške kamenite 

hiše in prav tako velika gotska središnja cerkev. Večina ste- 
hov značilnih novomeških arkad je prav tako iz jurskega apnenca, 

V cestnih usekih pri tovarni avtomobilov v Novem mestu je 
lepo razkrit zgornjetriasni dolomit z značilnimi globokimi 
erozijskimi žepi, ki so zaposnjeni z na tem mestu nastalo 

terra rosso. Dalje preko Koroške vasi do iznad Vinje vasi 
nas spremlja zgornjetriasni dolomit. Na njem so izoblikovane 
med Težko vodo in Vinjo vasjo značilne vrtače. Iznad Vinje 
vasi se ob cesti pojavi zopet svetlo sivi spodnjejurski apne- 
nec. Približno 1 km pred odcepom ceste na Gospodično je v 
cestnih usekih ploščati zgomjekredni apnenec, ki vsebuje go- 
molje in pole roženca. Apnenec na površini hitro preperi, v 

prsti pa ostaja velika količina roženca, ki ji daje kisli 
karakter. Ta apnenec je nastal v globokomorski sredini, ko 
se je v zgornji kredi predel dinarske karbonatne platforme 

globoko pogreznil in je nadomestila dotakratno plitvomorsko 

globokomorsko sedimentacijo. 

Ponekod so bili v zgornji kredi najprej odloženi ploščati 

apnenci z roženci, ki jih dobimo na več mestih severnih po- 
bočij Gorjancev, še posebno značilno pa so razviti ob gozdni 
cesti med Krvaim kamnom in Gaberjem. Nad ploščatim apnencem 
ali neposredno na jurskih apnencih sledi zgomjekredna apnen- 

čeva breča, ki jo dobimo ob cesti z Vahte proti Gospodični. 
Nad brečo pa slede zgornjekredni flišni laporji in glinovci, 

ki se menjavajo z apnenčevimi peščenjaki. Vse te plasti so 

nastale v obsežnem globokomorskem Slovenskem jarku, ki se 
je nahajal vzdolž celotne osrednje Slovenije med srednjim 

triasom in zgornjo kredo. V zgornji kredi pa se je pomaknil 
proti jugu na Dinarsko karbonatno platformo, kjer so do takrat 

nastajali plitvomorski apnenci. 
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Od Vahte do Jugorja dobimo ob cesti spodnjejurske liasne zna- 

čilne oolitne apnence, ki jih sestavljajo sami okrogli kot 
proso veliki ooliti. Na Jugorju so blizu gostilne "Badovinac" 
ob cesti zgornjejurski grebenski apnenci, ki so nastali na 
obsežnem grebenu, katerega moremo še danes slediti več ali 

manj sklenjeno med Trnovskim gozdom, Logaško planoto, mimo 
Trebnjega in Novega mesta ter Metlike ter še dalje na sosed- 
njo Hrvaško, 7 grebenskem apnencu dobimo pri Jugorju številne 
fosilne korale, hidrozoje in polže. 

Nedaleč od vasi Hrast prečkamo močan sošiški prelom, ki loči 
horst Gorjancev in grudo Žumberaka. Prelom poteka v prečno 

dinarski smeri in pripada velikemu sistemu prelomov, ki po- 
tekajo preko Zagrebačke gore proti Balatonu. Na podlagi prečno 

dinarskih struktur nekateri raziskovalci uvrščajo v geotekton- 
ski rajonizaciji Gorjance in Žumberak k Balatonskemu nizu. 

Omenjeni prelom loči zgornjejurske grebenske apnence od južne- 

je ležečega zgomjetriasnega dolomita, ki sestavlja območje 
proti Suhorju in Brušinji vasi. Tudi tukaj je dolomit tekton- 

sko zdrobljen in ga kopljejo v večjih peskokopih med Suhorjem 
in Lokvico. Na rdeči dolomitni preperini oziroma terra rossi 

pa uspeva na Suhorju vinska trta z znano metliško črnino. 
Dolomit nas spremlja vse do Metlike, ki stoji tudi na tej 

kamenini. 

Med JuKor.jem in Metliko poteka močan metliški prelom v dinarski 
smeri, ki loči na severovzhodu ležeči zgomjetriasni dolomit 

od jugozahodno ležečih spodnjekrednih apnencev, kateri sestav- 
ljajo tektonsko enoto črnomaljske plošče. Ta enota je po na- 
stanku mlada, verjetno pliocenske starosti in predstavlja 

glede na obdajajoče grude Poljanske gore. Gorjancev in 

Žumberaka pogreznjeni blok ter je povsod obdana s prelomi. 

Med Metliko in Primostkom je kameninska podlaga na debelo 

pokrita z rdečo glino. Šele pri Primostku srečamo rjavkasto 
sivi apnenec in dolomit, ki ob udarcu smrdita po bitumenu in 

pripadata spodnji kredi. 



Ravničasto podro5,je med Primostkom In Grmom -pri Podzeml.ju se- 

stavlja rjavkasta glina, v kateri so debele plasti drobnega 
čistega belega kremena. Podobne prodnate plasti dobimo tudi 

v glini še med Gradcem in Črnomljem. 

V Grmu pri Podzemlju je večji kamnolom, v katerem lomijo 
temneje sivi apnenec in močno bituminozni spodnjekredni do- 
lomit. Kamenino drobijo v drobljenec za posipanje cest. ¥ 
višjih delih je apnenec svetleje sive barve in vsebuje pre- 
seke kamidnih školjk. Možno ga je lepo pobirati in bi ga 
lahko uporabljali kot gradbeni okrasni kamen. Pri raziska- 
vah v letih 1973/74-, ki jih je Geološki zavod Ljubljana 
opravil v Beli krajini zaradi okrasnega kamna, so bile nad 
kamnolomom v Grmu izvrtane tri vrtine, ki so pokazale do 

globine 9 metrov rdečo glineno pokrivko. Zaradi predebele 
pokrivke in prepokanosti apnenca, ki preprečuje dobiti večje 
apnenčeve bloke, to mesto ne predstavlja ekonomične lokalno- 
sti za pridobivanje okrasnega kamna. 

Podoben apnenec dobimo še v okolici opuščenega kamnoloma pri 

vasi Vranoviči blizu Gradca, kjer so bile izvršene tudi ra- 
ziskave za okrasni kamen in z globokimi vrtinami ugotovljene 
zaloge. Raziskave so bile opravljene še na ostalih zanimivih 
področjih Bele krajine na apnenčevi breči v Želebeju vzhodno 
od Metlike, pri Črešnjevcu blizu Semiča, pri Črnomlju, 
Nerajcu in Adlešičih. Dognano je bilo, da kameninska surovina 

teh območij odgovarja po kakovosti in namembnosti gradbenega 
okrasnega kamna. Žal pa je zaradi znane krize v kamnoseštvu 
v preteklosti nastopilo zapiranje kamnolomov okrasnega kamna, 
ki pa v bodočnosti kaže več perspektivnosti. Ta surovina, 

premog in glina v Kanižarici ter boksit pri Hrastu in Perudi- 
nah predstavljajo v bistvu edine perspektivne mineralne su- 

rovine Bele krajine. 
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Med Podzeml.lem, Krasincem in Gribl.lami je obsežna ravnica, ki 

jo pokriva rdeSe rjava pleistocenska glina. V zvezi z možnostjo 

pojavljanja premoga pod to glino, so bile tukaj napravljene 
vrtine, ki pa so navrtale samo glino in že po 2o metrih njene 
debeline zašle v apnenčevo podlago. 

Blizu Adlešicev prečkamo močan dinarsko potekajoč prelom, ki 
gre vzdolžno ob Kolpi do Žuničev, kjer preide v sosednjo 

Hrvaško. Verjetno je to žužemberški prelom, ki preseka črno- 
maljsko ploščo med Črnomljem in Adlešiči. Južno od preloma 

pridemo na svetlo sive zgornjejursko-spodnjekredne dolomite 
s poredkimi vložki belega apnenca, vendar dolomit prevladuje. 

ELjub dolomitni podlagi je razvit na tem področju značilni 
kraški relief s številnimi vrtačami. Med Preloko in Vinico so 

na površini svetlo sivi spodajekredni apnenci s poredkimi 
vložki dolomita. 

Ob prelomu, ki poteka med Dragatušem in Vin®co, izdanjajo na 
površino zopet zgomjetriasni in spodnje jurski dolomiti. Le-ti 
meje zahodneje od Vinice s prelomom na temno sivi bituminozni 
spodnjekredni apnenec, ki ga sledimo do Sinjega vrha, kjer 

pričenjajo zopet bituminozni spodnjekredni dolomit s podreje- 
nimi vložki apnenca. Med Bregom in Starim trgom nas spremlja- 

jo zopet plasti spodnjekrednega apnenca. 

Malo vzhodne je od Starega trg:a meji spodnjekredni apnenec ob 

prelomu na zgomjetriasni tektonsko močno zdrobljeni dolomit. 

Tudi tukaj poteka močan prelom, ki je nadaljevanje dinarsko 
potekajočega želimeljskega preloma z Ribniško-Kočevskega po- 
dolja mimo Mozlja in Starega trga. Na južnih pobočjih pod 

Starim trgom je dolomit v kamnolomu lepo skladovit in se 

tudi tukaj menjavajo svetlejše ter temnejše plasti. 

V svežih cestnih usekih Poljanske gore nas daleč proti Dobličam 

spremljajo temno sivi skladoviti spodnjekredni apnenci. Dober 
kilometer južno od cerkvice Sv.Ana se pojavi kredni apnenec s 
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prav kamenotvornimi lupinami rudistov. Povečini so rudistne 

lupine drobno zdrobljene in kot take sestavljajo glavno snov 
apnenca. To je zelo trden apnenec in ima veliko perspektivnost 
pri bodočih raziskavali gradbenega okrasnega kamna. 

Pri odcepu stranske ceste proti Tanci gori (to je stari del 
ceste iz Starega trga) je med rudistnim apnencem okoli 2o metrov 
debel horizont temno sivega laminiranega ploščatega bituminoz- 

nega apnenca. V tem apnencu so do lo cm debele pole in gomolji 
roženca, ki ob preperevanju apnenca ostajajo v rdeči prsti. 

Številni kosi dajejo prsteni odeji močno kisli karakter, zato 
tukaj uspevajo številni pravi kostanji, ki zahtevajo kislo 
prsteno podlago. Yse do križišča s kočevsko cesto pri Dobličah 
nas nato zopet spremljajo trdni kredni apnenci, ki jih sestav- 
ljajo zdrobljene rudistne lupine. 

Pri Dobličah zopet srečamo našo staro belokranjsko znanko - 
značilno rdečo glino, ki je bila v pleistocenu zanesljivo aku- 

mulirana s strmejših pobočij, ki obdajajo Belo krajino. Pri 
Kanižarici uporabljajo to glino za izdelavo opeke, vendar 
iz nje ne morejo pridobiti najbolj kakovostnih opečnih izdel- 

kov. 

^ Kanižarici je rudnik rjavega premoga. Premog se nahaja v ka- 
dunji, ki jo zapolnjujejo pliocenske gline in laporji debeline 

več kot 4oo metrov. Vsega skupaj je 14 premoških plasti, odko- 
pavajo pa samo srednje tri, katerih debelina je o,5 do 22 m. 
Premog vsebuje 26 do 33% vlage, 7 do 2o% pepela in ima kurilno 

vrednost 12.5oo do I7.000 kJ. Glede načina pojavljanja in 
starosti bi moral premog pripadati lignitu, povečana karboni- 

zacija pa je verjetno nastopila zaradi precejšnje vsebnosti 
radioaktivnih snovi. 

Na območju Črnomlja dobimo le malo primarnih skalovitih izdan- 

kov, večji dal so tukaj razširjene rdeče gline. Najmaljso ka- 

menino zgornje krede predstavlja beli radistni apnenec v 
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opisanem kamnolomu pri železniški postaji. Ob cesti, ki vodi 
v Semi5 in je speljana pod železniško progo blizu železniške 

postaje, dobimo t usekih v belem zgomjekrednem apnencu prav 
kamenotvorne do lo cm velike lupine rudistov, ki so na površi- 
ni apnenca lepo izluženi. 

Iz Črnomlja do Vranovič pri Gradcu je samo rdeča glina. V 

okolici Vranovič pa dobimo spodnjekredne plasti, ki vsebujejo 
že omenjene apnence z rudisti in bi prišli v poštev kot grad- 

beni okrasni kamen. 
Kraški izvir Krupe prihaja na dan izpod strmih skal debeloskla- 

dovitega temno sivega spodnjekrednega apnenca. Plasti apnenca 
so v ostenju rahlo antiklinalno izbočene. Ostenje sekajo malo- 
številne tektonske razpoke, ki so odprtega tipa in v spodnjem 
delu kavernozno razširjene. Iz teh razpok privro na dan ze- 
lenkaste vode Krupe. Razpoke so tektonsko pogojene in verjetno 

vezane na v bližini potekajoči prelom. Tukaj v bližini mora 
namreč potekati že omenjeni žužemberški prelom, ob katerem 

se v globinah pojavlja zgomjetriasni dolomit, ki povzroča 
koncentracijo vode blizu stika med dolomitom in apnencem. 

Nadalje nas ob cesti spremlja do Semiča spodnjekredni apnenec, 

ki je vsekakor najvažnejši gradbeni element Bele krajine. 

Posrečena kombinacija tektonskih delovanj in apnenčeve podlage 

je v preteklosti tukaj pogojila svojstveni nastanek zaravnje- 

nega kraškega površja, ki ga danes varuje debela odeja rdeče 
gline pred nadaljnjim intenzivnim zakraševanjem. 
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DOLENJSKE TOPLICE (M.LoksiS) 

Dolen.jske Toplice so zdraviliško oziroma Iruristiciio naselje 

osrednje Dolenjske. Ležijo v skrajnem zahodnem delu Krške 
kotline v Hovomeški kotlini oziroma v njeni subregiji - Topliš- 
kem predelu. Tu prehaja Novomeška kotlina v Rog, zato dno 
kotline ni več ravninsko, temveč bolj gričevnato, s poudarjeni- 

mi kraškimi potezami. Na zahodu in jugozahodu Topliški predel 
omejuje pobočje masivnega Roga, na severu Kulova sela, ki so 

del kraške Ajdovske planote in na severovzhodu Zaloška (Prečen- 
ska) kotlinica. Nekoliko manj markantna je vzhodna meja, ki 
poteka od Straže mimo vinorodnega hriba Ljubna do novomeškega 
Podgorja. Na jugu Topliški predel omejujejo hribi med Rogom 
in Jugorskim prevalom. 

Samo naselje, ki ima gručasto zasnovo, je v plitvi dolini po- 
toka Sušice, ki daje zaradi višjih sosednjih hribov nekoliko 
kotlinski značaj. Na vzhodu zapirajo dolino pobočje Prešičevke 

(299 m) in Pristave (31o m), na zahodu pa jo od doline Radešce 
ločuje širok in gozdnat grič Cvinger. 

Halštatska naselbina na Dvingerju in gomile na pašnikih proti 
Meniški vasi pričajo, da je bilo območje Dolenjskih Toplic že 

zgodaj naseljeno. Razvoj Dolenjskih Toplic je neločljivo pove- 
zan z razvojem zdravilišča in turistične dejavnosti, ki se je 

razvila na osnovi toplih vrelcev. Prisotnost termalne vode po- 
gojujeta dva tektonska preloma. Razlike v legi skladov so pri- 
silile termalno vodo k dvigu na površje. Termalna voda ima 
temperaturo 57-580C, radlajctivnost 5-1° Machovih enot in v 

največji meri odgovarja zahtevam zdravljenja revmatičnih obolenj. 

Dolenjske Toplice so poleg Rimskih toplic naše najstarejše 
zdravilišče. Termalni vrelci se prvič omenjajo leta 1228. Leta 

1585 so z dedovanjem prišle v last knezov Auerspergov in 
bližnjega gradu Soteske, ki so ostali lastniki preko 5oo let. 
Leta 1677 so zgradili bazen ("knežja kopel"), loo let kasneje 

pa kopališko poslopje z bazeni (sedanji Kopališki dom). Leta 

1895 je bil zgrajen še zdraviliški dom in od tega obdobja 
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dalje lahko govorimo o razvoju turistične dejavnosti. Poleg 
turizma, ki je omogočal sezonsko zaposlitev od maja do septem- 

bra, so se prebivalci preživljali še s kmetijstvom. Zaradi 
velike agrarne prenaseljenosti še v začetku tega stoletja, 

je populacijski razvoj doživljal stagnacijo, saj se je ves 
presežek delovne sile odseljeval. Velike izgube prebivalstva 

so Dolenjske Toplice doživele med drugo svetovno vojno, na- 
selje je bilo večkrat bombardirano. Depopulacija je bila pri- 

sotna vse do 60 let, ko so nova delovna mesta v Straži in 
Novem mestu ter nova cestna povezava z obema krajema, zavrla 
odseljevanje. 

Po letu 197o so tudi same Dolenjske Toplice prerasle v lokalno 

zaposlitveno središče. Zaradi reorganizacije zdravilišča se 
je zdraviliška turistična dejavnost okrepila in nudi največ 

delovnih mest v naselju (13o oziroma 4-2,5%). 

