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GEOGRAFSKI ZNAČAJ SLOVENSKEGA PRIMORJA

Slovensko Primorje, to je naša dežela ob morju, ali kakor naše 
ime še bolj natančno opredeljuje, pokrajina pri morju. Slovenska 
zemlja v današnji razpored bi prebivalstva sega do morja samo- v  
primeroma ne velikem obsegu: od ustja Rokave ali Dragonje pa do 
Soške ravnine, to se pravi samo v velikem najbolj se verno'vzhod
nem zalivu severnega Jadranskega morja. Toda od tega je velik del 
priključen Italiji, ves Trst in vse obrežje na robu Krasa tja čez 
Nabrežino', Štivan, Doberdob in Tržič, Soška ravan z Gorico in naj
južnejšimi Brdi, pa vsa Beneška Slovenija. V svobodni upravi 
LR Slovenije je le južnoi obrežje Tržaškega zaliva, od srede Milj- 
skega polotoka doi Savu dri jskega rtiča in do' spodnje Dragonje, to 
je svet ožjega Koprskega okraja iz dobe zone B zavezniškega 
okupacijskega ozemlja prvih povojnih časov.

Prav ob morju je tedaj le sorazmerno majhen del slovenske' 
zemlje. Toda dih morja sega mnogo bolj daleč, učinki blagodejne 
bližine morja se raztezajo bolj na širokoi v bližnje zaledje. In za 
vse to ozemlje se je v  živi ljudski govorici že od nekdaj uporabljala 
označba primorske zemlje.

Za časa italijanskega gospostva 1918—1943 so> tej deželi dali 
ime Julijske krajine, ki nima nobene zveze z morjem in ki je bilo 
dano imperialistično, z vidikov od onstran morja. Toda za celinsko 
notranjost je bila najbolj važna ugotovitev, da je to dežela pri 
morju. Človek, prihajajoč od vzhoda ali severovzhoda, je to po
krajino ali njene posamezne dele ob morju vedno znova imenoval 
po njem, zakaj lega. pri morju, to je za sosede na celinski strani 
njeno najimenitnejše geografsko svojstvo. Zato je docela prirodno, 
da se je tudi na osrednjem in vzhodnem Slovenskem najbolj udo
mačila za ta predel označba Primorske dežele, bodisi Primorskega 
iz preteklosti ali Primorja iz sedanjosti. Bodi Primorsko ali Pri
morje, oboje nam pomeni isto : deželo ob morju, kar je njena po-



glavitna oznaka. Seveda pa je pri tem res, da so glede odnošajev 
do morja, med posameznimi deli Primorja velike razlike. Toda poi- 
sebno važno, nemara, odločilno se zdi, da so osrednji deli, predstav
ljajoči sredotežna središča, vsega d emogeografskega dogajanja, ali 
docela ob morju ali vsaj v njegovi blagodejni bližini. Vsekakor pa 
je nad to pokrajino dih od morja, ki ji daje skupna svojstva mari- \ 
timnosti, dasi se ne izražajo v vseh področjih enako'. In sicer so' to 
mediteranski podnebni, vegetacijski, gospodarski in splošni demo- 
geografski vplivi. Pri ugotavljanju sorodstva v vseh naznačenih 
pogledih mediteranstva ni treba, da mislimo samo' na. sosedne itali
janske predele, ki kažejoi slična svojstva,, marveč prav tako na 
ostala -mediteranska področja, bodisi na naši vzhodno jadranski 
obali ali pa, drugod ob Sredozemskem morju. V Primorju participira 
tedaj slovenska zemlja tudi na mediteranskem prirodnem in kultur
nem območju.

