GRADIVO ZA EKSKURZIJO
PRIMORJE

Strunjimski zaliv
MORFOGENETSKA SKICA
STRUNJANSKE OBALE
Strunjanski potok
Soline

A

K - recentni klifi
FK - fosilni klifi (zaradi akumulacije Slrunjanskega poloka)
P - ostanki prvotnih pobofij
N - ostanki starejšega povržja (terasni nivo 90 - 110 ni)
D - drage: ostanki stranskih grap s plitvini akumulacijskim dnom
A - plitva akumulacijska obala s solinami

15. zborovanje slovenskih geografov
Portorož, 27. oktobra 1990.
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KOPNI DEL EKSKURZIJE

Ekskur/.ijska pot nas v začetku popelje skozi spalno naselje Lucija, mimo
secovcljskih solin in letališča za turistična ter ter manjša potniška letala. Nakar
prečkamo spodnja dela dolin Dragonje in Drnice. Obe sta bili v zadnjih letih
meliorirani in deloma opremljeni z namakalnimi napravami za intenzivno
pridelavo vrtnin in sadja. Na magistralno cesto znova zavijemo pri obratu za
predelavo mesa, vendar le za kratek čas. Vijugasta pot nas pripelje mimo
največjih oljčnih nasadov v Koprskem Primorju in teras do vasi Raven (Sv.
Peter). S ceste se nam odpira pogled na obdelano dolino Dragonje in kraško
planoto na hrvaški strani.
Postanek 1: KULTURNE TERASE
Dr. Julij TITL
Terase so nedvomno najpomembnejša značilnost koprske agrarne pokrajine.
Vsa pobočja, zlasti še tista v bližini obale, so povsod urejena v obliki teras, na
katerih so v preteklosti pridobivali najpomembnejši del kmetijskih pridelkov.
Za terasno pokrajino je značilna velika razdrobljenost obdelovalnih tal,
posebno močna je v severozahodnem delu Koprskega Primorja.
Pridelovanje kultur na umetno narejenih terasah ima vsekakor svoje
vzroke. Pomembno je na to vplivala predvsem klima. Močni nalivi, ki so tukaj
zelo pogosti, povzročajo ogromno škodo z močno erozijo flišnih tal. Ljudje so
negativne učinke erozije začeli uspešno odpravljati z graditvijo kulturnih
teras. Voda se ob deževju preliva po pobočjih, se na njih umirja in vsaj v
glavnem ne odnaša več rodovitne prsti. V tleh pa se akumulira tudi precej
vlage, ki v rastni dobi pogosto ublažuje vplive suše. Uspešna akumulacija vode
pa se doseže le s tem, da so terase urejene tako, da so rahlo nagnjene proti
brežini gornje terase. To je omogočilo najzaneslivejše pronicanje vode po vsej
njeni površini. Vseh padavin pa vsaj pri obilnejšem deževju tla ne vsrkavajo,
zato so uredili nagib površine tudi v njeni podolžni smeri, kar je omogočalo
stranski odtok padavin. S tem so odpravili nevarnost, da bi začela voda ob
večjih nalivih rušiti terase.
Največje terase, ki so še danes obdelane, so uredili povsod tam, kjer je
nagib terena manjši od 20°. Večina teras pa je imela naklono od 20 do 40°. Te
so bile zelo ozke in kratke. Toda prav na njih so v preteklosti pridelovali večji
del kmetijskih pridelkov. Obdelovali so jih lahko le ročno, ker so bile brez
dovoznih poti. Zaradi tega je bilo za njihovo obdelavo po- trebnih mnogo
ljudi, saj so morali na vsako teraso ves gnoj, trsne kole in trstiko ter ostali
material znositi na ramenih. Prav tako so morali znositi tudi ves pridelek do
bližnjih dovoznih poti.
Tretja vrsta teras je na strminah nad 40° naklona. Tc so mnogokrat velike
le po nekaj kvadratnih metrov, podprte z visokimi in strmimi brežinami ter

4

- GRADIVO ZA EKSKURZIJO - PRIMORJE

gospodarsko malo pomembne.
Glede na nadmorsko višino delimo terase na dva pasova. V prvega štejemo
terase do 250 m nadmorske višine, ki se raztezajo v bližini obale v vseh legah
- v severni in južni, vzhodni in zahodni, medtem ko v višjih predelih
prevladujejo terase le na južnih legah.
Današnjo podobo koprske terasne pokrajine obeležuje predvsem veliko
število opuščenih kulturnih teras. Obdelane so le na tistih območjih, kjer so
zelo ugodni pogoji. Poces propadanja teras ni nov, traja že desetletja, mi pa
smo priča njegovemu zadnjemu stadiju.