Poleg zdravilišča nudi večje število delovnih mest (lo3 oziro- 

ma 35»6%) edino industrijsko podjetje v kraju, tovarna obutve 
Bor. Razvila se je na podlagi tradicije iz predvojne obrtne 
delavnice. Vendar delovna mesta niti po kvalifikacijski sesta- 

vi niti po številu ne dosegajo razvoja prebivalstva. V Dolenj- 

skih Toplicah, ki štejejo 8o5 prebivalcev, je zaposlenih le 

57% domačinov, vsi ostali pa dnevno migrirajo v druge zaposlit- 
vene centre, največ v Novo mesto in Stražo, Po šestdesetem 
letu so predstavljale Dolenjske Toplice zaradi svoje specifične 

turistične funkcije in bližine zaposlitvenih centrov privlačen 

kraj za stalno naselitev, čeprav niso nudile zadostnega šte- 

vila delovnih mest za kvalificirano delovno silo. V Dolenjske 
Toplice prihaja največ delovne sile iz okoliških krajev: 

Meniške vasi, Podtuma, Sušic in Sel pri Dolenjskih Toplicah. 

Tako so postale lokalno zaposlitveno središče, same pa oddaja- 
jo del delovne sile drugam. 
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Vzporedno s populacijskim in gospodarskim razvojem so se krepile 

tudi centralne funkcije DolenjskLli ?oplic. Med objekte central- 
nih dejavnosti v kraju sodijo; osnoima šola, krajevni urad, 

postaja milice, zdravstvena postaja in kmetijska zadruga. 

Dolenjske Toplice so razpolagale s 555 turističnimi ležišči 
in so beležile letni obisk 9-656 gostov z 81.4ol nočitvami. 
Vsekakor so vse možnosti za večji turistični razvoj, zlasti 

v povezavi z nastajanjem zimskega turistično-rekreacijskega 
središča na Gačah pri črmošnjicah. Turistično ponudbo pa laiko 
popestri tudi slikovita okolica ob Krki in etnološko zanimivi 
Beli krajini. 
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SOTESKA - STEAŽA (mag. M.Eavbar) 

Na izstopu iz debrske doline, kjer se dolina Krke razširi v 
široko Toplisko dolino, je na prisojnih pobočjih ob gradu 

nastalo razloženo naselje Soteska. Vas je znana predvsem po 
razvalinah nekoč mogočnega baročnega gradu, pomembna pa je 
še kot križišče prometnih poti proti Žužemberku, Novemu mestu 
in Črmošnjicam oziroma Črnomlju. ¥ naselju je tudi obrat 

lesne industrije s približno 85 zaposlenimi delavci; tovarna 

je nastala ob nekdanji Auerspegovi žagi; poleg tega je tu 

tudi večji peskokop, ki daje delo približno 5o zaposlenim. 

Naselje Soteska šteje nekaj nad 18o prebivalcev (1981) in v 
zadnjih letih naglo napreduje. Prebivalstvo je zaposleno v 
domači industriji, poleg tega je našlo zaposlitev tudi v bliž- 
njih gozdovih na Rogu, ali pa dnevno odhaja na delo v bližnjo 

Stražo. 

Predhodnik današnjih ruševin soteškega gradu je grad Stara 

Soteska, čigar razvaline so v bližini na hribu. V času turških 
vpadov je bil grad obdan z močnim obzidjem in obrambnimi stolpi. 

Od 1591 je t>il v njem sedež deželnega sodišča. Razpadajoči 
grad Stara Soteska je Valvasorjev sodobnik J.S.Gallenberg 

podrl in nato ob Krki zgradil nov prostoren grad v baročnem 
slogu v obliki četverokotnika s stolpi v dveh nadstropjih na 
vogalih. Sredi prejšnjega stoletja so Auerspergi grad ponovno 
obnovili za potrebe svojih uradov z gozdarskim osebjem. Med 

vojno je grad pogorel. Danes grad v okvirih finančnih možnosti 

delno obnavljajo. 

KS Straža leži v geometričnem težišču novomeške občine, v 
delu, kjer se dolina Krke razširi v Prečensko kotlinico. 

Obsega južno pobočje Ajdovske planote oziroma Srobotnika do 
Luknje in severne obronke Ljubna. Osrednji in gospodarsko naj- 

razvitejši del je ob Krki. Vsega skupaj zavzema krajevna 
skupnost površino 2.81o ha (3,7% območja občine) in sodi med 
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srednje velike KS v občini. Dobro polovico (5o,7?S) predstavlja 

gozd, ki ima na pobočjih Srobotnika in Luknje varovalni značaj, 
medtem ko so gozdovi na desnem bregu Krke po rastiščnem poten- 

cialu med najkvalitetnejšimi gozdovi v občini (rastiščni koe- 
ficient v povprečju preko 15)- 

Ostali, pretežno ravninski del severno in južno od Krke pred- 
stavlja kombinacijo obdelovalnih in pozidanih površin. Prevla- 
dujejo njivske površine (2o,l%), ki so pretežno na kvalitetni 
kameninski osnovi karbonatnega značaja. Za KS je značilen 

tudi nadpovprečno visok delež vinogradniških površin - 2,4% 
(občina 1,3%) nad levim bregom Krke in na JZ pobočjih Ljubna. 

7 krajevni skupnosti Straža živi v 14 naseljih (leta 1981) 

3.544 prebivalcev (5,8$6 prebivalstva občine). Pretežni del 

prebivalstva (5.5ol ali 91%) živi v 11 vaseh v dolinskem dnu 

Krke, medtem ko je predvsem južni del krajevne skupnosti tako- 
rekoč neposeljen (gozdne površine), saj v 3 naseljih (Drganja 

sela, D.Mraševo in Prapreče) prebiva le 295 prebivalcev. 
Povprečna gostota prebivalstva v KS je 119 preb./km^ (občina 

2 2 
75 preb./km , SE Slovenija 95 preb./km ), pri tem pa ocenjuje- 
mo, da gostota prebivalstva v dolinskem dnu Krke presega 
2oo preb./km in je med najvišjimi v občini ter je sestavni 

del koncentracije prebivalstva v novomeški občini, ki se 
vleče prav od Straže do Otočca. 

Tabela 1: Aktivno prebivalstvo po dejavnosti v KS Straža v 
letih 1961, 1971, 1981 

aktivno Dejavnosti 
prebival, primarne sekundarne terciarne kvartarne 

1961 št. 1.516 io9~ " 5o5 / 221 82 
% 49,2 58,6 58,5 16,8 6,5 

1971 št. 1.292 187 821 193 91 
% 45,5 14,5 63,5 14,9 7,1 

1981 št. 1.689 16« l.o55 551 162 
% 5o,5 9,5 61,5 19,6 9,6 
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V KS Straža je 5o,5% alrtivnega prebivalstva, v občini pa 5o,3% 

(leto 1981) (SHS 41,2%). Tudi aktivnost žensk ne zaostaja za 
moškim prebivalstvom in je višja od splošne aktivnosti v občini 
(moški 55,9%, ženske 46,8%), kar kaže, da so tudi ženske pre- 

težno zaposlene. 

Mnogo večja odstopanja od občinskih povprečkov pa so vidna 
v sektorjih dejavnosti aktivnega prebivalstva. Tu prevladuje 

prebivalstvo, zaposleno v industriji (glej tabelo št.l), med- 
tem ko so deleži zaposlenih v kmetijstvu, terciarju (posebej 
še obrt in osebne storitve) ter kvartarnih dejavnosti precej 

pod občinskim povprečkom. 

Izobrazbena struktura prebivalstva KS Straža ni zadovoljiva, 
kar je že posebno pomembno pri prizadevanjih za prestrukturi- 

ranje gospodarstva, saj se le-to ob kvalitativni preobrazbi 

težko nasloni na "domače" prebivalstvo. Podatki popisa 1981 

odražajo "samozadovoljno" stanje prebivalstva, ki je značilno 

za predelovalno industrijo in povedo, da smo še vedno v "otroški 
dobi" industrializacije ter da industrializacija kljub tradi- 

ciji še ni globlje posegla v izobrazbeno strukturo. 

Tabela 2: Primerjava izobrazbene strukture prebivalstva med 
KS Straža, občino Novo mesto in SRS (1981) 

SES občina KS Straža območje ostala naselja 
v % v % št. % Straže % št. % 

brez šol.izob. 1,4 1,4 5o 1,2 14 1,2 16 1,3 

dokončana OŠ 57,6 64,5 1.686 68,6 722 6o,4 964 76,2 

poklicna šola 22,2 18,4 461 18,7 254 21,5 2o7 16,4 

srednja šola 12,7 11,1 252 9,4 163 13,6 69 5,4 

višja šola 2,9 2,3 35 1,4 28 2,3 7 o,5 

visoka šola 3,2 2,3 17 o,7 14 1,2 3 o,2 

SKOPAJ loo loo 2.461 loo 1.195 loo 1.266 loo 
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KB Straža ima posebno vlogo v družbenem razvoju občine. To 

vlogo opredeljujejo predvsem naslednji dejavniki: 
- po obsega industrijske proizvodnje (DP na prebivalca v ZS 

v letu 1982 znaša 315«9o3,oo, medtem ko je EP na prebivalca 
v občini Novo mesto za polovico manjši) in številu zaposle- 
nih v sekundarnih dejavnostih je Straža drugi industrijski 
center v občini, kjer je skoncentrirana predvsem lesna indu- 

strija (Novoles). Ostale dejavnosti, ki so tudi zastopane 
(kmetijski obrati v Zalogu in Jurki vasi ter skladišča držav- 

nih rezerv v Straži, proizvodnja gradbenega materiala in 

transportno podjetje), mnogo zaostajajo v vseh kazalcih 
razvoja; 

- število delovnih mest za 24% presega število aktivnega prebi- 

valstva (v ES). To pa povzroča znatna migracijska gibanja,saj 

dnevno prihaja v Stražo 1.684 delavcev (84%) ob tem, da 
1.194 prebivalcev (77%) KS dnevno odhaja na delo v druga 

naselja v občini Hovo mesto; 
- delovna organizacija Fovoles ima svoje proizvodne ksgpacitete 

razporejene tudi v ostalih delih občine (in regije). Transpor- 
tno podjetje pa prav tako zaradi narave dela (prevoz potnikov) 

opravlja dejavnost širšega pomena; 
- neposredna bližina Novega mesta z že razvitimi funkcijami 

srednje in višje ravni je (in bo) ugodno vplivala na gospodar- 
ski razvoj in pomen Straže in njene ES; 

- dosedanji prostorski razvoj Straže so pogojevali predvsem 
ugodni lokacijski pogoji: bližina naglo se razvijajočega 

Novega mesta, navezava na industrijski tir, tradicija lesne 

predelave z zadovoljivim številom delovne sile ter primerne 
in dovolj obsežne naravne površine; 

- zaposlovanje v Straži se je v nasprotju s trendi zaposlovanja 
v občini (in republiki) v zadnjem desetletju skoraj popolnoma 

ustavilo; 
- število prebivalstva v obdobju 1971 - 1981 je kljub "neugodnim" 

zaposlitvenim pogojem še vedno močno naraščalo. Indeks rasti 

(117) je med najvišjimi v občini. Delež prebivalcev ZB v 
primerjavi z občino se je v zadnjih lo-ih letih povečal 
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za desetinko in znaša 5,8%. Vse to priSa o ugodnih, bivalnih 
pogojih in privlačnosti tega območja za stalno prebivanje. 
To potrjuje tudi podatek, da je v KS Straža le še 48,3% 

avtohtonega prebivalstva; 
delež kmečkega prebivalstva, ki je bil že vseskozi med 
najnižjimi v občini, je v letu 1981 padel pod 5%. Najnižji 
je v Straži (o,9%), le v naseljih Sela, Zalog in Rumanja 

vas delež kmečkega prebivalstva presega lo%. Če pa upošte- 
vamo le delež aktivnega kmečkega prebivalstva, ki dela na 
svojem kmečkem gospodarstvu, pa delež pade celo na 2,4%. 

Kljub temu pa 89 (9,2%) gospodinjstev sodeluje s KZ. Na 

ta način je 7o4 ha obdelovalnih površin v "proizvodnem" 
procesu oziroma pod določenimi pogoji tudi tržno usmerjena. 
To predstavlja cca 15% vseh obdelovalnih površin. Tako močno 
nazadovanje kmečkega prebivalstva je v prvi vrsti posledi- 
ca izredno močne industrializacije v Straži ter bližina 

Novega mesta, ki nudi prebivalstvu dovolj velike možnosti 
zaposlovanja izven kmetijstva; 
na pobočjih Straškega hriba in Ljubna se je v zadnjih 
dvajsetih letih razmaknil poseben tip gradnje za ljubitelj- 

sko obdelavo vinogradov. Po popisu 1981 je na Straškem hribu 

155 takih objektov ter na Ljubnu 6?. V perspektivi računamo, 
lahko, da se bo del teh objektov postopno spremenil v 

stalna bivališča. 
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PHBČEBTSKA ALI ZALOŠKA. ZDTLUJICA (F.Šali) 

Je raven z mokrotnimi travni Tri pokrit svet v triko tu med 
V avto vasjo, Srebemiči in Marofom. Imenuje se po kraju in 
potoku Prečna ali pa po kraju Zalog. Gams prišteva Precensko 
kotlinico k subregijam Novomeške kotline. 

Od Gornje Straže do Prečne omejuje kotlinico JV pobočje 
Ajdovske planote, stranico predstavlja tok reke Krke, a na 

V jo omejuje 2,5 km dolga terasa od vasi Prečna ter vasi 
Grobije in Gegelnica do Krke. Ker gre za posebno pokrajinsko 
enoto, z specifičnimi vzroki za D-j®11 nastanek, si ga neko- 

liko podrobneje oglejmo. 

Svet je nižji od okolice, v nadmorski višini 16o - 19o m, na 
debelih plasteh ilovice in gline, je privabil v ta del novo- 
meške kotline marsikaterega raziskovalca. S pomočjo pelodnih 
analiz v plasteh gline in ilovice je F.Seidel ugotovil plei- 
stecensko starost sedimentov in trajanje jezera, ki ga pred 

in po pleistocenu ni bilo. Na njegovem dnu pa so kot dokaz 
ostale debele plasti, ki so jih izkoriščali v številnih gli- 
nokopih, danes pa samo še v glinokopu v Zalogu. Jezero se 

ni razvilo kot ostala z zamašitvijo kraških ponorov, ampak 

za izvirom ponikalnice Temenice in ob srednjem toku Krke. 
Zato moramo za ojezeritvi zaloške kotlinice iskati krajevne 

vzroke. 

Seidel pripisuje glavni vzrok za ojezeritev tektoniki, ko je 

Zaloška kotlinica zaostajala za dviganjem sosednjih področij. 
Melik pa tektoniki dodaja še erozijsko delo Krke. Pri ojeze- 
ritvi pa naj bi sodelovala tudi Prečna, ki naj bi z obilnim 

plavjem zajezila Krko in jo prisilila v ojezeritev. 

Torej gre pri ojezeritvi za učinek večjega števila procesov: 

tektonike, erozije in zajezitve. Globina jezera ni bila povsod 

enaka, kar kažejo neenake debeline sedimentov. Vzroke lahko 

iščemo v neravnem dnu kotlinice in neenakomernem zasipavanju 



- 21 - 

obeh voda: Prečne in Krke. Debelina sedimentov se veča proti 
S, saj J rob ponekod kaže živoskalno osnovo. Profili kažejo, 

da so se usedale gline s primesmi kot nanos vode pritekajoče 
s S strani in je po mnenju Melika Prečna bila glavni dobavi- 
telj gline, ki se je sedimentirala na dnu jezera. Ob Krki 

na J kotlinice prevladujejo peščeni sedimenti. Ta različnost 
kaže, da se voda Krke in Prečne ob dotoku ni dovolj premešala. 

Na kolebanje vodnega stanja - prehajanja jezera v močvirje 
in zopet v jezero so dokaz plasti šote, ki so ob kopanju vod- 

njakov zavedle ljudi in so mislili, da so naleteli na premog. 

Danes teče Krka po J robu pleistecenskih sedimentov Prečenske 

kotlinice, medtem pa Prečna kot spodnji tok ponikalnice Temenice 

teče po sredi teh sedimentov. Ob velikem deževju poplavljata 
in Prečenska kotlinica zopet postane jezero. Vendar to jezero 

ne napravi velike škode, ker se razlije le po travnikih, med- 
tem pa so njive in naselja umaknjena na okolne terase. Ko 

voda odteče, ostane tanka plast, kot mrena, sedimentov rumenka- 
storjave barve. To kaže, da sta Krka in Prečna ob velikem 
deževju bogati na rečnem transportu - suspendiranemu in 

kemično razstopljenemu materialu. Kot kraški reki pa nimata 

grobega materiala. 

Tudi danes prevladujejo v transportu nanosi Prečne; vzrok je 

v nekraškem porečju in zaraščenosti. Krka pa je kraška, s pod- 
zemnim dotokom in skromnim nanašanjem. 



- 22 - 

NOVO MESTO - VAHTA NA GORJANCIH (T.Dobovšek) 

Središče Dolenjske z 19.7^1 (leta 1981) prebivalci leži na 
skalnem apnenčastem polotoku reke Krke, ki tu oblikuje tri 

zaporedne okljuke in se najvišje dviga s Kapiteljskim hribom 
2o2 m visoko. 