' ' Drugi del primorskih značilnosti leži v mejnem območju, v
mejni in prehodni funkciji primorske pokrajine. Domala vse ono, 
kar smo označili kot. značilno' za stični, križiščni ter prehodni zna
čaj 'Slovenije, velja, v koncentriranem smislu za Primorje. To je res 
mejna pokrajina. Tu se stika dinarski predel s Furlansko in Gomje- 
italsko nižino, hkrati pa se naslanja na. zgornji konec Jadranskega 
morja. Ako v  soglasju z. Jovanom Cvijičem ves dinarski predel 
štejemo k Balkanskemu polotoku, moramo obenem zaključevati, 
da, se tu Apeninski polotok stika z Balkanom. Na. dinarsko' pod
ročje se naslanjajo' Alpe v pasu, ki poteka od Vrhnike mimo Zirov, 
Cerkna, ter Tolmina, (prim I, str. 17 sl.). Bodisi v obsegu stare pri
morske dežele kot modemih okrajev Koprskega in Goriškega sega 
primorska pokrajina, prav krepkoi še v  alpski svet, ki jo z njim veže 
zlasti dolina ter porečje Soče. Ob nižini se tako ob dinarskem kot 
ob alpskem področju med Vipavsko dolino' ter Tilmentom vleče pas 
fliša, ki napram ravnini razlike med obema področjema zabriše; 
kraški dinarski značaj stopi da nižine le v ozkem pasu med Vipavo 
in Timavom. Ne preseneča nas tedaj, da od italijanske strani ne 
delajo dosti razlike med Alpami ter Dinarskim sistemom (I, i, 
str. 17 sl.), saj pomenita šele oba skupaj oni. veličastni okvir, ki po
gledom iz nižine tako prepričevalno' zapirata obzorje na vzhodni, 
severnovzhodni ter severni strani.

Alpsko-d inarski obod, ki obdaja nižino* med Tilmentom te r 
morjem, p a  ni neprehoden zid, m arveč vodi skozenj obilica, dosti 
dobrih prehodov. Železni kanal te r K analska dolina, N adiška te r



Soška dolina s Predelom, Baška dolina (proti Bohinju) te r Petrovim  
brdom  (proti Selški dolini), s prehodi ob porečju Idrijce proti Po
ljanski dolini, čez Lučne proti H orjulu te r mimo Godoviča proti 
Logatcu in  široka V ipavska dolina s Pivko te r Postojnskim i vrati, 
to  so vse zložni prehodi, poi katerih  je  b ila od nekdaj človeškemu 
občevanju odprta pot od G orenjeitalske nižine v alpsko', podonav
sko te r balkansko notranjost in obratno, ne glede n a  prehode, k i se 
nudijo čez nizki K ras do Tržaškega zaliva. Vrednost navedenih pre
hodov je tem  večja, k er se nahajajo  ob severnem koncu dolgega 
Jadranskega m orja, pa  tud i zaradi tega, k e r imamo zapadno odtod 
prvi podobni prehod skozi Alpe šele na Brennerju, k a r  seveda po*- 
membnost prehodov Slovenskega P rim orja temeljito' stopnjuje.

N a črti H um in (Gernona), Tarčent, Neme, Čedad, Krmin, G ra
diška, Tržič (Stivan) se stika ta  dva bistveno različna predela in 
nanjo  se naslanja še danes, v glavnem etnografska m eja med Slo
venci in F u rlan i te r Ita lijani, skoro tako', kakor se je  izoblikovala 
v oni stari dobi, ko se je  na n je j razvil znani langobardski limes, 
u trjena  meja, k i so do n je  osvojili in zasedli te r si za svoj obstoj 
uredili zemljo' stari Slovenci.

Slovensko Prim orje sega ob Tržaškem  zalivu do morja. M orska 
obala pom eni v  prvi, vrsti »okno v svet«, predstav lja  stik s prom et
nim  sredstvom ogromnih razsežnosti. S Tržaškim  zalivom se zajeda 
Jadranska m orje n a jda lj na, sever, najbolj v kontinent, obenem p a  
v neposredno' sosedstvo' onega področja, odkoder vodijo' p rav k ar 
naznačene prirodne poti v kontinentalno' notranjost. S tem, da sega 
Slovenija ravno v T ržaški zaliv, ima delež n a  tistem  delu severnega 
Jadrana, k i je  za promet, za prometno' povezavo' med celinskim 
zaledjem  in morjem te r obmorskimi deželami, najbolj važen.