Osnovni vzrok za opuščanje proizvodnje na terasah je v veliki razkosanosti
obdelovalnih tal, kar onemogoča modernizacijo obdelave. Pomanjkanje
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dovoznih poti je preprečevalo celo uporabo vprežne živine in oranje s plugom.
Za normalno obdelavo in vzdrževanje je bilo zato potrebno veliko delovne sile.
To pa je odtegnil razvoj industrije in potrebe tržaške luke. Vendar bi bila
danes pridelava z množico delovne sile predraga in nekonkurenčna.
Napačno je sklepati, da je pridelava kultur na terasah preživela. Terase so
ljudje gradili predvsem, da bi zavarovali zemljišče pred erozijo. Zato lahko v
želji, da bi pridobili večje obdelovalne površine brez brežin za mehanizirano
obdelavo, povzročimo z čezmernim rušenjem teras tudi veliko škodo. Terase so
ostale v prirodnem pogledu danes enako pomembne, kakor so bile v
preteklosti. Potrebno jih bo nekako prilagoditi modernim načinom kmetijske
pridelave, kjer pa to ne bo uresničljivo, bo v koprski pokrajini zelo koristen
tudi gozd, posebno še na osojnih legah.
Postanek 2: TON1NA HlSA V RAVNU - KMEČKA STAVBNA
DEDIŠČINA V SLOVENSKI ISTRI IN PRIKAZ OUARSTVA
Zora ŽAGAR dipl. etnol.
Etnološki spomenik "Tonina hiša" ohranja značilnosti kmečkega stavbarstva
v preteklih dveh stoletjih, prikaz oljarstva v pritličju, soba v nadstropju pa
predstavlja način življenja istrskega kmeta v preteklosti.
Hiša leži v strnjenem zaselku Goreli. Zidana je iz kamna in je tipična
vrhkletna stavba z dvokapno streho. Ohranjeno kamnito zunanje stopnišče se
zaključi z baladurjem - majhno, pokriti teraso pred vhodom v bivalne
prostore. Na SV fasadi je dimniški, kaminski prizidek. Zunanjo tipiko stavbe
zaključujejo preprosto obdelani kamnoseški detajli oken in vhodov ter kritina
iz korcev.
Tudi notranjost stavbe je ohranjena v celoti. Spodnji prostori so pred
adaptacijo služili poljedelskim, sadjarsko- vinogradniškim in oljarskim
dejavnostim: sem so spravljali poljske pridelke, sadje, orodje in sode za vino.
Tu sta še v 19. stoletju stala oljčni mlin in stiskalnica. V zgornjih prostorih sta
postavljeni kmečka kuhinja in soba.
Med najpomembnejšimi agrarnimi panogami v Slovenski Istri je bilo v
preteklosti oljarstvo. Olje je bilo poleg soli in vina eden glavnih prodajnih
izdelkov. Poglavitni središči za trgovanje z oljem sta bila Trst in Koper.
Gojenje oljk se je v Istri začelo z Rimljani. Prav tako stari naj bi bili tudi
oljčni mlini in stiskalnice, in v vsej dolgi zgodovini so le malo spreminjali
svojo podobo.
Oljarnam pravijo v Slovenski Istri torkla. Beseda je latinskega izvora.
Torkla je bila lahko v zasebni lasti, ponekod so z njimi upravljale vaške
skupnosti - komuni. Obstajale pa so tudi oljarne v cerkveni lasti. V času
sezone (po sv. Katarini - 25. december) je v torki delalo 4-5 oljarjev in za
opravljeno delo dobivalo plačilo v denarju ali olju.
(Po katalogu "Tonina hiša - etnološka zbirka v Ravnu", Pomorski muzej
Sergej Mašera, Piran, Piran 1985;)
Pot od Ravna preko Nove vasi in Križišča Puče do Smarij vodi po vrhu
slemena v nadmorski višini 260 do 300 m. Sleme so. med dolinama Dragonje in
Drnicc, razrezali njuni pritoki v več krakov. Gručaste vasi so na robu slemena.
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na prisojai strani, kjer so v pobočju nad dolino in v dolini tudi kmetijska
zemljišča (njive, vinogradi, oljke). Poleg vasi na slemenu so, za podobo
pokrajine, značilni tudi številni zaselki (Raven 10 zaselkov. Nova vas S.
Krkavče 13), raztreseni večinoma v pobočju nad dolino.
R«ven je imel 1.1986 294 prebivalcev. Nova vas 171 prebivalcev. Aktivni
jjrcbivalci so zaposleni v Piranu in okolici.
Vasi Krkavče in Koštabona sta razglašeni kot kulturni spomenik, kar
pomeni omejitev v njihovem prostorskem razvoju. Zaradi tega se, z novo
pozidavo izven tradicionalno strnjeno pozidane vasi, širijo zaselki (nov
zasdelek Križišče Puče).
Šmarje (617 prebivalcev) so centralna vas in središče krajevne skupnosti s
trgovino, šolo in vrtcem, zdravstveno ambulanto, gostilno, PTT in tovarno
kovinske galanterije (okrog 200 zaposlenih).
Do naselja Pomjan se po vzpnemo najprej rahlo v breg in nato preko večje
slemenske uravnave Poljane, kjer je še neraziskan arheološki rezervat. S Straže
(n.v.377 m) nad Pomjanom se nam ponuja eden lepših panoramskih pogledov
na Koprski zaliv in okolice na severu, in notranjost Istre ob reki Rokavi in
Dragonji na jugu.
Razgledno pot do Babičcv bomo prehodili peš. Med potjo bodo
predstavljeni nekateri referati in rezultati posameznih raziskav podeželja v
Koprskem Primorju.
Postanek 3;
Dr. Franc Lovrenčak
Prispevek v Zborniku posvetovanja.
Franc Lovrenčak: PEDOGEOGRAFSKE IN VEGETACIJSKOGEOGRAFSKE
RAZMERE V KOPRSKEM PRIMORJU, stran 53.