Zgodovina mesta sega v 1^-.stoletje, ko je leta 1355 Eudolf 
IV.Habsburški iz političnih, strateških in prometnih razlogov 

ustanovil mesto na meji svoje in goriške posesti. Arheološke 
izkopanine na Marofu v Kandiji, Mestnih njivah itd,, kjer so 
našli žama grobišča, pa kažejo, da so bila novomeška tla po- 

seljena že v 1.tisočletju pred našim štetjem z Iliri in Kelti. 
V rimskem času je kraj izgubil na pomenu zaradi odmaknjenosti 

od velike ceste Qnona - Siscia, ki je potekala po isti trasi 
kot sedanja cesta Ljubljana - Zagreb. Iz časa preseljevanja 
ljudstev in zgodnjega srednjega veka doslej na mestnem območju 
ni najdb. Ob svojem nastanku 1365 je mesto dobilo ime 
Rudolsfwert, že od 15.stoletja dalje pa Neustadt. Mesto je 
bilo obdano z močnim obzidjem in stolpi in je bilo izrednega 

pomena za promet med Kranjsko in sosednjo Hrvaško. Zlata doba 
nastopi v 15.stoletju, ko dobi posebno vlogo zaradi turške 

nevarnosti in traja do srede 16.stoletja, do ustanovitve 
Karlovca, ki postopoma zmanjša in prevzame gospodarsko velja- 

vo Novega mesta. Mesto se ponovno opomore šele v 18.stoletju, 
ko dobi gimnazijo (1746) in krasijo (1748) in tako postane 
kulturno in upravno središče Dolenjske. Leta 1894 je do 
Novega mesta stekla dolenjska železnica, ki so jo 1914 po- 

daljšali do Bele krajine. Prvi industrijski obrati so nastali 
šele po 1.svetovni vojni - tekstilni obrati, vendar so zapo- 

slovali le nekaj sto delavcev. V času NOB je bilo mesto zaradi 
pogostih bombandiranj močno poškodovano - postiš enih je bilo 

18^ stavb. Že jeseni 1941 se v mestu aktivno razvije OP, 
novomeška četa, ustanovljena na Brezovi rebri pa je konec 
oktobra že sodelovala pri napadu na sovražnikovo postojanko 

na Bučki (občinski praznik 29.1o.). 
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Odločilen korak v razvoju - industrializaciji je mesto nare- 
dilo po osvoboditvi. Danes je Novo mesto industrijsko mesto, 
kjer živi več kot tretjina prebivalcev novomeške občine. 

Prikaz števila prebivalcev v Novem mestu po letih ljudskih 

štetij: 

1931 - 5.291 

Danes je mesto razdeljeno na 11 krajevnih skupnosti in pred- 

stavlja gospodarsko, upravno, šolsko, kulturno središče Dolenj- 

ske. 7 mestu je več srednjih šol usmerjenega izobraževanja in 
osnovnih šol, v okviru Zavoda za izobraževanje kadrov in 

posameznih srednjih šol pa delujejo dislocirani oddelki viso- 

kih šol za študij ob delu. 

V mestu deluje Dolenjski muzej z bogatimi zbirkami ustanovljen 

195o, Dolenjska galerija 1965, Študijska knjižnica Mirana Jarca 

ustanovljena 1946 in še več drugih kulturnih ustanov. V novem 
mestu je moderna bolnišnica z več oddelki, temeljno sodišče, 

dva hotela in več gostišč. Turizem v mestu ima v glavnem 
tranzitni značaj. V samem mestu in v okolici je veliko zgodo- 

vinskih spomenikov od bronaste dobe do današnjih dni. Za šport 

in rekreacijo so na voljo reka Krka, igrišča na Loki, leta 196o 
zgrajeni športni stadion Bratstva in enotnosti, teniška igrišča, 

športna dvorana Marof in bazeni v bližnjih Dolenjskih in 

Šmarjeških Toplicah. 

Danes je Novo mesto močno industrijsko središče. V občini je 

Novo mesto edino mesto in razen manjših obratov, je vsa 

industrija osredotočena v Novem mestu. Največ zaposlenih je 

v IM? 5.5oo, Krki 2.8oo, Labodu 561, Pionirju 4.5oo, Novoteksu 
2.7oo, Novolesu 2.ooo, Iskri 75o itd. Industrija je večinoma 

1869 - 2.959 
ISBo - 2.9o7 
189o - 5.034- 
19oo - 3.652 
191o - 4-.2oo 

19^8 - 5.339 

1953 - 5.541 
1961 - 8.64o 

1971 - 12.o76 
1981 - 19.741 
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nastala v zadnjih dveti desetletjih. Locirana je na vseh koncih 
mesta, oh Igavnih prometnih vpadnicah - Ločna, Braljin, 
Gotna vas - Grm. 

Pot nas iz Novega mesta pelje po novi obvozni cesti mimo UTV 
skozi Gotno vas, ki je postala že del mesta, proti J. Oh južni 
mestni vpadnici leži eden izmed mestnih krakov, ob katerem 

se širi individualna gradnja, ki sega že do Pogane, kjer je 

stal grad nad sotočjem Petelinca in Težke vode. Cesta se prične 
tu vzpenjati po obronkih Gorjancev in nasspelje skozi Gornjo 
Težko vodo, že močno urbanizirana vaš kakih 6 km od Novega 

mesta, do Koroške vasi okoli 8 km od Novega mesta. Gručasto 
naselje ob glavni cesti in v bližnji suhi dolini pod Mehovim 

(571 m) in Novo Goro. Na Mehovem je stal eden najlepših 
in najbolje utrjenih gradov v osrednji Sloveniji, znan iz 

vseslovenskega kmečkega upora 1515, na Novi gori pa je zase- 
lek Nova gora, kjer je spomenik narodni herojki Majdi Šile, 
ki je tu padla. S Koroško vasjo se zaključijo strnjena na- 

selja ob gorjaaski cesti, pred začetkom največjega vzpona - 
gorjanskih seipentin, je še zaselek imenovan "Pri Zajcu", 

nekoč znana gostilna, nato pa se cesta skozi gozd in mimo 
košenic vzpne do Vahte 613 m visoko, kjer je prelaz preko 

Gorjancev proti Beli krajini. Gorjanci so obsežen gorski 
masiv, ki se razprostirajo od doline Črmošnjice na Z, do 

Samobora pri Zagrebu, oziroma med Brežiško - krško ravnino 
in Karlovško kotlino ter so najvišje dvigajo v Trdinovem 

vrhu 1178 m. Večinoma so porasli z bukovimi gozdovi, na pri- 
sojnih legah, posebno na južni strani so obsežne košenice. 
Svet Gorjancev je razbrzdan s hudourniškimi jarki (KLamfer, 

Pendirjevka, Kobila itd.), vrtačami in brezni. Z glavne 
ceste Novo mesto - Metlika se na Vahti odcepi gozdna cesta 

do planinskih domov: Vinka Paderšiča pri Gospodični 822 m 
in pri Miklavžu 969 m. Pri Krvavem kamnu 92o m je odcep ceste 

na Trdinov vrh, v bližini zanimiv del pragozda. Druga vozna 

cesta vodi iz Kostanjevice na Opatovo goro 915 m, mimo koče 
na Polomu 425 m in Poganje jame ter Ječmenišča (zatočišče 
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v času turških vpadov), kjer so znane košenice, na katerih 

so v preteklosti pasli živino in kosili travo za potrebe 
naselij v nižini. Vznožje Gorjancev, imenovano Podgorje je 

gosto poseljeno, znano je po slikovitih vaseh, razvalinah 
gradov, vinogradih, košenicah in bukovih gozdovih in pri- 

vablja miru željne obiskovalce, sprehajalce in planince 
(Trdinova pot). V zimskem času sta urejeni smučišči z 
manjšimi vlečnicami na Javorovici, najvišje ležeči vasici 
na Gorjancih in pri Gospodični, 
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ZmLJEPISHI ORIS BELE KEAJIUE (mag. D.Plut) 

Ker je težišče naše poti spoznavanje Bele krajine, "bomo 

večjo pozornost namenili orisu njenih pokrajinskih potez. 
Bela krajina je najholj proti jugu pomaknjena slovenska po- 
krajina. Njen geografski položaj označuje reliefna/orografska/ 
zaprtost proti severovzhodu, severu in zahodu, torej proti 

ostalim slovenskim pokrajinam ter odprtost proti vzhodu in 

jugu - v ohrobje široke Panonske nižine. Kolpa, ki z južne 
in vzhodne strani oklepa Belo krajino, ne predstavlja izrazi- 

te naravne pregrade, sama Bela krajina pa je pravzaprav na- 
daljevanje nizkega krasa Slunjske plošče. Prepletanje dinar- 
skih (kraških) in panonskih značilnosti je poleg reliefne 
zaprtosti v smeri ostalega slovenskega etničnega ozemlja 

osnovna pokrajinska poteza Bele krajine. Zato je razumljivo, 
da S.Ilešič uvršča Belo krajino med slovenske obrobne panon- 
ske pokrajine, v skupino subpanonsko - subdinarskih pokrajin. 

Reliefno je Bela krajina najbolj nedostopna iz zahodne stra- 

ni, kjer jo zapirajo venci visokih kraških planot. Kočevski 
Rog s Poljansko goro predstavlja markantno, slabo razrezano 

kraško planoto, nižji so le posamezni, neizraziti prehodi v 
podolji med slemeni, potekajočimi v tipični dinarski, SZ-JV 

smeri. Poljanska gora se, podobno kot zahodni obronki Gorjan- 

cev, razmeroma strmo spušča proti Beli krajini. Reliefno ne- 

dostopnost s Kočevsko-ribniškega polja potrjuje dejstvo, da 
je prometno pomembnejša le cesta Kočevje-Nemška Loka - 

Miklarji - Črnomelj, ki se vijuga med mogočnimi kočevskimi 
gozdovi. Severni in severovzhodni hriboviti obod predstavlja- 

jo zahodni odrastki Gorjancev. Slemena potekajo od zahoda 
proti vzhodu, med posameznimi kopastimi vrhovi pa so sedla 

(prevali), ki omogočajo lažjo prometno prehodnost. Položenjši 
prehod proti Novomeški kotlini predstavlja Vahta (515" m) 
pri Jugorju in Brezovica (55S m) oziroma Gaber pri Semiču. 
Kot smo omenili, je prehod proti vzhodu in jugu razmeroma 
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enostaven, saj je Kolpa zaradi plitve struge (zlasti poleti) 

prehodna, gričevnato Veliko Bukovje, Lipnik in Ribnik pa 
ne predstavljajo težko prehoden relief. V smeri proti Panon- 
ski kotlini je Bela krajina najbolj odprta v področju med 

Gribljami, Podzemljem in Metliko ter pri Vinici, v smeri 
proti Bosancem. 

Osnovni pejsažni ton pa daje Beli krajini zakraselost površja. 

V bistvu je namreč prostran kraški ravnik, ki se nadaljuje 

preko Kolpe v obsežno Slunjsko ploščo. Nižje ležeči kraški 
ravnik predstavlja osrednji del Bele krajine. Kraški ravnik 
se v svojem jugovzhodnem delu postopoma dviguje v gozdnato 

(Veliko) Bukovje. Njegov večji, jugovzhodni del je močno 
razčlenjen v dole in vmesna slemena, kjer leži edino naselje- 

- Bojanci. Ravnik Bele krajine sega vse do Gorjancev, ki se 

vlečejo s svojim zahodnim podaljškom do orografskega kota 
pri Semiču. Južno prigorje Gorjancev se proti Metliki posto- 

poma spušča, razčlenjeno s številnimi hudourniškimi grapami 
ali suhimi kraškimi dolinami. Procesi zakrasevanja, ki jih 

označuje zlasti prevlada podzemeljskega odtoka voda, kraške 
depresije in jame ter kamnitost površja, so se razvili na 
karbonatnih, vodopropustnih kameninah. Celotno zahodno in 

severno kraško obrobje, velik del vzhodnega dela, osredja 
in južnih predelov Bele krajine prekrivata apnenec in 
dolomit. Njuna razpokanost in s tem povezana vodopropustnost 

je osnovni vzrok, da so se na površju ohranili le najbolj 

vodnati vodotoki. Proces preperevanja apnenca in dolomita 

je zelo različen. Debele plasti kraške ilovice so predvsem 
zahodno od Gribelj in okoli Dragatuša, kjer doseže debelina 
tudi več kot tri metre. Okoli Hrasta pri Vinici ležijo na 

apneni podlagi boksitni skladi, vendar so do sedaj odkrita 

nahajališča boksita preskromna. 



- 28 - 

Izjemo v petrografski sliki predstavlja področje severovzhodno 

od Metlike, nad Eadovi5i in Božakovim. Menjajoče se plasti 
laporja, peščenjaka in apnenca se vlečejo v višja pobočja 
Gorjancev. Zlasti lapor zadržuje vodo, zato prevladuje relief 

s površinsko rečno mrežo. Drugi otok nepropustnih kamenin pa 
predstavlja tektonska udorina pri Kanižarici, prekrita s terci- 
arnimi sedimenti, premogom in glino (opekarne), ki jo srečamo 
tudi pri Gradacu. ITajmaljše naplavine, ki so pogosto tudi 

delno poplavljene, pa so najširše v pasu med Grihljami in 
Podzemljem, pri Otoku in pod Metliko (Mestni log), manjše 

površine poplavnega sveta pa so tudi ob Tumščici pri Dragatušu. 

Prst je v Beli krajini različna, vendar skladna z značilnostmi 

matične podlage, podnebja in nadmorsko višino. Na apnencih 
in dolomitih, ki zajemajo večji del Bele krajine so nastale 
rendzine, rjave in rdeče prsti. Eendzine, plitva in skeletna 
prst, srečamo v višinah nad 7oo m, prekrivajo jih gozdovi jelke, 

bukve in smreke in posamezni višinski pašniki. Ejava prst se 

pojavlja zlasti na zahodnem obrobju kraškega ravnika. Prst je 
bolj globoka, sveža s srednjo vodno kapaciteto. Preraščajo jo 
bukovi gozdovi deloma pa tudi steljniki, košenice in pašniki. 

Na nizkem kraškem ravniku pa je v področjih z debelejšo plastjo 
prepereline nastala opodzdoljena rjava in rdečerjava prst. 
Razvili sta se zlasti na apnencu, na splošno pa gre za globo- 

ke in sveže prsti, ponekod pa je prst skeletna. Okoli Badovice 

so se razvile siv® rjave prsti, na ozkih aluvialnih nanosih 

rek pa je prst nerazvita in deloma zaglajena. 

Značilnosti krasa so vtisnile poseben pečat tudi razvoju rečne 
mreže, ki je odraz vseh značilnosti nizkega, plitvega krasa. 

Prevladuje podzemeljsko pretakanje, na površju pa so ostali 
le večji vodotoki, ki so si zarezali globoke/Struge v živo- 

skalno osnovo. Površinsko močno razvejana rečna mreža pa se 
je izoblikovala in ohranila le okoli Drašičev in na vododržnih 

kameninah okoli Kanižarice. Vendar gre le za manjše vodotoke, 
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saj prevladujejo potoki in nestalni hudourniki, Kolpa dobi 
večino večjih pritokov, predno priteče v Belo krajino. Ker 

izvira v namočenem delno neprepustnem Gorskem kotorju, je 
vodnata in v zgornjem toku tudi deroča. Struga se nekoliko razši- 
ri v Starem trga in Vinici, nato pa ponovno dobi debrski zna- 
čaj. Šele pri Gribljah se Kolpa zopet razširi. Obsežne terase 
jo obdajajo vse do Rosalnic. V Poljanski dolini dobi nekoliko 

večji pritok - Dolski potok, nato pa se izlivajo vse do 
Primostka številni, vendar slabo vodnati pritoki. Na tektonsko 
zasnovanem zahodnem obrobju Bele krajine izvirajo močni vodni 
tokovi. Pri Dobličah izvira Dobličica, zahodno od Dragatuša 

pa (Pod) Turnščica in Obrh, pri Knežini pa Lahinja. Vodo s 
severnega obrobja zbira Krupa, ki se pri Gradacu izlije v 

Lahi njo, le-ta pa pri Primostku v Kolpo. 0 moči kraških vodo- 
tokov nam priča podatek, da Krupa, Lahinja in Turnsčica ženeta 

obrate na vodni pogon ob izvirih, slikoviti, vendar propadajo- 
či mlini pa so značilnost Kolpe. Belokranjski pritoki Kolpe 

imajo zelo majhen strmec, zlasti za Lahinjo pa so značilni 

številni okljuki, ki so posebno izraziti pri Pustem Gradcu, 
Zorencih, Črnomlju in Gradacu. V srednjem in spodnjem toku 

sta si Lahinja in Dobličica vrezali strugo globoko v živo- 
skalno osnovo. 

Zaradi kraškega značaja površja prevladujejo kraški izviri 

in vodne jame. Praktično ni naselja, ki ne bi imelo v bližini 
izvir, jamo z vodo ali vodotok. Skupno je v Beli krajini okoli 

2oo izvirov in vodnih jam, ki so še vedno zelo pomembni za 
lokalno oskrbo naselij z vodo. 