V naravi stvari je, da spada Slovensko Prim orje kot prim orska 
pokrajina k  tisti deželi, k i ji pomeni zaledje, torej k Sloveniji, ki 
ji posreduje dostop do' m orja ter1 preko njega v prekooceanski svet. 
Toda Slovensko' Prim orje je  m ejna pokrajina in  v političnogeograf- 
skern pogledu je  b ila  usoda te m ejne pokrajine, da jo  je  teritorialno- 
politični razvoj pritegnil zdaj na eno, zdaj na drugo stran  pa da 
ji je  iztrgal robne kose. Politična oblast od apeninske odnosno od 
benečanske stran i je  segala od oglejske dobe dalje v glavnem na 
nižinski predel pa  n a  njegovo' neposredno obrobje v porečju Nadiže 
te r tilm entske Bele. Zraven pa je  bilo močno' poseganje preko morja,, 
zakaj Benečanska republika se je  krepko' uveljavila s svojim vpli
vom po' morski poti in po njej razširila svojo ekspanzijo' na  istrski



obmorski pas. Toda končno so* z avstrijsko trodelno deželo' Primor
sko uredili to mejno krajino* tako, da je obsegala le malenkostni del 
nižine ob spodnji Soči, dočim se je v  zgornjem delu omejevala v 
glavnem na Posočje. Od leta 1918 do 1943 se je politična oblast 
Apeninskega polotoka raztegnila še čez staro Primorsko deželo' na 
notranjski del Kranjske. Samo* rimska doba in sledeča ji epizoda 
ob preseljevanju narodov je izvedla toliki politični poseg preko 
Primorske krajine v  kontinentalni vzhod.

V naši dobi, z zmago v  narodnoosvobodilni borbi, s® je Sloven
sko Primorje spet vrnilo v matičnoi deželo Slovenijo, kamor jo ve
žejo prirodne vezi zemlje in ljudstva. Toda v robnih predelih so' 
ostali kosi naše zemlje in našega ljudstva — onstran novih državnih 
meja, v Trstu in na Soški ravnini z Gorico ter obrobjem Brd pa 
v Beneški Sloveniji in Kanalski dolini. Zlasti je gospodarsko' boleče, 
da je iztrgana iz celote sklenjenega slovenskega ozemlja Gorica, 
urbansko središče slovenskega Posočja, ter Trst, vodilno' in največje 
izgrajeno' mesto v  Tržaškem zalivu, ki se je bilo> do' tolike velikosti 
razvilo' sploh samo zaradi pripadnosti na kontinentalno' stran.

Slovensko Primorje obsega na severu še visoke Julijske Alpe 
s precejšnjim pasom predalpskega hribovja, dočim zavzemajo 
osredje in jug široke kraške dinarske planote Idrijske^ Banjščice 
in Trnovski gozd z Nanosom, pa Kras. Toda v njih so' vložene v 
poševni prečni smeri, v  dinarskem pravcu, staroterciame flišne 
proge, Vipavska dolina z Brdi, ter Pivka z Reško dolino in z 
Brkinskim hribovjem, ob Tržaškem zalivu pa drugi eocenski pas, 
ki pripada s sevemozapadnim delom, si Savrinskimi brdi že Sloven
skemu Primorju. S svojim od kraškega, različnim reliefom in manjšo' 
vzpetostjo' predstavljata obe eocenski progi v glavnem velika po
dolja, ki so važno zbiralno' območje, osnovne žile v celotni strukturi 
predela. K temu pridejo' še podolja v  kraškem področju samem, 
Podgrajsko in Nabrežinsko' ter Reško sredi Krasa, predstavljajoča 
velike suhe doline, usmerjene prav tako' v dinarskem pravcu, proti 
Tržaškemu zalivu ter spodnjemu Posočju. Poglavitno' osnovnico' 
v reliefu pa tvori reka Soča, predvsem s svoijo< dolino' samoi, potem 
pa s svojim porečjem, s sistemom stranskih dolin, ki se vežejo nanjo.

Najvažnejši v  Posočju je oni predel, kjer Soča pri Solkanu 
stopi iz soteske in kjer se njena dolina razširi ter se združi z Vipavo. 
Tu je nastala prirodna osnova za demogeografsko' središče pokra
jine, obsegajoče celotno porečje Soče, deželo Goriško'. Nastanek 
mesta Gorice je naselbinski odsev teh prirodnogeografskih ter 
demogeografskih dejstev.