Komentar k sliki na naslednji strani:
Prečni pokrajinski prere/ preko spodnjega dela doline Strunjanskcga potoka.
Debelina in zgradba prsti ter ostale fozikalne in kemične lastnosti kažejo ozko
povezanost z matično osnovo, reliefno obliko in ekspozicijo. Močno se kažejo
tudi vplivi človeka. Zaradi obdelovanja je nastal v vrhnjem delu profila orni
horizont A.

S

- GRADIVO ZA EKSKURZIJO - PRIMORJE

SOCIALMJEKONOMSKA IN DEMOGRAFSKA TIPOLOGIJA NASELU
KOPRSKEGA PRIMORJA
Fcic- REPOLUSK dipl. gpc^.
Prispevki, ki v Zborniku posvetovanja.
Peter Repolusk: SPREMINJANJE NARODNOSTNE STRUKTURE PREBIVALSTVA KOT ELEMENT DEMOGEOGRAFSKEGA
RAZVOJA V KOPRSKEM PRIMORJU, stran 107.
Drago Kladnik: MOŽNOSTI INTENZIVIRANJA RABE KULTURNIH
TERAS, stran 145.
Mirjam Požcš: PODEŽELSKA NASELJA V OBČINI KOPER, stran 156.
V okviru raziskave "Demografska gibanja kot dejavnik regionalnega
razvoja Slovenske Istre", ki je potekala na IGU v letih 1986-1988, je bila za
proučevanje prebivalstvenih gibanj v vseh treh občinah izvedena analiza glede
na stopnjo njihovega razvoja. Upoštevanih je bilo deset kriterijev s področja
demografije, socioekonomske strukture ter opremljenosti naselij. Določenih je
bilo šest tipov naselij, od katerih prvi trije označujejo depopulaeijska naselja.
Razporeditev naselij kaže na močno diferenciacijo v demografskem in
socioekonomskem razvoju med obalnim območjem ter gričevnatim zaledjem v
vseh treh občinah. V zaledju je 29 od 50 naselij razvojno problematičnih, v
urbanizirani coni in njenem ožjem obrobju pa le eno od 33-tih. V grobem
lahko v gričevnato zaledje uvrstimo naselja v krajevnih skupnostih Črni kal,
Gračišče, Gradin, Boršt, Marezige in Šmarje v občini Koper, Dvori v občini
Izola ter Nova vas-Padna-Raven v občini Piran.
Splošne karakteristike naselij z zaostajanjem v stopnji razvoja:
• to so večinoma manjša naselja (do 150 prebivalcev) in
izrazito skoncentrirana v gričevnatem in hribovitem zaledju
obalnih občin,
• v naseljih živi manjši del prebivalstva območja (pod 10 %),
vendar so v zaledju po demografskih in socioekonomskih
razvojnih trendih prevladujoč tip naselja,
• velika večina naselij izgublja prebivalstvo ali prebivalstvo
izumira,
• naselja so v večini brez centralnih funkcij in prometno slabo
povezana,
• naselja so (glede na delež kmečkega prebivalstva) v
precejšnji meri agrarna, a gre v dokajšnji meri za ostarelo
kmečko prebivalstvo.
Naselji Babiči in Marezige se, v zadnjih letih ob cesti in drugi
infrastrukturi, zraščata v obcestno naselje. Do sem je še segel proces
suburbanizacije. Vseveč je tudi obrtniških delavnic, ki so zasnova drobnega
gospodarskega razvoja na podeželju. Zelo šibki učinki suburbanizacije so
prisotni v naseljih na slemenih južno od ceste Babiči - Pridvor (Boršt, Truške,
Lopar, Popetre,...). V glavnem zaradi prometne odmaknjenosti, še
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nedograjenega vodovodnega omrežja in šibke preostale infrastrukture.
V zgornjem toku Dragonje in ob Rokavi sta aluvialni ravnici zelo ozki. Za
kmetijstvo pomembna zemljišča so zato na položnih južnih pobočjih v vznožju
dolin, kjer je manj pogosta tudi slana.
V Pridvoru (Sv. Antonu) se naša pot spusti na flišni hrbet, ki se začne nad
Sočergo in se v dinarski smeri, polagoma spušča proti morju. Pot nas vodi po
temenu hrbta, skozi nekdaj razložen tip naselij (zaselki) do Bertokov (n.v. 40
do 50 m). Sodobna urbanizacija je nekdanjo intenzivno vrtnarsko-sadjarsko—
vinogradniško področje spremenila v strnjeno predmestno urbano cono Kopra.