Višinska plastovitost predstavlja pomembno naravno potezo 
Bele krajine, saj nam pojasnjuje številne klimatske, pedološke 

in vegetacijske značilnosti. Dno Bele krajine predstavljajo 
nizke terase ob večjih vodotokih in obširno področje s števil- 

nimi vrtačami posejanega kraškega ravnika v nadmorski višini 
med 17o m in 2oo m. Zaradi odprtosti proti vzhodu se zlasti 

pri temperaturnih razmerah izraziteje uveljavljajo značilnosti 

panonskega podnebja, ki ga označujejo visoke poletne 
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temperature in hladne zime. Padavine se manjšajo proti vzhodu 

(Črnomelj - okoli 125o mm padavin letno), najbolj namočeni 

pa so visoki ohronki Poljanske gore, ki prestrežejo največ 
padavin, katere prinašajo vlažni jugozahodni vetrovi iz 

morja. Nad razmeroma enotnim kraškim ravnikom se dvigujejo 
posamezne vzpetine, ki pa le redko presežejo nadmorsko višino 

22o m, kot sta Vinji vrh (224 m) in Kučar pri Podzemlju 
(22o m). Kljub razmeroma skromni višinski razliki se že 
uveljavlja toplotni obrat, o čemer nam pričajo vinogradi na 
prisojnih pobočjih. Toplotni pas se začenja torej že 15-4o 

m nad dnom Bele krajine in sega do 4bo/4-5o m visoko. T pov- 
prečju so srednje letne temperature celo nekoliko višje kot 
v dnu kotline, daljše pa je tudi obdobje brez pozeb. 

V hribovitem pasu se temperature z višino občutno znižujejo. 

KLjub nižjim temperaturam in večjim amplitudam pa še uspeva- 
jo poglavitne poljedelske kulture, tudi koruza. Vinogradov 

seveda ni, pomembnejše pa je gozdarstvo in živinoreja. Nižje 
temperature in povečana namočenost omogočata uspevanje gozda 

in travišč. V nižjem gorskem pasu, v višinah nad 800 m (okoli 

Mirne Gore in nad Jugorjem) se srednje letne temperature 
gibljejo med 7 in 80C, zaradi izdatnejše namočenosti pa dobro 

uspeva gozd. 

Geografska razširjenost gozdnih združb je odraz součinkovanja 
številnih naravnogeografskih razmer, zlasti podnebnih. Naj- 

večje površine zavzema nižinski gozd gradna in belega gabra, 
ki prekriva velik del valovite belokranjske ravnine, v toplot- 

nem pasu pa se povzpne tudi višje. Izogiba se' vlažnejših in 
zamočvirjenih leg, prija mu zmerno toplo in vlažno rastišče. 

Na gozdno združbo hrasta,gradna in belega gabra se navezuje 
predgorski bukov gozd, ki se najbolj razširi v višinah nad 

4-oo in 5oo m. V višinski obliki z jelko sega na prisojnejših 

legah celo do 95o m visoko. Sledi mu gorski bukov gozd, ki 
mu prija nižja temperatura (srednja letna temperatura okoli 

5,50C), visoka vlažnost ozračja in dobra namočenost. 
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Bela krajina, pokrajina nizkega krasa, predstavlja klasično 
pokrajino izseljevanja. Skromno naravno bogastvo, kraško 

površje, odmaknjena lega so poglavitni vzroki, ki so Belo- 
kranjca napotili v svet, kjer si je poskušal najti zaslužek. 

Leta 1869 je živelo v Beli krajini 5o.4^-2 prebivalcev, leta 
191o pa le še 25.523. Po prvi svetovni vojni se je izseljeva- 
nje nadaljevalo, vendar v manjšem obsegu. Zgrajena je bila 

belokranjska železnica, počasi, z velikim zaostankom, so se 
pojavili zametki industrije. Na domačih surovinah se je ob 

rudniku rjavega premoga pri Kanižarici, pričela razvijati 
lesna industrija in livarna v Črnomlju. Druga svetovna vojna, 

ko je Bela krajina predstavljala središče osvobojenega ozemlja 
je zahtevala velik krvni davek. Zato je leta 19^8 število pre- 

bivalcev doseglo najmanjše število - 25.648. 

Tudi po drugi svetovni vojni je ostala Bela krajina nekako 
v zatišju gospodarskega razvoja. Posledice se kažejo v nadalj- 
nem postopnem upadanju ali stagnaciji števila prebivalcev, 

zaseljevanju v večja industrijska mesta Slovenije in ostale 

Jugoslavije, pa tudi v zmanjševanju obdelovalnih površin. 

Šele po letu i960 je industrializacija zajela večje število 
naselij, saj so bili industrijski obrati le v Črnomlju, 

Metliki in Semiču. Postopoma so zrasli industrijski obrati 

na Suhorju, Vinici, Starem trgu in Adlešičih, zaradi moderni- 

zacije cestnega omrežja se je v dnevno potovanje na delo 
vključevalo vse večje število ljudi, tudi iz bolj oddaljenih 

naselij. KLjub uspehom je vse do leta 198o občina Črnomelj 

bila uvrščena med manj razvite slovenske občine; od skupno 

233 belokranjskih naselij se je v zadnjih dvajsetih letih 
kar v 172 število prebivalcev zmanjšalo. Z izjemo naselij 

v bližini možnosti zaposlitve je v drugih še vedno prisotno 

izseljevanje, zlasti v celotnem obkolpskem pasu in višje 
ležečih naseljih. Prostorska razporeditev večjih zaposlitvenih 

središč je sicer v glavnem že dosegla zadovoljivo gostoto 
glede na izredno razpršeno naselitev. T bodoče pa bo potrebno 
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poskrbeti za polistruktumo možnost zaposlitve, opremljenosti 

naselij in modernizaciji cestnega omrežja. 

Glede na navedene pokrajinske poteze lahko Belo krajino razde- 

limo v naslednje pokrajinske enote; 
Nizki belokranjski kraški ravnik - zajema osrednji del Bele 

krajine. Površje je zakraselo, vrtačasto, v drobnem valovito, 
prekrito z različno debelo kraško ilovico. Na površju so ostali 

le največji vodotoki (Lahinja s pritoki), večje število manj- 
ših izvirov pa je bilo pomembno predvsem za lokalno oskrbo 
naselij z vodo. Pogosta je megla, vendar so kljub temu značilne 

visoke srednje letne temperature. Kot posebno pokrajinsko 
enoto nižjega ranga pa je potrebno izdvojiti nekoliko višje 
vzpetine (Kučar, Vinji vrh) in kanižarsko kadunjo z normalnim 
reliefom. Naselja so na obrobju ravnika in ob bregovih LaMnje 
in Dobličice. V zakraseli kraški ravnik se je na južnem in 
vzhodnem obrobju zarezala Kolpa,prebivalci pa še vedno zapuščajo 
obkolpska naselja. 
Obkolpsko terasno -področje - označuje področje obsežnejših 

različno statih nanosov Kolpe, ki se začenjajo pri Gribljah 
ter preko Krasinca, Podzemlja in Otoka razširi proti Metliki 

in končajo pri Eosalnicah. Debela plast nanosov in ravninski 
svet nudi ugodne možnosti za kmetijstvo, problem pa predstavlja 

slabša namočenost, saj se proti vzhodu padavine postopoma 
znižujejo (do lloo mm letno). Spodnje dele teras (zlasti 

Mestni log pri Metliki in Otoško polje) pa spomladi in jeseni 
preplavi Kolpa. Naselja so vezana na zgornji rob terase, kjer 

se začenja kraško površje s številnimi vrtačami. 

Yeliko Bukovje - predstavlja obsežno, pretežno gozdnato po- 
krajino v jugozahodnem delu Bele krajine. Pri Butoraju in 

Tribučah se kraško površje polagoma dvigne v valovit svet, 
stisnjen v obsežen okljuk Kolpe pri Marindolu. Kraški značaj 

površja nudi slabe pogoje za kmetijstvo, zato je edino na- 
selje Bojanci, značilno uskoško naselje, kjer na pokopališču 
še vedno prevladujejo napisi v cirilici. 
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Pol.janaka dolina - obsega obviselo suho dolino Kolpe pri 
Starem trgu. Označujejo jo omiljene poteze krasa, zasnovane 

z dolomitom. V podnebju se močnejše uveljavljajo vplivi 

Jadrana, zlasti so vidni pri razporeditvi padavin. Zaradi 
lege nad globalno zarezano, ilovnato dolino Kolpe in prisojne 
lege se uveljavlja toplotni obrat, ki omogoča tudi uspevanje 
manj zahtevnih sort grozdja. Z možnostjo zaposlitve v Starem 

trgu in modernizirano cesto do Črnomlja pričakujemo ponovno 
oživitev doline. 

Prisojna, pretežno vinogradniška področja toplotnega pasu 

obrobja Bele krajine - označuje prisojna pobočja obronkov 
Kočevskega Roga in prigorja Gorjancev nad dnom Bele krajine 
do višine okoli 4-5o m. Širi se v obliki polkroga od Tanče 

gore preko Dobliške gore, Mavrlena, Gradnika in se nadaljuje 
z Lokvico, Eadovico in Drašiči proti Vivodini. Predstavlja 

najbolj tople predele Bele krajine, kjer so srednje letne 
temperature nad lo,5 C. Toplotni obrat je zlasti pomemben 

za vinsko trto, ki se izogiba področjem megle in pozab, ki 
sta značilni za nižje predele Bele krajine. Postopoma narašča 

tudi turistično-rekreacijska vloga vinogradniškega pasu, o 
čemer pričajo tudi številne počitniške hiše. 

Tišja, hribovita in gorata slemena in pobočja Gorjancev in 
Kočevskega Rosa (nad 45o m) - gre za hribovite dele pretežno 
zakraselih Gorjancev in Kočevskega Roga, ki v pokrogu iz 

zahodne, severne in severovzhodne strani omejujejo Belo 

krajino in preprečujejo vdore hladnega zraka iz osrednje 
Slovenije. Značilni so kopasti vrhovi (V. in M.Kolečaj, 

Peščenik), ki se izmenjujejo z vmesnimi podolji in globelmi. 

Zaradi znižanih temperatur in večje namočenosti prevladujejo 

gozdovi in košenice. Na Gačah, pri Črmošnjicah nastaja bodoči 
zimsko-rekreacijski center Dolenjske in Bele krajine, z 

ugodno prometno lego ob partizanski magistrali in bližino 

turističnih Dolenjskih Toplic. 
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TASTA NA GOEJAITCIH - SUHOE - METLIKA (A.Bezenšek) 

Po nekaj sto metrih se nam pod Vahto odpre pogled na vzhodni 
del Bele krajine. Oh lepem in jasnem vremenu je pred nami 

cela Bela krajina, tja do semiškega kota in Poljanske gore 

na zahodu in tudi onstran Kolpe na Hrvaško, vse do Like in 
KLeka. 

Prvo naselje ob cesti je Jugorje, kjer se odcepi cesta, ki 
poteka oh vznožju Gorjancev proti Semiču. Jugorje je tudi 
sedež najsevernejše in najvišje ležeče krajevne skupnosti 

v občini Metlika in vključuje še štiri naselja. Z vsega 161 

prebivalci leta 1979 je ena najmanjših v občini (manj prebi- 

valcev živi le v KS Grabrovec, ki pa ima eno samo naselje). 

Za KS Jugorje je značilno stalno upadanje prebivalstva, saj 
jih je leta 1955 štela še 287. Vzroki za upadanje so v nepri- 
mernih kmetijskih zemljiščih in dobri prometni povezanosti 

z Metliko in Novim mestom ter bližini teh krajev, ki sta 

tako nase pritegnila precej prebivalcev. 

Od Jugorja navzdol vijuga cesta po značilni pokrajini po- 

kritega krasa s številni mi vrtačami in kamnitim površjem. 

Nekaj kilometrov niže leži vas Dole, nekoliko vzhodneje pa 
še dve vasi: Dra^e in Ravnace. Vse tri vasi ležijo ob 

vznožju Gorjancev, število prebivalstva pa upada. Zanimiva 

pa je narodnostna sestava prebivalstva. Medtem ko so Ravnace 

slovenska vas in Drage uskoška, je prebivalstvo v Dolah 
mešano. Uskoki so se sem priselili v času turških vpadov, 

so predvsem srbskega porekla in pravoslavne vere (so uniati - 
imajo pravoslavni obred in obenem priznavajo papeža). Vse 

do danes so ohranili svoj dialekt, ki je drugačen kot dialekt 

sosednjih Hrvatov. Značilno je, da so med s^boj tesno pove- 
zani, zato so ohranili svoj jezik in običaje. Še pomembnejše 

pa je dejstvo, da so vse do konca druge svetovne vojne živeli 
skoraj izključno strnjeno v vaseh južnih Gorjancev (Žumberka) 
od ceste Metlika - Novo mesto na zahodu, pa skoraj do 
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Samobora na vzhodu. V zadnjih tridesetih letih so se zaceli 
močneje izseljevati zlasti v Metliko, Novo mesto, Karlovac 

in Zagret. Le streljaj levo od ceste med Dolami in Hrastom 

stoji pravoslavna cerkev Svetice s pokopališčem v hližini. 
Vas Hrast velja za najbolj zahodno uskoško vas v Beli krajini. 
Prebivalstvo pa je danes narodnostno mešano. 

Suhor je naslednje naselje in ima za severni del občine ome- 
jeno centralno funkcijo. Naselje je pravzaprav sestavljeno 
iz dveh vasi: Gornjega in Doljnega Suhorja. Centralnost mu 

dajeta dve trgovini, pošta, podružnična osnovna šola in indu- 
strijski obrat IMV-ja v bližini. Južno od Hrasta se začenja 
belokranjski vinogradniški pas. Severno od Hrasta v smeri 
proti Dolam in Jugorju pa vinogradov več ni, ker je že previ- 

soko. Zadnje čase se vedno bolj uveljavlja tudi gojitev tobaka, 
sicer pa kmetije niso usmerjene. Zanimiv je položaj industrij- 

skega obrata IHV. Geografska skupina mladinskega raziskovalnega 
tabora 1984 na Siihorju je ugotovila, da obrat nima^fokalnega 

pomena, saj na delo dnevno prihajajo tudi iz oddaljenih nase- 
lij Bele krajine tja do Vinice, pa tudi iz sosednje Hrvaške, 

zlasti bližnjih žumberaških vasi. 

Vse vasi v vznožju Gorjancev, ki smo jih do sedaj omenili, 
imajo velik pomen tudi iz NOB, Dole, Drage in Eavnace so 

bile med vojno prave trdnjave partizanstva, na Suhorju pa 

so partizani 26.11.19^2 uničili pomembno belogardistično 
postojanko. Iz tega kraja je v začetku leta 1944 odšla na 

svoj legendaren pohod ZTV.divizija. 

Slab kilometer južno od Suhorja ležijo v loku tri vasi: 

Drapiomlja vas in Bereča vas zahodno od ceste in Businja vas 

na vzhodni strani. Za Dragomljo vas in Berečo vas so bili še 

v nedavni preteklosti značilni peskokopi, ki so nudili ljudem 
postranski zaslužek. Vsaka od treh vasi ima več prebivalcev 
kot Gornji ali Doljni Suhor, pa kljub temu je iz prej našte- 

tih razlogov prevzel Suhor vodilno lokalno vlogo. Celotna 
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KS Suhor kaže v zadnjili letih trend počasnega naraščanoa 
prebivalstva (1979: 885 nasproti 1956: 852), vendar še ni 

dosegla števila iz leta 1955 (lo84-). 

Zadnji dve vasi pred Hetliko sta Lokvica (deli se Dolnjo in 

Gornjo) ter Trnovec. LokvLca in Trnovec ležita severno in 
južno od majhne naplavijene ravnice hudournika Sušica. Sušica 

izvira v Žumberku in teče površinsko dokler ne ponikne, v 
spodnjem toku pa se korito napolni le ob dolgotrajnem deževju. 

Metlika kot središče ene od obeh belokranjskih občin, leži 

na prehodu iz gričevnatega gorjanskega območja v obkolpsko 
ravnico. Mesto ima bogato zgodovinsko tradicijo, saj je 

nastalo že v sreda jem veku, a na drugem kraju kot je sedaj 
in so ga šele kasneje zaradi naraščajoče turške nevarnosti 

preselili na naravni polotok med Obrhom in Bojico (danes 

suha dolina), kjer še zdaj stoji staro mestno jedro. Mestne 
pravice je dobila že pred letom 1555 (od takrat datira naj- 

starejša listina). Y času turških vpadov je bila Metlika 
važna vojaška postojanka in česta tarča turških napadov. 
Šestnajstkrat so jo požgali, kasneje pa je še nekajkrat 

pogorela do tal (zadnjikrat leta l?o5), zato v mestu ni 

zelo starih stavb. Svoj pomen je počasi začela izgubljati 
z nastankom Karlovca leta 1578. Vsa naslednja stoletja 

je počasi a vztrajno nazadovala. Ponovni vzpon se je začel 
šele po zadnji vojni. 