Pod. i. Posavska Slovenija in Slovensko Primorje

D robna pokrajinska razčlenitev — 1. državna meja, 2. republiška meja

I. Gorenjsko z L jubljansko pokrajino: Gorenjski alpski svet: A. v Kamniških 
Alpah, B. v K aravankah, C. v Julijsk ih  A lpah — L jubljanska kotlina: 1.̂  R a
dovljiška dežela in  Blejski kot; 2. D obrave: 3. K ranjska ravan  s Sorškim 
poljem; 4. Osamelci okrog Skaručne; 5. Bistriška ravan; 6. Ljubljansko polje; 
7. Barje; 8. Polhograjsko hribovje z G radaškim i dolinami; 9. Trojanske do

line; 10. Grosupeljska kotlina z Goljansko planoto

II. Zasavje: 1. Zgornje Zasavje s Črnini revirjem ; 2. Spodnje Zasavje

III. Dolenjsko: K rška kotlina: l a .  Brežiška ravan, lb .  Krško polje, 1 c. Kra- 
kovo in Zakrakovje, 1 č. Šentjernejska ravan, 1 d. Krške in šm arješke gorice, 
le .  Bizeljske in Sremiške gorice; 2. Novomeška kotlina. Srednja Dolenjska:
3. M irenska dolina z obrobjem; 4. Temenica, Šentviška kotlina in Stiški kot; 
5. Suha k ra jina ; 5 a. Dobrepolje; 6. Višnjegorske planote. Zahodna Dolenjska: 
7. Lašče; 8. R ibnica; 9. Kočevsko. Slovensko porečje Kolpe: 10a. Zgornje 
Pokupje, 10b. Kostel, 10c. Stari trg  ob Kolpi, 10Č. Bela krajina, 11. Gorjanci.

IV. N otranjsko: 1. N otranjske planote; l a .  Krimsko višavje z Rakitniško in 
Pokojiško planoto, 1 b. Vidovska planota z Rutami, 1 c. Bloke, 1 č. Potočanska 
p lanota; 2. N otranjsko podolje: 2 a. Logaška kotlina s Hotenjsko suho dolino, 
2b. P laninsko polje, 2 c. Cerkniško polje, 2č. Loška dolina z Babnim poljem.

V. Koprsko Prim orje — Obrežje Tržaškega zaliva: l a .  Šavrinsko flišno 
obrežje, 1 at. Flišno obrežje v Trstu, 1 b. Kraško obrežje, 1 c. nižinsko obrežje. 
Pokrajine v obodu Tržaškega zaliva: 2. Šavrinska brda; 3. Podgorska p lanota;
4. S lavnik (s Č ičarijo); 5. Kras. Pokrajine v zaledju: 6. Podgrajsko podolje; 
7. Brkini in Reška dolina; 8. Jelšansko ali Brgudsko podolje; 9. P ivka; 10. Snežnik.

VI. Goriško: 1. Soška ravan; 2. Flišne pokrajine: 2 a. Goriška okolica, 2b . Vi
pava, 2 c. Goriška Brda. Rovtarski predel: 3. Trnovski gozd z Nanosom in 
Hrušico: 4 a. Idrijske planote, 4b . škofjeloško hribovje, 4 c. Cerkljansko h r i
bovje. Srednje Posočje: 5 a. Srednja Soška dolina, 5b. Banjščice, 5 c. Kambreško 
pogorje; 6. Beneškoslovensko hribovje. Zgornje Posočje: Či Soške Julijske Alpe; 
Č2. Tolminska kotlina s Kobaridom in Krejskim podoljem; Č3. Baška dolina.



Drugo ogrodje predela je Tržaški zaliv. Proti njemu se znižuje 
svet od vseh strani, bodisi v eocenskem področju Šavrinskih brd, 
pa v Krasu, kjer se močno uveljavljajo' suha podolja, usmerjena 
proti severnemu koncu Tržaškega zaliva ter spodnjemu Posočju, 
kakor končnoi tudi Soška ravan sama. Spričo tega je bila dana pri- 
rodna osnova, dasi razmeroma malo obsežna, za geografsko pokra
jino, obsegajoča v glavnem obod Tržaškega zaliva ter njegovo 
bližnje zaledje.