Najdlje je proces urbanizacije napredoval v Pradah. V Bcrtokih si bomo
ogledali sodobno zasnovano kmetijo.
Postanek 4: KMETIJSTVO V SLOVENSKI ISTRI
Irena VRHOVNIK dipl. ing. agro.
Značilnost kmetijstva v Slovenski Istri je pestrost kultur. V ožjem obalnem
pasu je najugodnejša mikroklima - tipično mediteranska,/, značilno oljko,
smokvo, mandljem, granatnim jabolkom, žižolo, japonsko nešpljo, v zadnjem
času se uveljavlja še aktinidija, v zavetju uspevajo tudi mandarine. Južna
pobočja obalnega področja so poznana po zgodnjih vrtninah: grah, zgodnja
čebula, zgodnji krompir, stročji fižol....od sadja pa zgodnje jagode in češnje.
Bolj ko se odmikamo od morja, manj je vrtnarskih in več je poljedelskih
površin. Površine na pobočjih so sterasirane. Značilna je velika razdrobljenost
zemljišč (majhne parcele) in velik delež družbenih zemljišč, ki je omogočil
postavitev večjih družbenih nasadov - vinogradov in sadovnjakov
Limitni faktor pri pridelovanju ranih vrtnin je voda. Z napravo manjših
vodnih zajetij na ugodnih mikrolokacijah rešujemo rentabilnost proizvodnje
primicij. Močnejša vrtnarska proizvodnja je v toplejših dolinah, odprtih proti
morju, kjer je zagotovljeno namakanje (Bertoska Bonifika, Sermin Valmarin,
spodnji del Rižanske doline, dolini Vanganel in Dragonja). V teh dolinah je
večji poudarek na pridelovanju paradižnika, kumar, jesenske evetače, zelja,
ohrova... V strukturi celotne vrtnarske proizvodnje je najmočneje zastopan
paradižnik (40%), nato zgodnji krompir, spomladanska čebula, cvetača, zimsko
zelje, kumare, zgodnje bučke, zgodnja spomladanska in jesensko zimska solata,
rdeč radič; v manjših količinah se prideluje paprika, rdeča pesa, špinača,
blitva, korenje, por, rdeča redkvica... pa tudi manj poznane, za primorsko
kuhinjo značilne vrtnine: melancani, šparglji, artičoke, koromač, cikorja...
Proizvodnja vrtnin je delovno najbolj intenzivna in daje največji delež
dohodka iz kmetijstva tega področja.
Vinogradništvo je druga najpomembnejša panoga. Za to področje je
značilno rdeče vino refošk, od rdečih vin se prideluje še merlot in kabernet.
Od belih vin je največ malvazije, nekaj pa tudi vrhunskega vina pinot
chardonnay.
Zelo pomembna panoga je sadjarstvo - pestrost sadnih vrst je izredno
velika. Največja je proizvodnja hrušk, breskev, nato k:>kija, češenj, zgodnjih
jabolk, sliv. jagod,... Proizvodnja je v večji meri locirana v toplejših dolinah,
kjer je možno tudi namakanje. Oljka je že od nekdaj značilna za Istro. Zasajena
je na toplejših pobočjih, tudi na zemljišču manj primernem za druge kulture
(kamnita tla izpostavljena suši). Za starejše nasade je pogosto značilna
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asocijacija oljke z zelenjadarsko proizvodnjo, predvsem pridelovanjem zimskih
vrtnin. V zadnjih letih delamo na razvojnem programu oljk. Do sedaj je
zasajeno preko 120 ha intenzivnih oljčnikov. Čeprav je to sadna vrsta, jo
zaradi njenega pomena in specifičnosti prozvodnje vezane na predelavo olja,
obravnavamo posebej.
Poljedelstvo je dohodkovno manj pomembna panoga. Prideluje se predvsem
pšenica, koruza in lucerna. Živinoreje je tudi malo. Ta je locirana predvsem v
zaledju višjih pobočij občine Koper (Gračišče, Brezovica, Belvedur, Gradin,...).
Ta področja nimajo več tople mediteranske klime, prevladuje poljedelstvo in
živinoreja. Celotna kmetijska proizvodnja je bolj ekstenzivna, tržne
proizvodnje je malo. Intenzivno proizvodnjo mleka in mesa imajo hlevske
skupnosti.