Svoj centralni položaj je začela krepiti z razvojem industri- 

je, ki je danes osnovna gospodarska dejavnost. T ospredju 

je tekstilna industrija, nekaj odpade še na predelavo plastič- 

nih mas in kovinsko predelavo. Razvita je obrt, povezana v 

močni obrtni zadrugi. TTosilec kmetijstva je Kmetijska zadruga, 

zelo pa se je razvilo vinogradništvo. Kmetje lahko svoje 

tržne viške prodajo v veliko vinsko klet, ki se uspešno 

ukvarja s predelavo grozdja in stekleničenjem vin (zlasti 
metliške črnine), V Metliki je sedež raznih upravnih funkcij, 
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tu Je zgoščeno zdravstvo (zdravstveni dom), šolstvo (osnovna 
šola, srednješolski tekstilni center), kultura (muzej, gale- 

rija, knjižnica, kino), socialno skrbstvo (dom počitka). 
Metlika je stičišče prometnih poti na vzhodu Bele krajine 

(važnejše ceste za Novo mesto, Karlovac, Črnomelj, želez- 
niška proga Ljubljana - Karlovac). Ima tudi razvito trgovino, 

že iz srednjega veka pa je poznana tradicija sejmov, ki so 
se ohranili vse do danes (vsak drugi torek v mesecu). Njeno 

vplivno območje pokriva celo občino, sega pa tudi v Žumberak 
in preko Kolpe na Hrvatsko. To se kaže tudi v migraciji delavcev, 
ki dnevno prihajajo v Metliko na delo. Leta 1979 je bilo 

med vsemi zaposlenimi na območju mesta le 48% delavcev iz 

same Metlike, 24-% iz dragih KS matične občine, 4% iz sosed- 

njih slovenskih občin (Črnomelj, Novo mesto) in 24% iz SR 
Hrvatske. Ravno ta podatek najbolje ilustrira tesno poveza- 

nost Metlike s sosednjimi kraji Hrvaške. Da Metlika povečuje 
svojo centralno funkcijo, kaže tudi gibanje prebivalstva, 

saj se je od leta 1953 povečalo iz 1522 na 1791 leta 19S5 
in 318o leta 1979. Mesto se širi proti obkolpski ravnici. Tu 

nastaja strnjena industrijska cona (v smeri proti Rosalnicam). 
V Metliki deluje trenutno edina čistilna naprava v Beli 

krajini, čeprav so ugodni pogoji za razvoj turizma (topla 

Kolpa, bližina slikovitih vinogradov, prometni položaj), 
le-ta še nima večjega pomena, ob Kolpi pa je šotorišče. 
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METLIKA - PODZEMELJ - ADLEŠIČI - PHELOKA- VINICA - SHJJI VEH 

(mag. D.Plut) 

Zaradi odmaknjene lege je obkolpski pas Bele krajine manj 

poznan, zato si ga nekoliko podrobneje oglejmo. Belokranjska 

Kolpa (71 km) teče vse do Gribelj v ozki in globoki strugi, 
ki je le na posameznili mestih nekoliko razširjena. Širše 
akumulacijsko področje je tudi pri Metliki - Mestni log, ki 

pa je zlasti ob jesenskem deževju delno poplavljen. Tudi 

Metlika, zlasti njen južni del še leži na kvartarnih nanosih 
Kolpe. Akumulacijska ravnica je nekoliko ožja pri Križevski 

vasi, med Primostkom in Križevsko vasjo pa si je Kolpa zare- 
zala strugo v karbonatno osnovo. Pri Primostku (9o prebival- 
cev leta 1981) je sotočje Kolpe in Lahinje, največjega avto- 

htonega belokranjskega vodnega toka. Lahinja je nad Jo km dolga, 

lena belokranjska reka, s slikovitimi okljuki in strmimi, 
poraslimi bregovi. Primostek je gručasto naselje, pred sotoč- 
jem s Kolpo pa je propadajoč Trčkov mlin in žaga. Ob Kolpi, 

pri Primostku je Iskra iz Semiča uredila rekreacijski center. 

Med Primostkom in Podzemljem se akumulacijska ravnica Kolpe 
nekoliko razširi. Otoško polje je obdelano, čeprav ga občasno 

Kolpa preplavi. Ob robu polja leži naselje Otok (93), samo 
polje pa je po kapitulaciji Italije služilo za pristajanje 

letal, v bodoče pa naj bi tu nastal letalski športni center 
Bele krajine. Ob vznožju Kučarja (22o m), kjer so odkrili 

sledove utrjene prazgodovinske naselbine, je Podzemelj (92), 

prometno središče lokalnega pomena. Ob Kolpi je kopališče s 
šotoriščem, južna pobočja Kučarja pa porašča vinska trta. 

Akumulacijska ravnica Kolpe je med Podzemljem, Krasincem in 
Gribljami najširša. Raven svet, z debelo in rodovitno prstjo 
je dobro obdelan. Kolpa le redko prestopi bregove in poplavi 
ožji pas ob strugi. Sredi kraške Bele krajine predstavlja 

rodoviten svet kolpske akumulacijske ravnine najbolj pomembno 

poljedelsko področje. Prevladujejo njive in travniki, pričele 
pa so se tudi komasacije, ki naj bi odpravile za Belo krajino 
tako značilno razdrobljenost posesti, ki onemogoča širši 
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razmah strojne obdelave in usmerjenost kmetijstva. Področje 
je gosto naseljeno, manjše vasi so zlasti na stiku kraškega 
in akumulacijskega kolpskega področja. V naseljih so vodnjaki 
s talno vodo, kar je v Beli krajini sicer izjema, saj med 
tradicionalnimi oblikami drugod prevladujejo kapnice. ELjub 

zelo ugodnim naravnim potencialom za kmetijstvo je področje 
manj razvito, število prebivalcev pa upada. Večji naselji 
Krasinec (2o9) in Gribl.je (393) ležita v neposredni bližini 
Kolpe, ki teče po široki in razmeroma plitvi strugi. Ko na- 

raste, prestopi bregove predvsem na desni, hrvaški strani 
(okoli Zaluke in Perudine). Značilno je spodjedanje bregov 

in širjenje struge, med številnimi mlini pa le Fortuncv mlin 
občasno zapeni kolpsko vodo. V Krasincu je bil zgrajen nov 

most čez Kolpo. Pri Gribljah je Kolpa tako plitva, da so v 
preteklosti ob suši lahko preko nje prehajali z vozovi. Med 

NOB je bil tudi obkolpski pas del osvobojenega ozemlja, vendar 

v stalni nevarnosti pred pogostimi sovražnikovimi vpadi 
preko Kolpe. Griblje so marca 194-5 s pomočjo zažigalnih min 
sovražniki zažgali. V Gribljah se je rodil znan slovenski 

etnolog in politik Niko Županič (1876-1951). 

Od Gribel.i proti Adlešičem in še navzgor po toku teče Kolpa 

po ozki, globoki, občasno debrski strugi. Ob njenih bregovih 
ni naselij, dovolj prostora je bilo le za mline in žage. 
Vendar vse do Vinice srečamo le propadle vodne obrate. Zara- 

di ozke struge poteka tudi obkolpska cesta po kraškem površju, 

s številnimi plitvimi vrtačami in veliko kamnitostjo površja. 

Svet ni obdelan, prevladuje nižinski gozd gradna in belega 

gabra, značilni pa so steljniki. Predstavljajo degradirano 
obliko gozda, nastalo zaradi v preteklosti zelo razširjenega 

steljarjenja. Večje površine obdelovalnega sveta so okoli 

Adlešič, predvsem na manj zakraselem dolomitnem površju. 
Adlešici (118) so središče krajevne skupnosti, na robu 
vrtačastega sveta Velikega Bukovja. V ozadju so slikovita, 
vinogradniška pobočja Velike in Male Plešivice, pod naseljem 

pa mirna in topla Kolpa, 3d. se prebija skozi apnenčast^ 
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površje. AdlesicfcL konec predstavlja klasično območje izselje- 
vanja, ki se je pričelo sredi prejšnjega stoletja in se vse 
do danes ni ustavilo. Šele v zadnjih letih, ko je nova, asfal- 
tirana cesta do Črnomlja približala možnost zaposlitve, se 

je izseljevanje nekoliko zavrlo. Upe pa hudi tudi možnost 
zaposlitve v domačem kraju, saj je hil v Adlešičih pred nekaj 

leti odprt manjši ohrat tekstilne industrije, ki omogoča za- 
poslitev zlasti ženske delovne sile. Oživlja tudi domača 

ohrt, ki je bila v pretekosti zelo razširjena, tudi po so- 
sednjih vaseh. Skopa, kraška zemlja ni dajala dovolj, zato 

so vezenine, prtičkL, namizni prti, pregrinjala in pisanice 
predstavljale dodaten, a zelo pomemben vir zaslužka. Zaradi 

obmejne lege je bila preteklost v dobi turških vpadov zelo 
razgibana. Leta 155o je uskoški stotnik Lenkovi6 pričel 
graditi pri Pobrežju mogočni grad, utrjen s štirimi obrambni- 
mi stolpi in mogočnim obzidjem. Utrjena trdnjava nad Kolpo• 

je predstavljala poglavitno oviro za turške vpade v Belo 
krajino in naprej proti ostalim slovenskim pokrajinam. Turkom 

kljub številnim poskusom ni uspelo zasesti trdnjave, po uki- 
nitvi Vojne krajine pa je grad počasi propadal. Ostali pa so 

prebivalci, ki so pred Turki pobegnili proti zahodu (Uskoki) 
in kolonizirali obrobje Gorjancev ter delno obkolpski pas 
pri Adlešičih, Marindolu in Bojancih. Tudi danes prebivalci 

še govore štokavčino, so pravoslavne vere, na njihovih poko- 

pališčih pa še vedno srečamo nagrobne napise v cirilici. Y 

obkolpskem pasu je največje naselje Uskokov Marindol. ki pa 

ima danes le še okoli 12o prebivalcev. Še danes so prebivalci 
z medsebojnimi ženitvami tesno povezani s pravoslavnimi 
Bojančani. Skopa zemlja, odmaknjena lega, oddaljenost zapo- 

slitvenih središč so osnovni vzroki za izseljevanje, saj so 
ugodnejši naravni pogoji le za ovčerejo, ki ima bogato tra- 

dicijo. Območje Adlešič in Marindola je dobilo pomembnejšo 

prometno vlogo z novim mostom preko Kolpe pri Žuničih. Prva 

leta po drugi svetovni vojni je območje Marindola sodilo v 
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okvir Hrvaške, kasneje pa se je na željo prebivalcev zaradi 

ugodnejših prometnih povezav priključilo Sloveniji. Sicer 
pa je za celoten obkolpski pas značilno zelo razvito sodelo- 
vanje krajevnih skupnosti iz obeh bregov in stoletja traja- 
joča, zgledna narodnostna strpnost in žive medsebojne vezi. 

Kolpa naredi pri Marindolu nenavaden obrat. Namesto, da bi 

tekla se naprej proti vzhodu, v Paaonsko nižino, nenadoma 
spremeni svoj tok in se usmeri proti severu. Možno je, da 

je v preteklosti tekla proti vzhodu, kasneje pa svojo strugo 
spremenila, morda zaradi kraške obglavitve bolj agresivnega 
pritoka Lahinje ali njenega pritoka. Na poti proti Vinici 
prečkamo gozdnato in kraško Veliko Bukovje, višje belo- 
kranjski kraški ravnik. V celoti je gozdnato, otok izkrče- 

nega sveta je le pri Bojancih, samotnemu pravoslavnemu naselju. 
Vse do Vinice teče Kolpa še naprej po globoki in ozki strugi. 
Apnenčasti bregovi so porasli, vsi vodni obrati pa so pro- 

padli, tako na slovenskem kot na hrvaškem bregu. Do Vinice 

Kolpa ne dobiva večjih površinskih pritokov, ob njeni strugi 

pa so številni, a manjši kraški izviri. Naselja nimajo vodo- 
voda, oskrbujejo se s pomočjo kapnice, živino napajajo tudi 
v Kolpi, ob suši pa uporabljajo obkolpske izvire, značilni 

pa so tudi številni kali. Ker v bližini ni možnosti zapo- 
slitve hodijo na delo v sosednjo Vinico in Črnomelj. Ob Kolpi, 

pod vinogradi je slikovita obkolpska gručasta vas Preloka 

(189). Zanjo je še posebej značilno izseljevanje, v dobrih 
sto letih se je število prebivalcev nekoč velike vasi prepo- 
lovilo, saj je leta 1869 živelo v njej 589 prebivalcev. Znano 

je preloSko kolo, ki ga ohranja domača folklorna skupina. 

Slabe prometne poti pospešujejo izseljevanje, saj v domačem 
kraju ni možnosti za zaposlitev, v obkolpskih naseljih (z 

izjemo Vinice) pa ni vodovoda. 

V zatišni legi nad Kolpo je razvlečeno naselje Zilje (181), 

ki leži na obrobju Velikega Bukovja. Več obdelovalnega sveta 
je v številnih vrtačah, večina prebivalcev pa hodi na delo v 
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Vinico in Črnomelj. Ker ni vodovoda, napajajo živino v Eolpi. 

Vinica (235) prebivalcev, je obkolpsko naselje, ki je nastalo 
na robu nekoliko razširjene kolpske ravnice. Sistematična , 
arheološka raziskovanja v njeni bližini dokazujejo, da so 
ljudje tu živeli vsaj že na prelomu med tretjim in drugim 
tisočletjem pred našim štetjem. Srednjeveška Vi m' ca se je 

razvila ob istoimenskem gradu in se prvič omenja že leta 
lo82. Trg in grad ob Kolpi je varovalo močno obzidje s straž- 

nimi stolpi, zato Turki Vinice nikoli niso zavzeli. Vinica 

je predstavljala večje tržno središče južnega dela Bele kra- 
jine, vendar je prevladovalo kmečko prebivalstvo. Aprila 
leta 1919 so kmetje iz Vinice in okoliških vasi pod vplivom 
oktobrske revolucije razglasili Viniško republiko, ki jo je 
po treh dneh zlomila vojska. Območje KS Vinica z 27 vasmi 

je področje izseljevanja, ki se je pričelo že pred več kot sto 
leti in se tudi po drugi svetovni vojni ni ustavilo. Leta 

1869 je tu živelo 4.325 prebivalcev, leta 1948 le še 2.869 
in leta 1981 in leta 1979 le še 2.372 prebivalcev. Skupno 
število prebivalcev se je v stoletnem obdobju zmanjšalo za 

skoraj polovico, v posameznih bolj odročnih vaseh pa za več 
kot dve tretjini (I>raga, Breg, Sinji vrh). Še vedno je večji 

del prebivalstva zaposlen v kmetijstvu, poklicno prešloje- 
vanje pa je pospešilo tudi odprtje obrata Kovoteksa v Vinici 

leta 1974-. V njem je zaposleno okoli 24o ljudi. Vsekakor 
je možnost zaposlitve doma zavrla izseljevanje, vendar ga 

ni popolnoma ustavila, saj obrat zaposluje le ženske, manj 

kvalificirano delovno silo. 

Vinica ima zelo ugodno prometno lego. V njeni bližini poteka 
pomembna cesta Karlovac - Delnice - Reka in preko nje pa 
Črnomelj - Bosanci, pa tudi makadamska cesta Stari trg - 

Vinica - Preloka - Adlešiči. Kljub ugodni prometni legi -in 
naravnim pogojem za turizem in rekreacijo ob Kolpi, je njen 

turistični pomen dokaj skromen, šotorišče pod gradom pa sla- 

bo zasedeno. V osnovni šoli je svetovno znan klub OZU, sredi 

naselja pa od leta 1951 spominski muzej pesnika in prevajalca 

Otona Župančiča (1878 - 1949). 
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Od Vinice proti Poljanski dolini s Starim trgom in Predgra- 
dom je obkolpski pas redkeje poseljen. Proti Eolpi se dokaj 

strmo spuščajo obronki Kočevskega Roga s Poljansko goro, 
struga Kolpe pa je zopet ozka in še globlje zarezana v karbo- 
natno podlago. Gostejša poselitev je le na manj zakraselih, 
obviselih suhih dolinah ob Kolpi, ki so slikovita priča o 

nekoč razviti normalni rečni mreži, pred pričetkom zakrase- 

vanja. Številni mlini in žage, kjer ni več priča ropota vod- 
nih koles, so nem dokaz pretekle energetske vloge Kolpe. Vse 

do Dolskega potoka v Poljanski dolini Kolpa ne dobiva povr- 
šinskega pritoka. Ha površini je ostala le zaradi vsoje 
vodnatosti in delno nekarbonatnega, pennokarbonskega povirja, 

večina njenih pritokov pa je poniknila v notranjost. Ha 
obrobju obvisele suhe doline je večje naselje Sinji vrh, 
pred njim pa obkolpska vas Damelj, kjer je Kolpo prečkala 

slovenska delegacija AVNOJ-a ter sredi odmaknjene lege neu- 
godnih naravnih osnov za kmetijstvo, se je prebivalstvo v 

zadajih sto letih zmanjšalo v bližnjih naseljih kar 3a dve 
tretjini. 
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SINJI VEH - STAEI TRG (POLJANSKA DOLINA IN DOLINA ZGOENJE 
KOLPE) - DOBLIČE (dr.J.Ktmaver) 

V tem odselni poti so naj z animive j s i pokrajinski elementi 

kanjon Kolpe, ki je vrezan v pliocenske uravnave, ohranjene 
v obliki širokih, erozijskih teras, pa tudi obsežne zatrepne 
doline, ki so omogočile nekaj gostejšo naselitev. Toda ce- 

lotna pokrajina ob Kolpi spada zaradi svoje lege in slabih 
prometnih zvez med najodročnejše pokrajine Bele krajine in 

Slovenije. 