Slovensko Primorje obsega potemtakem dve geografski jedri, 
dve geografski enoti, ki se nanju naslanjajo ostale pokrajine. Po
sočje je vsekakor večja in izrazitejša enota, dasi je njeno krajinska 
jedro razmeroma malo obsežno'. Toda Tržaška enota se odlikuje po 
tem, da je naslonjena na morje, dočim je Posočje bolj kontinen
talno. Morje je po> svoje važen pokrajinski element, dasi se uve
ljavlja v glavnem kot posredovalec v prometna-trgovinskem po
gledu pa razen tega ekonomska kot izvor in torišče ribištva, 
solarstva itd. Morje je dalo osnovo za mogočni razvoj Trsta, ki je 
napredoval v veliko* in mnogovrstno: gospodarska središče preko' 
funkcije urbanskega središča svoje prirodne pokrajine. Saj je nje
gova poglavitna funkcija sploh v  prometno-trgovinski vlogi, sega
joči daleč bodisi po morju kot po* kontinentalnem zaledju. Z njim 
se Gorica, ki je nastala kot urbansko središče Posočja, ni mogla 
kosati, saj je celo sama podlegla njegovemu vplivu, odkar se je z 
zgradbo soško-bohinjske železnice začel Trst uveljavljati tudi kot 
posredno urbansko središče v Posočju.

V področju ravnine ob spodnji Soči imamo stik Posočja z ve
liko Furlansko' ravnin O' in s severnim delom Tržaškega zaliva. Tu 
bi se moglo* pričakovati, da, se razvije skupno središče za ves predel; 
po prirodnih pogojih vsaj je bila dana možnost za tak razvoj. Ven
dar je dejansko dogajanje takšno možnost izrabilo samo doi neke 
mere in za malo* časa, v  dobi nastanka velike Aquileje, toda še to le 
v znamenju činiteljev tujega izvora in tuje dinamike, kot imperia
listična ekspozitura Apeninskega polotoka. V kolikor je bil in je še 
Trst dedič te funkcije^ se je istotako dokopal do' nje s pomočjo' 
faktorjev zunanjega izvora.

Slovensko' Primorje vključuje tudi severni del Istre, ki je sicer 
krepka geografska enota, a nima svojega prirodnega jedra, niti ni 
imela dejanskega urbanskega središča. Istra je širok polotok, obdan 
s treh strani z, morjem in s tem dokaj izoliran. Toda Istra sama je 
brez prirodnega osredja, nima nobene količkaj znatnejše kotline ali



ravnine, ki bi imela v  sebi pogoje za osrednjo- političnoupravno in 
sploh demogeografsko* vodilno funkcijo. Zato ni čuda, da dežela ni 
bila nikdar centralizirana in v zadnji avstrijski dobi niti svojega 
glavnega mesta ni imela. Njena pribrežna stran je podlegala vpli
vom, prihajajočim preko morja; zapadni del vidimo skozi stoletja 
pod benečanskim gospostvom, dočim je bil ožji vzhodni pas nekaj 
časa priključen Hrvatski. Temu primemo je prebivalstvo! v zapadni 
obrežni progi ohranilo skozi stoletja svoj romanski značaj, medtem 
ko kaže v osredju in na vzhodu nadaljevanje demogeografskih 
razmer od preko Kvamera. Na severu zagraja Istro kot polotok 
visoka planota Čičarije, toda bodisi v  starem kot v  srednjem veku 
se je k Istri štelo še vse, kar se razprostira na severu od č ičev  tja 
do Vipavske doline in do v  Hrušico ter Pivko. Od severa, mimo 
Čičarije, so se Slovenci razširili v  Istroi, ki je dobila svoj predvojni 
politični obseg polagoma z dodelavo političnih meja Goriške ter 
Kranjske. Toda preko Čičarije, ki pomeni prirodno mejo polotoku 
na severu, v  glavnem niso segli, marveč so zasedli istrska tla v onem 
delu, ki spadajo še k bližnjemu zaledju Tržaškega zaliva, predvsem 
pa še porečje Rokave in nekoliko čez. Slovensko prebivalstvo Istre 
je ostalo tedaj v  vsem obsegu naslonjeno* na pokrajinske enote, 
ležeče izven polotoka.