Pri Bcrtokih doseže ekskurzijska pot morje, oziroma obalo Stanjonskega
(Škocjanskega) zaliva, ki pa to ni več. saj so ga pregradili in delno že zasuli za
potrebe luške dejavnosti, planirane prostocarinske rane in prometnega
terminala. V današnji podobi je Škocjanski zatok pomembno zatočišče
močvirskih ptic (malih ponirkov, črnih lisk, prodnikov, beločclih deževnikov
idr.) in tipično rastišče nekatere halofitne (osočnik. ozkolistna mrežica ...) in
močvirske vegetacije. Zato so naravovarstveniki predlagali nekatere njegove
dele za zaščito.
Na južnem obrobju Kopra se razprostira Bonifika - pokrajinski tip s
tipičnimi vodnimi in talnimi razmerami ter vegetacijo, ki se je razvila na. v
začetku 20. stoletja, opuščenih solinah. Po hidrotehničnih delih v dobi med
obema vojnama, katerih cilj je bil /manjšati poplavnost in zamočvirjenost
Bonifike, je ta v zadnjih desetletjih v fazi postopnega zasipanja (odpravljanja
depresijske lege) in pridobivanja novih površin za potrebe športa in rekreacije,
industrije, storitvenih dejavnosti in prometa.
Nadaljevanje ekskurzije nas po obalni cesti, mimo Zusterne in pod klifi, ki
pa niso več aktivni, ker jih je od morja odrezala cesta in nekdanja ozkotirna
proga Trst - Poreč, pripelje do Izole, zaključka kopenskega dela ekskurzije. Cc
zanemarimo značilnosti Izole, kot ribiškega, starega industrijskega,
ladjedelniškega in tudi turističnega mesteca, je zanimiva tudi njena
kameninska zgradba. Je edino slovensko obmorsko mesto (znotraj meja RS), ki
leži na apnencu in ima tudi nekaj apnenčaste obale.
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Prispevki, natisnjeni v Zborniku posvetovanja.
Darko Radinja: POKRAJINSKE ZNAČILNOSTI TRŽAŠKEGA ZALIVA IN
KOPRSKEGA PRIMORJA, stran 7.
Darko Radinja: DIMENZIJE TRŽAŠKEGA ZALIVA IN SLOVENSKEGA
MORJA TER NJIHOV REGIONALNI POMEN .stran 13.
Milan Orožen Adamič: PODVODNI RELIEF TRŽAŠKEGA ZALIVA IN
VAROVANJE NARAVNE DEDIŠČINE, stran 21.
France Bernot; HIDROGRAFSKE ZNAČILNOSTI MORJA OB SLOVENSKI
OBALI, stran 29.
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Slanost morske vode na površini in smer morskih tokov (Nelson, B., W., 1973: Mineral
composition of Adriatic Sea sediments. Mediterranean Sea). Pr. tem. označuje smer
profila temperatur in slanosti na spodnji sliki.
Avgust 1%6
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10 km