Melik piše v Posavski Sloveniji, "da je za geomorfologa malo 
tako poučnih pokrajin, kakor je predel ob Kolpi, še posebno 
med Starim trgom in Vinico. Odlično so tu ohranjena v živo 

apniško skalo vrezana rečna dna v zaporednih višinah, kakor 
jih je izdelala Kolpa z bočno erozijo v mlajšem pliocenu. - 

Vidimo jih v povsem ravnih terasah na obeh straneh reke, 
tako tipično izoblikovanih, da mora postati nanje pozoren 

tudi človek, ki se ni nikdar bavil z morfogenezo." Melik 
primerja to pokrajino z uravnavami ob Uni, Krki, spodnji 
Neretvi in z drugimi našimi dolinami v kraškem svetu. 

Cesta nas v tem delu poti vodi nedaleč od doline Kolpe in 
se ji od časa do časa približa do roba. Močno se prilagaja 

terenskim oblikam in počasi pridobiva na višini. Prvi vzpon 
je že kmalu za Sinjim vrhom, kjer gre cesta čez sedlo med 
Sebetihom (476 m) in Srednjim vrhom (555 m).To je že drugi 
višji odrastek Poljanske gore. Sedlo je v višini 58o m in 

je nastalo med veliko Vrhovsko - dameljsko zatrepno dolino 

in precej manjšo podobno dolino pod Daljnimi njivami. Morda 

je pri oblikovanju obeh globeli sodelovala tudi Kolpa, kajti 

v pomolu nad Dalnjimi njivami, ki smo ga že omenili, je glo- 

boka vrzel med Srednjim vrhom in Stražo (498 m) y višini 
45o m. Blizu nje je naselje Gorica. 
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Naslednja značilna zatrepna dolina je Špeharska dolina, ki ima 
celo inverzen strmec, verjetno zaradi zakrasevanja. Najnižja 
točka -im« višino okrog 25o m, rob nad Kolpo v vasi pa je visok 

28o m, do Kolpe pa je samo loo m. 

Pri cerkvi tik pred vasjo je lep pogled na dolino Kolpe, ki 
ima tu že kanjonsko obliko. Instruktiven je pogled navzdol 

po dolini na prvega od kaajonskih odsekov Kolpe. V tem delu 
je Kolpa vrezana okrog 15o m globoko. V naslednjem kanjonskem 
odseku med Špeharji in Eadenci je povprečna globina 2oo m. 

Gre sicer za enotno kanjonsko dolino od Severina do Kadencev, 

ki pa je zaradi obvisele Špeharske doline v tem delu nekoliko 
manj izrazita, a v celoti izdelana premočrtno in v dinarski 
smeri. 

Špeharska dolina je 5o m višja od Vrhovsko-dameljske, kar pa 

ne pomeni, da ne bi mogla nastati istočasno. Višinsko razliko 

je lahko povzročila tektonika ali vodni tok, ki se je dalj 

časa obdržal na površju. Čim višje navzgor ob Kolpi gremo, 
tem večje so višinske razlike med dnom podobnih dolin in 

Kolpo, povečuje pa se tudi absolutna višina. Poljanska dolina 
je v višini 575 m in je 2oo m nad Kolpo, naslednja obvisela 

Spodnjeloška dolina je že v višini skoraj 5oo m. Kolpa je tu 

vrezana že 5oo m globoko. Podobno ugotavlja tudi Melik. 

Ivan Simonič, znani pisec geografskih in zgodovinskih del o 
Kočevskem, je Špeharski dolini in zgodovini gradu Poljane 
posvetil posebno knjižico. Iz nje povzemamo, da je nadaljeva- 

nje Špeharske doline Mrakovica, suha dolina v višini 54o m 
in da sta obe dolgi okrog 4 km. Mrakovica je zarezana v lepo 

pliocensko uravnavo v višini okrog 65o m. Po njej je nekoč 

vodil kolovoz in bližnjica v Črnomelj. Simoničeva pripoved 

o Špeharski dolini je nadvse izčrpna. Piše tudi o imenih 

za vrtače, ki se tudi tu na splošno imenujejo drage. Toda 
velikim podolgovatim vrtačam pravijo doli, dolci pa so 

manjše vrtače. Špeharska dolina ni povsem brez vode. Tu in 

tam so manjši studenci, ki pa radi presahnejo. Čeprav ni 
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znana podrobnejša geološka zgradba, jih morda lahko povežemo 
s sledovi manj propustnih kamnin, ki so nekoč omogočili obstoj 
večjega vodnega toka po dolini. 

Ožja in širša okolica ima precej kraških jam. V neposredni 
bližini cerkve je 80 m globoka Jama pod cerkvijo. V širši 
okolici so še Duga jama, 85 m, ^ama Zjot na osamelem Sebetibu 

je 92 m globoka in loo m dolga, pri razseljenih Lescah, 
nekdanjem mlinu ob Eolpi pa je vhod v izvirno jamo Kobiljačo. 

S 3oo m raziskanih rovov, vmes so tudi sifoni, spada med 

najdaljše belokranjske jame. Znan je tudi kraški izvir Potok 

pod naseljem Breg. Obilje jam kaže na prehodno fazo med 
prevlado površinskega in podzemskega pretakanja vode, pa 

tudi na učinke menjajoče se geološke zgradbe. 

Obkolpske vasi so bile cerkveno povezane s Poljansko dolino 

od ustanovitve prafare 1221. Od srede prejšnjega stoletja je 

v Sinjem vrhu samostojna župnija. Do sem in še čez Poljansko 

goro je do zahodnega roba Bele krajine segla last Poljanskega 
gradu. Zato to območje po pravici štejemo v nekdanje širše 

gravitacijsko območje Poljanske doline, ki je tudi sicer 
bližja (8 km) v primerjavi s 15 km oddaljeno Vinico, kjer je 

danes sedež krajevne skupnosti. 

Simonič omenja nekatera zanimivejša zgodovinska obdobja špe- 

harskih naselij, iz česar spoznamo utrip neke navidez odročne 
in pozabeljene pokrajine. Toda z ljudmi nastane in propade 

kulturna pokrajina, kar se danes kaže v precej manjši oblju- 
denosti, a zato močnejši zaraščenosti nekdanjih senožeti na 

pobočjih doline. Izboljšana cestna povezava,ki jo ti kraji 

zagotovo zaslužijo, tudi zaradi imenitnih razgledov na kolpsko 

dolino, bi napravila povsem drugačen vtis. ^tflik prispevek 
v NOB so dale tudi te belokranjske vasi tako s človeškimi 
žrtvami kot s podporo, ki so jo nudile slovenskim pa tudi 
hrvaškim partizanom. Prav tu čez je potovala tudi slovenska 

delegacija nall. zasedanje ATOOJ-a v Jajcu jeseni leta 194-5. 
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Domačini so delegate varno prepeljali prek Kolpe na hrvaško 

stran. 

V našel .jih Speharske doline Špeharoih, Bregu, Hribu in Selcah 

(slednji trije so statistično združeni v Breg pri Sinjem 

vrhu) je leta 1869 živelo 242 ljudi, danes le 119 ljudi. V 
širše območje doline spadata še Daljne njive in Gorica. Do 
I.svetovne vojne se je v Severno Ameriko iz tega in sosednje- 

ga območja Sinjega vrha izselilo že 22? ljudi. Izseljevanje 
se je nadaljevalo tudi med obema vojnama, toda bolj je bilo 
usmerjeno v evropske države. Ha devetnajstih srednjevelikih 

kmetijah v obeh naseljih se ukvarjajo največ z živinorejo, 

a v hlevih so povprečno le dve do tri glave živine, možnosti 

pa so precej večje. Mleko oddajajo vsak dan, toda k prevozu 
morajo prispevati svoj delež. Speharske domačije so že precej 
opremljene s kmetijskimi stroji, toda modernizacijo omogoča 
predvsem dodatni zaslužek v industriji. S širšega območja 

se okrog 5o delavcev dnevno vozi v Vinico in v črne asij, 

lo delavcev pa je zaposleno v Starem trgu. Podnebje pozna 
zelo redke pozebe, toče pa skoraj ne in bi zato omogočilo 

intenzivnejšo sadjerejo. 

Onstran Speharske doline se cesta dvigne na višino okrog 

4oo m. To je hkrati nadaljevanje naslednjega od hrbtov 

Poljanske gore, čeprav ima površje značilnosti vegaste rečne 

terase. Y podobni višini je erozijska terasa tudi na desnem 
bregu Kolpe. Ob cesti lahko opazujemo močno kamnit in 
vrtačast kraški svet, ki je posledica čistejšega spodnje 

jurskega apnenca v tem pasu. To nekoliko dvignjeno teraso, 

v primerjavi navzgor in navzdol ob Kolpi, je lepo videti 

od daleč iz smeri Starega trga. 
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Cesta se nato spusti na nekoliko nižjo, vendar še širšo uravna- 
vo nad Radenci. Je v višini 35o m in je že sestavni del 

Poljanske doline. Pod njo so Radenci (Dolenji, Srednji, 
Gorenji), ki so nastali v prvem razširjenem delu doline 

Kolpe. Ta razširitev je znamenje za spremembo geološke zgrad- 
be, to je za pojav manj odpornega dolomita. Pri Radencih 

je dno doline Kolpe na levem bregu široko 5oo m. Takih razši- 
ritev je še več, vmes pa se dno zoži. V njih so nastala manjša 

naselja Dečina, Sodevci, Kot, Prelesje in Dol. Tudi na hrvaški 
strani so naselja pogostejša in to nasproti Radenec Košac, 
višje navzgor pa Zapec, Blaževci, Kotišak in Štefanci. Dno 
kolpske doline med Sodevci in Blaževci je široko skoraj 

en kilometer. 

Kolpin tok je v tem delu neraven, vijugast, kar je dodaten 

dokaz za učinkovanje geoloških dejavnikov. Enostransko bi bilo 
trditi, da je oblika tega dela doline povezana samo z bližnjo 

obviselo Poljansko dolino, od koder so nekdaj tekle površinske 
vode proti Kolpi. Kajti tudi Poljanska dolina sama je dobila 

svojo sedanjo obliko predvsem zaradi vplivov bližnjih permskih 
kamnin, širokega pasu dolomita in tektonskih prelomov. 0 tem 

več pozneje. 

Tik pod cesto srečamo gozdni rezervat DečinskL gozd, ki ga 
upravlja Gozdno gospodarstvo Novo mesto. 

Čeprav le del poti spremljamo Kolpo, dajemo še nekaj najpo- 

membnejših informacij o tej najdaljši mejni slovenski reki 

in dolini Zg.Kolpe kot celota. Vzrokov za kanjonsko dolino 

Kolpe, ki ima značilnosti alogene reke, vsaj v svojem 

brodskem in belokranjskem toku, je več. Najpomembnejši je 

obsežno območje nepropustnih zgornje paleozo.iskih kamnin v 

njenem povirju. Tam je nastalo gosto omrežje površinsko 
tekočih voda, z osrednjo žilo Čabranko še nad izvirom Kolpe. 

Od sotočja dalje Kolpa teče na meji med območjem karbonatnih 

in nepropustnih kamnin in to v dinarski smeri. Pri Kuželju 
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nastane veliki zavoj Kolpe, kjer skrene iz dinarske v prečno 
smer. To se zgodi v drugem območju paleozojskih kamnin, ki je 
v glavnem na desnem "bregu Kolpe, sega pa trudi na našo stran. 

To je znano kostelsko območje permskih peščenjakov in skrilav- 
cev, ki se v pasu nadaljujejo v dolino Potoka proti Banji Loki 
in proti Moravi. 

Ko Kolpa doseže naslednji geološki pas, zgrajen pretežno iz 

apnencev in dolomitov, se za Kostelom spet obrne v dinarsko 
smer in se v njej obdrži vse do Severina. S svojimi razširitva- 

mi in zožitvami je dolina Kolpe lep primer kompozitne doline. 

Kolpa torej v zgornjem toku dobiva precej površinskih voda. 

Na levem bregu so to Krašicevica, Velika Belica, Delniški 
potok in največja med njimi. Kupica. Zadnji od večjih desnih 
pritokov je Čedanj potok. Na levem bregu so površinski pritoki 

mnogo manjši, zato pa so močnejši kraški pritoki iz izvirov 
v nivoju Kolpe ali malo nad njim. To so vode ponikai_J.c iz 
notranjskih in zahodnodolenjskih kraških polj in planot. V 

kanjonu pod Kostelom pritekajo v Kolpo močni kraški izviri 

Kotnica, Kobila, Bilpa, Šumetac, Sušeč in DolskL Potok pod 
Predgradom. Bilpa je največji med njimi in z barvanji je 

ugotovljeno, da je odtok kočevske Einže, ki ponikne pri Dolgi 

vasi pred Mozljem. Porečje Kolpe v tem delu sega še na Ribniško 
polje, od koder teče Bakitnica podzemsko v izvir Einže. 

Izvir Kolpe je v višini komaj 315 m pod Kupidkim vrhom (895 m). 
Vodo dobiva iz širšega območja Risnjaka (1528 m), kar pomeni, 

da je kraška razvodnica med Jadranskim in Črnim morjem v 
Gorskem kot ar ju pomaknjena daleč proti zahodu in je komaj lo km 

od obale. Kolpa dobiva velike količine vode iz enega najbolj 
namočenih predelov Dinarskega gorstva z letno tudi nad 35oo mm 

padavin. 

/t* 'Z) 



- 5o - 

IT.jena vodnatost in globoko vrezana dolina močno mikajo hidro- 
energetike. Povprečni pretok na postaji Pribanci v njenem 

spodnjem toku je 60 m^/sek. Ima dežno-snežni režim zmemo- 
sredozemske variante, hkrati pa je njeno izredno nizko leže- 
če dno vabljivo za izgradnjo sodobnih prometnic. Zamišljen 
je okrog 25 km dolg železniški tunel od Reke do njenega zgornje- 

ga toka. Še precej starejši in bolj impozanten pa je načrt 
za izdelavo kanalskega tunela za zvezo med Jadranom in poreč- 
jem Save. Tretji in za današnje razmere, morda pa tudi za 
prihodnost najprimernejši pa je načrt za ohranitev doline 

Kolpe v obliki narodnega parka, ki naj ne bi onemogočil 

normalnega razvoja pokrajine s poudarkom na turizmu. 

Kolpina voda še vedno spada med najčistejše v državi. Dolina 
se odlikuje tudi po flornem bogastvu, v katerem izstopajo 
kot posebnost glacial nI relikti, ki se mešajo s panonskimi,, 
ilirskim in submediteranskimi flomimi elementi. 

Nujna je oživitev pokrajine, ki ji sicer že danes pomagajo 

boljše prometne zveze v prečni smeri, da bi zadržala že 
stoletja nezadržno odhajajoče prebivalstvo iz teh krajev. 

Oznaka odročnost in nerazvitost, ki smo jo že uporabili, velja 

tudi za Poljansko dolino. Toda izboljšanje prometnih zvez in 

ustanovitev dveh industrijskih podjetij so v zadnjih letih 
že nekoliko popravili sliko te do pred kratki in že skoraj 

povsem nerazvite pokrajine. 

Poljanska dolina je upravno razdeljena med dve' občini. Vzhodni 
in južni del sodi k občini Črnomelj, severozahodni pa je del 

občine Kočevje. Prvi sestavlja krajevno skupnost Stari trg, 
drugi pa krajevno skupnost Poljanska dolina s sedežem v 

Predgradom. Poljansko dolino pa kljub temu prištevamo v celoti 
še k Beli krajini, ker se tako čutijo domačini, z Belo krajino 
jih veže preteklost in podobni so narodni običaji ter govorica. 

V Poljanski dolini ne manjkajo celo steljniki. Isti interesi, 
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posebno na gospodarskem in socialnem področju (tudi družinske 

zveze) povezujejo ljudi in kraje med seboj v organsko celoto 
ne glede na občinske in celo ne glede na republiško mejo. 
Poljanska dolina je ne samo ožji, ampak je tudi širši pokra- 
jinski pojem, ki obsega tudi dolino Kolpe, in to oba bregova 
od Vrta v kanjonu Kolpe nad Dolom do Eadenec, ter Poljansko 

dolino do Brezovice na severu. 

Poljanska zatrepna dolina, deloma podobna tistim, ki smo jih 
že srečali, vzbuja pozornost tudi zato, ker kaže, da je 

nadaljevanje suhih podolij iz smeri Koprivnika oziroma Eoga, 

morda pa tudi iz smeri Kočevskega polja. Zato lahko rečemo, 

da je ta osem kilometrov dolga in štiri kilometre široka 
uravnava nastala kot posledica razvoja širšega kočevskega 

reliefa, pa tudi zaradi povsem lokalnih geoloških in hidro- 
grafskih razmer. Poljanska dolina se je bržkone intenzivnejše 

zniževala in uravnavala še potem, ko so velike površinske 

od severa oziroma severozahoda proti Kolpi pritekajoče vode 
že začele usihati ali pa so povsem presahnile. 

V Poljanski dolini so se površinske vode dalj časa ohranile, 

o čemer priča več dejstev. Med Mozljem in Knežjo Lipo je v 
ozkem in nizkem slemenu Šibje otok enakih nepropustnih permskih 

kamnin kot smo jih že srečali ob Kolpi. Njihovo nadaljevanje 

je mogoče iskati tudi v zgornjem delu Poljanske doline, 

čeprav so morda pokrite s karbonatnim pokrovom. Na bližino 
nepropustne podlage kaže stalna vodica v grapi, ki jo prečka 

cestna nedaleč od Brezovice v smeri Knežje Lipe. V litera- 
turi je na tem mestu sicer omenjena hudourniška grapa. Toda 

dolina je ozka in precej globoko vrezana in se tik nad 

čepijami odpre. Po močnem deževju se redno pojavi v njej 
potok Bica, ki po 1,5 km toka izgine v požiralnikih. Nada- 

ljevanje struge je mogoče nekaj časa še slediti v smeri 
Jelenje vasi, vendar se tudi ta kmalu spremeni v velike 

podolgovate vrtače. Tu je torej nekoč tekla nekoliko večja 
voda in predvsem trajneje. 
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Dno Pol,lanske doline (domače ime iradi Poljane) so oblikovali 
tako fluvialni kot tudi ploskovni korizijski proces, dejavni 

pa so morali biti tudi mehanični procesi v pleistocenu. V" 
zadnjem obdobju je prevladalo zakrasevanje, zaradi česar je 
postalo površje močno vrtačasto. Najštevilnejše so vrtače 

nekoliko vzhodno od osi doline, čeprav so sicer manjše, dno 
pa je tu najnižje (37o m), 7 ostalem delu so vrtače nekoliko 
redkejše, a so zato večje. 

Geološka zgradba Poljanske doline še ni v celoti proučena, 
vendar je videti, da po njej poteka več vzporednih litoloških 
pasov. Zahodna pobočja in podnožje Poljanske gore so zgrajena 

iz temnosivih spodnjejurskih apnencev. V tej podlagi je nastal 
značilen ozek pas steljnikov v vzhodnem delu Poljan z globoko 

staro preperelino. Največji del doline je zgrajen iz zgomje- 

triadnega dolomita. Med obema pasovoma poteka nadaljevanje 

želimeljskeRa -preloma in zdi se, da je s to črto povezan 
najnižji del doline in največja pogostost vrtač. 

Pogoste vrtače v dolomitu sicer presenečajo, toda verjetno 

gre za vpliv prelomijenosti in litološke vzroke. Dollomit je 
razgaljen v pobočjih pod Starim trgom, ob cesti med Deskovo 

vasjo in Predgradom ter v novih cestnih usekih pod Brezovico. 

Y predelu med Zagozdecem in Čepljami se v površju uveljavi 
tudi apnenec. Skalnato in vrtačasto uravnjeno površje je 

poraščeno z gozdom. 

S Poljanske gore so nekoč površinsko pritekale v dolino večje 

vode, ki so ustvarile suhe in stranske zatrephe doline kot 

sta Mrzli dol v severnem delu in čemeč laz vzhodno od Starega 
trga. 

Podnebno so med dolino Kolpe in Poljansko dolino precejšnje 

razlike, ki se kažejo v ugodnejših razmerah v nižjih krajih. 

Po pobočjih nad Kolpo je nekdaj uspeval vinograd, čeprav je 
prevladovala samorodnica. Očiten je vpliv subpanonskega 
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podnebja, ki se izraža predvsem A toplo jesenjo. Toda tudi 
bližina Jadrana se čuti v padavinskem režimu z viškom septem- 

bra in oktobra, sekundarnim viškom aprila in maja ter z pada- 
vinskim nlzžkom februarja. Letno dobivajo ti kraji 13oo-14oo 

mm padavin. Podnebje je zato vsekakor prehodnega tipa, ima 
pa nekaj posebnosti. Zime so v Poljanski dolini navadno pre- 
cej snežene in sneg se drži dva do dva in pol meseca. Tudi 
meglenost je precejšnja, 80 do loo dni z meglo, v dolini Kolpe 
pa je še pogostejša. Poljanska dolina trpi tudi zaradi slane, 
ki pogosto nastopi še v drugi polovici maja. 

V Poljanski dolini se uveljavljata predvsem dva vetrova. 

"Tančka burja" je hladen veter iz Poljanske gore (po Tanči 
gori v Beli krajini), ki pa v dolini Kolpe že nima več pravega 

učinka. Z nasprotne strani, z dinarskih pregraj Velike Kapele, 

posebno pomladi rad zapiha topli dinar3kog:orski fen. Takrat 
se v Pokolpju hitro topi sneg in posledica so pomladanske 

poplave. Ni dvoma, da fen dviguje temperaturo tudi v jesen- 
skih mesecih. 

Pokrajina je bila vsaj občasno naseljena že v predrimskih in 
rimskih časih. Prvotna slovanska naselitev najprej ni imela 

zveze z ostalim slovenskim ozemlje. Prafara v Starem trgu se 

omenja že leta 1221, leta 1525 pa je prvil omenjen grad 
Poljane, ki je stal blizu Predgrada. Poljansko gospostvo je 
večkrat menjalo gospodarje, med njimi so bili Ortenburžani, 

ki so na Kočevskem naselili nemške koloniste, tu so bili 
gospodarji tudi Celjski grofje. Nazadnje je ozemlje prišlo 

v roke Auerspergov, ki so tu gospodarili do sredine prejšnje- 

ga stoletja. Ostanek Poljanskega gradu, pravzaprav od 
Auerspegov preseljeni grad, je danes zadružni dom v Predgradu. 
Omenili smo že velikost poljanskega gospostva, ki je seglo na 

zahodno obrobje Bele krajine in v jugovzhodni del Kočevskega. 
Po koncu turških vpadov, ki so močno prizadeli vso pokrajino. 
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se je v 15. in 17. stoletju močno poživila trgovska tovorna 
pot iz Hrvaške prek Poljan na Kočevsko in na Notranjsko. V 

Stari trg se je vrnila fara, postal je mali tržni center in 
središče pokrajine. 

Populacijski razvoj pokrajine kaže stalen padec števila prebi- 

valstva v zadnjih sto letih. Poljanci so hili že v 15. in 17. 
stoletju prisiljeni iskati dodatnega zaslužka s tovorjenjem 
in z žganjem oglja. V 19. stoletju so posnemali Kočevarje 

in krošnjarili po svetu. Ta navada jih je ob koncu 19. sto- 

letja še bolj pognala v Severno Ameriko ali kam drugam. 

Po prvi svetovni vojni ga je zamenjalo sezonsko delo in odse- 

ljevanje v evropske države. Močno odseljevanje je značilno 
tudi za obdobje po osvoboditvi. Nekoliko se je ustavilo šele 
v zadnjem obdobju. Od 1859 do 1951 se je število prebivalcev 
v štirinajstih naseljih prepolovilo. Le v Starem trgu je 

nazadovalo za 31%- Od nekdanjih 1.529 prebivalcev je bilo 
leta 1951 samo še 817 ljudi. Povsem izpraznilo se je naselje 
Hreljin. Približno enako se je zmanjšalo tudi število hiš, 
čeprav naselja nikoli niso bila posebno velika. V Predgradu 

je bilo leta 1951 57 hiš, v Starem trgu pa le 28 (Jelka 
Kunaver, 1957). 

Prebivalstvo je tudi pozneje še nazadovalo, celo do zadnjega 
popisa. V istih štirinajstih naseljih živi danes samo 5o9 

prebivalcev. Dejansko število naselij v obeh krajevnih 
skupnostih je 25, kjer danes živi 84o ljudi. 

Tradicionalna osnova gospodarstva je kmetijstvo. Odprtega 
sveta je dovolj, toda slabe reliefne razmere, predvsem malo 

sklenjenega ravnega sveta zaradi vrtačasteg^reliefa in neu- 
godne pedološke lastnosti tal niso omogočile intenzivnejše- 

ga individualnega ali družbenega kmetijstva. Ta dejavnost 
je zato namenjena skoraj izključno za lastno uporabo, brez 

tržnih viškov. To dokazuje tudi majhno število goveje živine. 
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ki jo je ob zadnjem popisu bilo skupno 524 glav ali povprečno 
2o glav na naselje. Medtem ko je živine manj v ožji Poljanski 

dolini, jo je več v naseljih ob Kolpi- 

Zadnji podatek izkazuje precejšnje razlike v pobojih kmeto- 

vanja med kraško Poljansko dolino in razmeroma boljšimi reli- 
efnimi ter pedološkimi pogoji v dnu doline Kolpe. Njive so 
tu večje, pravilnejše oblike in potekajo navadno vzporedno 
z dolino na rečnih terasah. Tudi v razgovoru z domačimi je 

mogoče dobiti vtis, da so za kmetovanje boljše razmere ob 
Kolpi. Zdi se, da je s tem povezano nekoliko počasnejše na- 

zadovanje števila prebivalstva obkolpskih vasi v primerjavi 
s kraško planoto. 

Razlike med obema območjema so razvidne tudi z primerjavo 

drugih prebivalstvenih struktur. Leta 1961 je bilo največ 
kmečkega prebivalstva v obeh dolinskih katastrskih občinah 

in v k.o. Predgrad (8o do 9o%), precej manj pa v k.o. Stari 
v 2 

trg (62%). Agrarna gostota je znašala v povprečju 21 ljudi/km. 

Povprečna poljedelska gostota je bila 117, pokrajina je bila 
torej agrarno gosto naseljena in to kljub razmeroma velikim 

kmetijam (mnoge nad lo ha). Dejanske vrednosti za k.o. 
Predgrad pa kažejo poljedelsko gostoto 25o kmečkih prebival- 

p 
cev/km , kar obenem priča o majhnem deležu obdelovalnih 
površin (le 11% vse zemljiške posesti - brez travnikov). 

K.o. Dol je imela isto gostoto le 175. 

Spremembe v prebivalstveni podobi se kažejo tudi v spremembi 

izrabe tal. Zmanjšale so se obdelovalne površine, ki jih je 
videti tudi v opuščenih kulturnih terasah nad Dolom, Prelesjem 

in drugod. V zadnjih dvajsetih letih počasi opuščajo vinograde 
na strmih rebrih nad Kolpo, posebno nad Dolom. Niso 

pa redki Poljanci, ki imajo svoje vinograde v belokranjskem 
Mavrienu; to so bili nekdanja last izseljenih Kočevarjev. 
V Poljanski dolini so se močno povečale površine travnikov. 
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pašnikov in predvsem gozdov. Že leta 1961 so bili s 37% trav- 

niki najbolje zastopana kategorija. Od nekdaj je bil v kme- 
tijskih površinah zastopan tudi pašnik, ki pa se je v zadnjih 
desetletjih marsikje spremenil v gozd, tako na strani Poljanske 

gore kot tudi na pobočjih Graščice. Poljanci so imeli največ 
pašnikov v bližini naselij, na tako imenovanih gmajnah. Naj- 

večje pašno območje pa je bilo v vzhodnem delu na območju 
steljnikov. Toda ime steljniki se pojavlja tudi v zahodnem 

delu doline. Steljniki so po literaturi nekdanja graščinska 
zemlja, ki je bila razdeljena med kmete. Uporabljali so jih 
tako za pašo, za steljo, tu in tam so bile vmes tudi njive. 
V zvezi s pašo v Poljanah so etnološke značilne navade in 
ibičaji. 

Precej starejših prebivalcev Poljanske doline prejema borčevsko 
pokojnino in jim je kmetijska dejavnost potrebna le za naj- 
nujnejše potrebe. To je tudi eden od vzrokov za manj intenziv- 

no kmetijsko dejavnost v pokrajini. Velik problem predstavlja 
tudi škoda, ki jo na poljih dela divjad. 

Izven kmetijstva je bilo leta 1961 zaposlenih le malo ljudi. 

Takrat je izstopal le Stari trg s 54% zaposlenih izven kme- 

tijstva. Povsod drugod je bil ta delež precej manjši. Le 
redki so se vozili na delo v občinska središča ali pa so 

bili zaposleni v gozdarstvu, obrti, zdravstvu in šolstvu. 

Današnja slika je precej ugodnejša, kar je zvezano z obsto- 

jem že omenjenih delovnih organizacij. Misel o potrebi delov- 
ne organizacije, ki bi prekinila odseljevanje, so gojili že 

pred 25 leti. Toda takrat je bilo videti, kot da ne bo mogoče 
dobiti dovolj delavcev niti za obrt s štiridesetimi delovnimi 

mesti. Šele leta 1971 je Poljanska dolina dobila po dolgotraj- 
nem prizadevanju domačinov obrat metliške konfekcije Komet, 
ki zaposluje 5o ljudi,pri izdelovanju ženskega perila. Ker 

to ni bila dokončna rešitev, je deset let pozneje sledila še 

postavitev podružnice zreškega TJniorja, ki omogoča zaposlitev 

12o delavcev. Danes v njej dela 58 delavcev, vendar se število 
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vsako tromesečje poveča. Poskusno obratovanje se je začelo 
decembra 1982, po letu in pol je "bilo obratovanje že rentabilno. 

Izdelujejo kvalitetno vodovodno inštalatersko orodje. 

A, 
S tem so se razmere v Poljanski dolini začele temeljito spre- 

minjati. Danes je v industriji zaposlenega že 11% aktivnega 
prebivalstva. Zaradi možnosti zaposlitve se je doslej vrnilo 
v rodni kraj 15 že odseljenih prebivalcev. Delovna sila pri- 

haja iz širšega gravitacijskega območja, to je od Sinjega vrha 
in tudi s hrvaške strani Kolpe. K temu pomaga tudi nov most 
čez Kolpo pri Blaževcih, ki je bil za promet odprt 25.7.1981. 
Pri gradnji so složno sodelovale po dve občini na slovenski 
in na hrvaški strani, jugoslovanska ljudska armada in sami 

občani z lastnimi prispevki. 

Močno odseljevanje so v preteklosti povzročile tudi zelo slabe 
prometne zveze. Stanje se tudi na tem področju precej popravlja. 

Danes je Stari trg povezan s Črnomljem po novx asfaltni 

cesti, ki je modernizirana stara cesta prek Tanče oziroma 
Poljanske gore v smeri Črnomlja. Asfaltirani so tudi že cestni 
odseki skozi naselja, pripravlja pa se modernizacija ceste 
od Brezovice do Jelenje vasi. Žal ostaja cestna zveza proti 

Kočevju prek Knežje Lipe, Mozlja in Livolda še naprej v zelo 
slabem stanju in s tem tudi najkrajša zveza z Ljubljano. Pri 

Brezovici je še odcep proti Nemški Loki in slaba makadamska 
cesta mimo Miklarjev proti Dobličem v Beli krajini. Poljanska 
dolina ima dve makadamski cestni povezavi z dolino reke Kolpe. 

Načrtovana cesta po levem bregu Kolpe do Kostela je zgrajena 
samo do Vrta, Cesta od Blaževcev proti Plemenitašu in 
Lukovemu dolu (zveza na glavno cesto Karlovac - Reka) pa je 

neprevozna za večja vozila, zaradi nedokončanega cestnega 
useka ob Kolpi. 
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Zanimivo je omeniti tudi star načrt iz obdobja med obema vojna- 

ma, da bi zgradili podaljšek kočevske proge do Poljanske 
doline in navzdol ob Kolpi mimo Špeharjev ter na drugo stran, 
kjer bi se priključila progi čez Gorski kotar. 

Boljše prometne zveze in splošen napredek pokrajine bi lahko 

mnogo prispevale k večji turistični privlačnosti pokrajine. 

0 velikih potencialnih možnostih doline Kolpe za to obliko 
gospodarstva ni nobenih dvomov. Zaenkrat pa je turizem omejen 

na razmeroma redke obiskovalce, ki so številnejši le poleti. 
V Dolu pri Ljubljani je prostor za kampiranje in zgrajenih 

je nekaj počitniških hišic. 

V uvodu omenjena upravna razdelitev Poljanske doline je 

posebne vrste anahronizem. Območje je razdeljeno na dvoje, 
namesto da bi se ves ta prostor upravljal enotno kot je ce- 
lovit po naravnih in družbenih lastnostih. Stari trg in 

Predgrad sta največji in najpomembnejši naselji v Poljanski 

dolini, ki pa imata za seboj daljšo zgodovino stalnega 
spreminjanja njune vodilne vloge. V času turških vpadov in 

obstoja poljanskega gradu je bil pomembnejši Predgrad, za 
tem je pričel dominirati Stari trg s svojo faro, trgovinami 

in gostilnami. Po osvoboditvi je vsa Poljanska dolina pripa- 

dala kočevskemu okraju, sedež občine pa je bil v Predgradu. 
Z ukinitvijo kočevskega okraja, ki se je obdržal dalj časa 

od Črnomeljskega in nastankom novih občin ter z upoštevanjem 
nekaterih širših, predvsem pa lokalnih interesov, je bila 

Poljanska dolina razdeljena na dva dela. 

Prihodnost bo pokazala, ali ne bi bilo smotrneje združiti 
sile za hitrejši razvoj vse pokrajine. 
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Asfaltirana cesta med Starim trgom in DobliSami (11 km; 

1,5 ton ceste je še neasfaltirane) je speljana čez najnižji 
in najlaže prehodni del Poljanske gore. Današnja modernizi- 

rana cesta sledi stari cestni povezavi Poljanske gore z 
Belo krajino. Je izrednega pomena za nadaljnji razvoj 
Poljanske doline in za zvezo z občinskim središčem v Črnomlju. 