December 1966

Profil temperatur in slanosti v Tržaškem zalivu v letu 1966. Vir: Ferrucio
Mosetti, Temperatura e salinit nel golfo di Trieste. Adriatico. Trst, 1967 št.
5-6, str. 11-16.
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RECENTNI RAZVOJ STRUNJANSKE OBALE
OHRANJEN DEL STAREJŠEGA
POBOČJA KOD RECEHTNIH
/ KLOPOM

STAREJŠO TERASOx

PRVOTEN POTEK
STAREJŠEGA
POBOČJA

RECENTNI KLIF C

MORSKA GLADINA

V
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RECENTNA ABRAZJSKA TERASA
Darko Radinja: Prispevek k spoznavanju recentncga abrazijskega reliefa na
primeru strunjanske obale. Mednarodni mladinski raziskovalni tabori 1971-72.
Republiški koordinacijski odbor gibanja Znanost mladini. Ljubljana, 1973, str.
84.
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Termogram morja v Strunjanskem zalivu 7. julija 1973. (Vir: Darko Radinja:
Prirodnogeografsko proučevanje Strunjanskc doline. Mladinski raziskovalni
tabori 1973-1974. Republiški koordinacijski odbor gibanja "Znanost mladini",
Ljubljana 1979, str. 61.)

Izdala in založila
Zveza geografskih društev Slovenije
Ljubljana 1990
Opis poti so pripravili in uredili:
Mirjam Požeš
[gor Jurinčič
Darko Ogrin
Julij Titi
Zora Žagar
Peter Repolusk
Irena Vrhovnik
Franc Lovrenčak
Darko Radinja
Jože Zumer
Milan Orožen Adamič
Namizno založništvo in oblikovanje; Milan Orožen Adamič.
Gradivo za ekskurzijo je bilo v celoti urejeno in pripravljeno za tisk na
računalniku Atari Mega ST4 s programom STEVE Primoža Jakopina.
Tisk; Povšc, Ljubljana.
Naklada; 300 izvodov.

Po mnenju Republiškega sekretariata za kulturo spada ta knjiga med
proizvode, za katere se nc plačuje temeljni in posebni davek od prometa
proizvodov. Mnenje številka 415-448/90 mb z dne 14/9-1990.

Slika na nalovnici: Darko Radinja; Prispevek k spoznavanju rcccntncga
abrazijskega reliefa na primeru strunjanske obale. Mednarodni mladinski
raziskovalni tabori 1971-72. Republiški koordinacijski odbor gibanja Znanost
mladini. Ljubljana. 1973, str. 75.
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