Cesta se najprej vzpenja po severnem robu suhe zatrepne 
doline Černeč laza in se dvigne na preval Vrhgora, 58o m. 

Na drugo stran se spušča poševno po vzhodnih pobočjih in 
doseže najprej robne police in vinograde nad Tančo goro, 

nato pa Dobliče. Iznad Tanče gore se odpira lep razgled na 
Podgorski ravnik, na Črnomaljski ravnik in na zahodno vino- 

gradniško obrobje Bele krajine, 

0 imenu Poljanska gora. je potrebno spregovoriti nekaj besed. 
Domačini v Poljanski dolini tega imena ne poznajo, tudi ob 

Kolpi, južno od gore ga ne uporabljajo. Poznajo Debeli vrh 
(864 m) kot najvišjega, govorijo o Vrhogori in o vsakem delu 

hrbta posebej. Ime Poljanska gora izvira iz Bele krajine, kar 

je razumljivo, ker je od tam videti kot celota in ker so 
zadaj Poljane. 

Poljanska gora je del Rogovskega gorovja oziroma njegov 
podaljšek. Meja med njo in Rogom poteka po suhi dolini Mrzle 

Drage oziroma po cesti Nemška loka - Dobliče čez Miklarje. 

I.Gams, ki je v okviru študije o geomorfologiji Bele krajine 

proučeval tudi ta njen zahodni predel skupaj s Poljansko 
dolino ugotavlja, da so južno od Mrzle drage najvišje planote 

oziroma ostanki starih uravnav visoke do 8oo m. Vrhovi na 
njih pa so še nekaj višji, npr. Debeli vrh. Jugovzhodno od 

tod se površje postopoma znižuje proti Kolpi, kar je lepo 

videti z razgledišč pod Gorjanci. Severozahodno od ceste so 
v površju ohranjeni ostanki nivojev v višinah 69o do 73o m, 

75o do 76o m in nivo 86o m. Jugovzhodno od ceste, to je v 
skrajnem južnem delu Poljanske gore, je površje uravnano v 
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večjem obsegu v višini 580 do 55o m. Nekdaj enotno uravnavo 
so ponekod razrezale suhe doline kot Mrakovica, ki smo jo 

že omenili. Kot celota je Poljanska gora sestavljena iz 
skladov jurskega in krednega apnenca, ki so nagnjeni proti 

severovzhodu (vsaj ob cesti). Morda lahko govorimo o mono- 
klinalni zgradbi, kar dokazujejo tudi nekoliko strmejša 

neskladna zahodna pobočja in nekoliko položnejša skladna 
pobočja na vzhodni strani. Tudi zahodno od Poljanske doline 
dvigujoča se Grasčica ali Spodajeloška gora (zelo markantna 
so prepadna pobočja in vrh Kožice nad Dolom ob Kolpi) ima 
podoben, čeprav še bolj izrazito nesimetričen prečni profil. 

Vse kaže, da potekata pod njunima zahodnima pobočjema močnej- 

ša preloma v dinarski smeri. Dinarski prelom je tudi na 
vzhodnem robu Poljanske gore. Taka tektonska zgradba Poljanske 

gore in dolomitni pas v Poljanski dolini verjetno vplivata 

na prevladujoče smeri odtekanja podzemnih voda v smeri proti 
Belokranjski plošči in proti Kolpi. Med Dolom ob Kolpi in 
Vinico je Gams naštel 21 manjših kraških izvirov na levem 
bregu Kolpe. Še močnejši in številnejši pa so izviri na 

vzhodnem podnožju Poljanske gore, kjer nastajajo Dobličica, 

Podturnščica in Nerajščica ali Mala Lahinja. 

Na Poljanski gori danes prevladuje mešani gozd. Toda kljub 

njegovi kraški naravi, tudi jame so pogoste, je bilo nekoč 
precej sveta izkrčenega za pašnike in za travnike. Podrobnej- 

ša analiza bi pokazala, da je bil procent negozdnih površin 
presenetljivo velik. Poleg potrebe po obdelovalnih površinah 
to izpričuje tudi učinke geološke zgradbe. TaCnkoploščasti 
jurski apnenec, ki je ponekod videti v cestnih usekih, daje 

namreč več prepereline. 
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DOBLIČE - ČHHOMELJ - GHADAC - SEMIČ - DOLENJSKE TOPLICE 
(mag. D.Plut) 

Preko gozdnatih pobočij Polpenske gore se po novi, modernizi- 

rani cesti pričnemo spuščati proti osrednji Beli krajini. Z 
Dobliske- gore, vinogradniškega dela obronkov Kočevskega Roga 

se pred nami na široko odpre pogled na belokranjski 
kraški ravnik„ Leži v nadmorski višini med 16o in 2oo m, od 

daleč monoton, v resnici pa razgiban s številnimi vrtačami 
in nekoliko višjimi osamelci. Prehod iz Kočevskega Roga v 

nižjo Belo krajino je oster, tektonsko zasnovan. V preteklo- 
sti se je Kočevski Rog dvigoval. Bela krajina pa zastajala 
in se celo vgrezala. Ob tektonski prelomnici, ki poteka po 

zahodnem obrobju Bele krajine, so številni izviri, ki imajo 
zaledje v bolj namočenem, višje ležečem Kočevskem Rogu s 
Polpensko goro. Največji med njimi je izvir Dobličice, ki 

služi kot osrednje črpališče za belokranjski regionalni vo- 
dovod. Dobličica ob poplavah preplavlja nižje dele rodovit- 
nega polja pri Dobličah (1911 prebivalcev leta 1981), strnje- 
nega naselja pod vinorodno Dobliško goro, vinogradi pa se 
preko Mavrlena, Stražnjega vrha. Kota nadaljujejo v prav 

tako vinorodno Staro (Semiško) goro na severnem obrobju 
Bele krajine. 

V nizkem, plitvem krasu Bele krajine, ki ga predstavlja belo- 

kranjski kraški ravnik je površje vrtačasto, rahlo razgibano, 

debelina kraške ilovice pa se spreminja na kratke razdalje. 
Na kraškem ravniku so obdelovalne površine le na obrobju, ob 
stiku z višjim svetom. Zaradi kislih prsti so tudi na sicer 

mestoma globoki kraški ilovici le manjše obdelovalne površine. 

Srednja letna vsota padavin je okoli 12oo mm in upada proti 
vzhodu in narašča v višje ležečem svetu (l^oo - 16oo mm). 
Letni potek padavin je odraz prepletanja submediteranskih 
in subpanonskih značilnosti, saj je višek padavin spomladi 

in jeseni. Značilna so vroča, večkrat sušna poletja in mrzle, 

a razmeroma kratke zime. 
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Sredi Bele krajine, pri Kanižarici, so ohranjeni ostanki v 
preteklosti bolj razširjene terciarne premogovne kadunje, z 

normalno, površinsko rečno mrežo. Eudnik rjavega premoga, 

kjer letno izkopljejo okoli loo.ooo ton premoga, je bil 
odprt leta 1857, ob njem pa je nastalo rudarsko naselje 

Kanižarica (4-77), ki se širi proti Črnomlju. Novejše, podrob- 
nejše geološke raziskave obetajo, da so v južnem krilu še 

večje zaloge rjavega premoga. 

Na tesnem pomolu, ob sotočju Lahinje in Dobličice, je nastalo 
največje belokranjsko naselje - Črnomelj (4.752). Globoko 

zarezane struge obeh belokranjskih rek so predstavljale 

ugodno naravno pregrado, kjer se je iz strateških razlogov 
lahko razvil stari del mesta. Ostanki preteklosti pričajo, 

da je bilo področje naseljeno vsaj v starejši železni dobi, 
črnomaljski grad pa je bil sezidan leta 1165. Samo naselje 

pa se prvič omenja 1228 leta, leta 1277 pa že kot tržno na- 
selje. Zaradi stalno prisotne nevarnosti turških vpadov je 

bil že leta 14o7 povzdignjen v mesto, z istimi privilegiji 
kot sosednja Metlika. Ugodna obrambna lega in mogočno obzidje 

so ga obvarovali pred turškimi vpadi. Vse do konca prve sve- 
tovne vojne je bil Črnomelj manjši podeželski center, ki se 

je začel nekoliko hitreje razvijati po gradnji belokranjske 

železnice. Zametke industrije predstavljajo pravzaprav parne 
žage, iz katerih se je med obema vojnama začela razvijati 

lesna industrija. Les je prihajal iz sosednjega Velikega 
Bukovja (lokalna železnica) in gozdnatega Kočevskega Eoga. 

Iz livarne, ki je bila ustanovljena leta 192o, pa se je 

razvila kovinska industrija, ki je tudi danes (z Beltom) 

osnovna črnomaljska industrijska panoga. Hitrejša industria- 

lizacija pa se je pričela po drugi svetovni vojni, ko so ob 

lesni in kovinski industriji nastali še obrati tekstilne 

industrije (obrat "Beti")) elektroindustrije (obrat "Iskre"), 

zlasti pa prehrambene industrije (Belsad), pretežno sloneče 

na domači surovinski osnovi. Skupaj s sosednjo Kanižarico je 
Črnomelj postal pomemben zaposlitveni center z vrsto central- 

nih funkcij. Odraz gospodarske rasti se kaže v širjenju 
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naselja in večanju števila prebivalcev. Mesto se je iz stare- 

ga jedra ob sotočju razširilo predvsem proti jugu - Loki, 
v zadnjem obdobju pa se širi tudi proti severozahodu. V po- 
vojnem obdobju se je število prebivalcev skoraj potrojilo, 

saj je še leta 1948 v njem živelo le 17oo prebivalcev, danes 
pa jih je že okoli 5.ooo. Narašča njegov prometni in izobra- 
ževalni pomen, z izjemo tradicionalnega jurjevanja pa še ni 

ustrezno zaživela njegova turistična vloga. Po kapitulaciji 
Italije je postal središče osvobojenega ozemlja, ki je obse- 

2 galo nad 5oo km. V mestu so delovali številni partizanski 
odseki in ustanove, bil pa je tudi središče številnih obrtnih 

delavnic. 19. - 2o.2.1944 je bilo v Črnomlju zasedanje 

SNOS-a kot najvišjega zakonodajnega in izvršilnega telesa med 
NOB. Na Gričku je spomenik 125o belokranjskim borcem in 
žrtvam fašističnega nasilja, delo kiparja Savinška. 

Ob cesti proti Gradacu je obcestna vas Vranoviči (lo9), ki 

leži ob Lahinji, globoko vrezani v apniško površje, z zna- 

čilnimi okljuki. Na večjemu okljuku je nastalo slikovito 

naselje Gradac (4-54-), z ugodnim prometnim položajem in že 
v preteklosti močno poudarjenim neagrarnim značajem. Na- 
selje in grad so ustanovili fevdalci iz družine Graz, ki 

se omenja že leta 122o. Pod mogočnim gradom se je počasi 
začelo razvijati naselje s številnimi obrtniki, med katerimi 

so bili najbolj znani predvsem lončarji, kovači, kasneje 
pa tudi mizarji in kamnoseki. Gradac je imel posebno velik 

pomen v drugi polovici 19.stoletja, saj je bila leta 1851 

zgrajena železolivama, ki je izkoriščala manjša ležišča 
železove rude v Beli krajini. Vendar je že leta 1885 prene- 

hala s taljenjem železa in propadla, saj ni mogla zdržati 

konkurenco drugih, po legi in kvalitetnejši železovi rudi 
bolj perspektivnih železolivarn v okviru ostale Avstroogrske. 

Med drugo svetovno vojno je tudi Gradac doživljal tipko 

usodo, zaradi odhoda domačinov v partizane in napadov na 
bunkerje, pa so Italijani leta 194-2 požgali več hiš. 
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domačine pa odpeljali v internacijo. V jeseni 1944 je "bil v 

Gradacu ustanovljen fideci križ Slovenije, v gradaškem mlinu 

pa je delovala partizanska hidroelektrarna. Gradac nima 
večje zaposlitvene vloge, zato večji del prebivalcev dnevno 
hodi na delo v Metliko, Črnomelj in Semič. V slikovitem bivšem 
grajskem parku Tropinek so zlasti poleti številne prireditve, 
gradaški "mački" pa vsako leto pripravijo pustni sprevod. 

Preko Kloštra in Stranske vasi krenimo proti Semiču oziroma 
severnemu delu Bele krajine. Vin j i vrh (4-1) leži na manjšemu 

osamelcu z baročno cerkvijo iz leta 1647 z veličastno kupolo. 
Ob izviru Erupe je več manjših naselij, na desnem bregu Krupe 

pa ostanki nekoč mogočnega Krupskega gradu, ki so ga leta 1565 

oropali Ohirki. Izvir Krupe je sredi belokranjskega kraškega 

ravnika, v bližini istoimenskega naselja Krupa, 5 ^m južno od 
Semiča. Voda prihaja na dan pod strmim skalnatim obodom. Za- 

radi vodnatosti (minimalni pretok okoli 4oo l/s) je že takoj 
ob izviru mlin in žaga, ki še občasno obratuje, ob 2,5 km dolgem 

toku pa še trije obrati na vodni pogon. Zaradi slikovitega 

izvira in toka je Krupa predlagana za zavarovanje kot naravni 
spomenik. Kraški izvir Krupe je po vodnatosti v Beli krajini 

največji in je bil predviden za črpanje vode, vendar zaradi 
onesnaženosti voda trenutno ni primerna za črpanje. 

Semič (673) je središče severnega obrobja Bele krajine naj- 

večje (po površini) belokranjske krajevne skupnosti, z 55 na- 
selji in okoli 56oo prebivalci. Zanj je značilna slikovita 

lega pod vinorodno Staro (Semiško) goro, kjer segajo kvali- 
tetni vinogradi nad ^oo m visoko. Nad Semičemse končujejo 

najbolj zahodni obronki Gorjancev s Smukom in Semeničem, ki 
v vencu obkrožajo severni del Bele krajine. Pod Semičem pa 

se prične nizki kras, s številnimi vrtačami, površje pa je 

kamnito in slabo rodovitno. Semič je bil podložen gospodom 
Semeničem, ki so imeli grad najprej na pobočju Semeniča pri 

Gabru, kasneje pa na Smuku (547 m). V dobi turških vpadov je 
bilo okoli semiške cerkve in župnišča zgrajeno obzidje, v 

Semiču pa je bilo večje število obrtnikov, vendar je vse 
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do petdesetih let tega stoletja prevladovalo kmečko preM- 
valstvo» Med NOB je po kapitulaciji Italije v naselju delo- 

valo več partizanskih ustanov, konec oktobra leta 1941 pa 
je bila na Smuku nad Semičem ustanovljena prva belokranjska 
četa. Povojni razvoj Semiča je v znamenju razvoja Iskre iz 
Semiča. Ko je bila leta 1951 na Vrtači pri Semiču ustanovlje- 

na Iskra pri Semiču, je bilo v njej zaposlenih le 13 delavcev. 
Deset let po ustanovitvi je v njej našlo delo že nad 2oo 

delavcev, leta 1971 jih je bilo že 7oo, danes (1984) pa je 
v njej zaposlenih 165o ljudi iz več kot 15o naselij. Po 
številu zaposlenih in ustvarjenem dohodku tovarna kondenzator- 
jev daleč presega lokalni, pomen, saj ustvarja kar tretjino 

družbenega proizvoda črnomaljske občine. Pod vplivom indu- 
strializacije (Iskra, obrat IMV-a) se je popolnoma spremenil 
izgled Semiča in bližnjih naselij, s pomočjo Iskre se je 

izboljšal družbeni in osebni standard v Semiču in okolici, 
število prebivalcev bližnjih naselij in seveda Semiča pa je 
pričelo postopoma naraščati. Semič ima danes razvita vse 
funkcije centralnega naselja nižje stopnje (pošta, postaja 
milice, krajevni urad, celodnevna osnovna šola, vrtec, banka, 
gostišča in penzion Smuk, krajevni muzej, kulturni dom, 

telovadnica, itd.). 

Iz Semiča se -proti Gabru in Črmošnjiški dolini povzpnemo po 

slikoviti cesti skozi vinogradniški predel severne Bele 

krajine. Preko obvisele suhe doline pri Vrčicah, kjer je 

najstarejše vodovodno črpališče v Beli krajini (konec 19. 

stoletja), zapustimo porečje belokranjske Kolpe. Pri Brezju 
(538 m) preidemo v Črraošnjiško dolino, ki je sicer del 
Črnomaljske občine (spada h KS Semič), vendar je že v po- 

rečju Krke. Pri Srednji vasi je črpališče Guče, nad 

Črmošnjicami (97) pa nastaja zimsko-rekreacijski center 

Bele krajine in osrednje Dolenjske Gače (94-7 m), z že ureje- 
nimi smučišči in vlečnicami. Črmošnjice imajo tudi pomembno 

vlogo v gozdnem gospodarstvu, saj je bližnji Kočevski Eog 
znan po bogatih gozdovih. V Črmošnjiški dolini so več kot 
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petsto let živeli Kočevarji, ki so se izselili v začetku 
leta 1942. Ob ČimošnjiSici so v preteklosti bile številne 

žage in mlini, pri Starih žagah pa med vojno partizanske 
delavnice, predhodnice povojne Iskre. Dolina Črmošnjice 

se pri Starih žagah razširi, pred nami se odpre pogled na 
srednje Krško kotlino, kjer smo pričeli naše popotovanje. 
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