Slovensko* Primorje se označuje kot izrazita mejna pokrajina, 
kot krajina v prvotnem pomenu besede. Res je tako* po* prirodi. Tu 
meji alpsko-dinarski svet na Furlansko* ravnino* in na Jadransko 
morje*, Balkanski polotok ter srednjeevropske Alpe na Apeninski 
polotok. Toda Slovensko* Primorje* je po* svojih prirodnih svojstvih 
še docela izvenapeninska pokrajina ter pripada Alpam in Dinar
skemu sistemu, dasi je robni pas tako* prvega kot dragega. Tudi 
v demogeografskem pogledu je alpsko-dinarska pokrajina, saj bi
vajo po* njej po* ogromni večini Slovenci, torej prebivalci istega 
rodu, kot v  zaledju. Kar je v  njej apeninskega elementa, je v  zvezi 
z morjem, je omejeno na malo* obsežne postojanke na Tržaškem 
zalivu ter na robni pas Soške nižine, ki spada še zraven kot vez ob 
spodnji Soči. V politično-geografski preteklosti vidimo* kolebanje 
vpliva o*d obeh strani, zdaj iz kontinenta, zdaj od Apeninskega pol
otoka. Vsekakor se v  političnem področju značaj obmejne lege, 
značaj krajine, še najbolj uveljavlja. Toda domala vsa prirodna ter 
demogeografska dejstva vežejo* Slovensko Primorje mnogo krepkeje 
na dinarsko-alpsko* stran, poudarjajoč mejo* na stiku med Dinar
skim sistemom, Alpami ter Furlansko ravnino.



V Slovenskem Primorju nam je tedaj razlikovati dve pokrajin
ski jedri, dva predela. Prvega od njih moremo označiti kot Trža
škega ali Koprskega, a drugi je Posočje.

Tržaški ali Koprski predel ima svoje jedro oh Tržaškem zalivu, 
v njegovem obodu, osobito* v obsegu peščenčeve kadunje Tržaško- 
Pazinske, ki se z znižujočimi se Šavrinskimi brdi spušča proti obali. 
Dasi ni prostora za količkaj obsežnejšo obrežno ravnico, je vendarle 
prava obmorska pokrajina tukaj najširša in je zato morskim pod
nebnim vplivom najbolj omogočen dostop v notranjost. Zato pred
stavlja pokrajina Tržaškega zaliva najbolj mediteranski del slo  ̂
venske zemlje, z mediteranskimi podnebnimi pogoji, pa medite
ranskimi vegetacijskimi in kultumogeografskimi značilnostmi. 
Markantna je tudi obala s svojimi lijastimi riasi, ki so se ob njih 
razvile luke, med njimi tržaška kot najsevernejša, pa Milje, Koper, 
Izola in Piran. Vse to* ustvarja v  demogeografskem pogledu ogrodje 
pokrajinske enote, zatoi tu največja urbanska središča.

Druga pokrajinska enota, ki se veže na Tržaško-Koprsko 
obrežje, leži prav takoi v območju Tržaške flišne kadunje, ki ima 
v  vsem obsegu slovensko' prebivalstvo. To so* Šavrinska, brda. Ko
likor bolj proti vzhodu, toliko bolj se zvišuje zemljišče, toliko večja 
postaja kontinentalnost z zmanjševanjem maritimnih ter medite
ranskih gospodarskih osnov. Vse to> nas vsekakor opravičuje, da 
govorimo tu o posebni pokrajinski enoti, ki jo po prebivalcih ime
nujemo Šavrinske gorice ali Šavrinska brda.

Na Tržaško-Koprsko* pokrajino« se naslanja na severu kraški 
pas, ki moremo* v  njem razlikovati pokrajinsko enoto' pravega zgo- 
dovinskega Krasa, potem višji kraški pas severne Istre, ki ima v 
svojem osredju Podgrajsko podolje z visoko pokrajino Čičev ali 
Čičarijo* ter Slavnikom kot njenim nadaljevanjem in na zahodu ob 
njem široko* Podgorsko planoto, povečini močno zakraselo.

Na Kras: in na Čičarijo* se naslanja na vzhodu pokrajina No
tranjske ali Brkinske Reke, sestoječa iz flišnega zemljišča, z znatno 
nadmorsko' višino* ter kontinentalnim podnebjem; mediteranski geo
grafski elementi so tu že bolj slabotni. Tu je Brkinsko hribovje, ki 
je tesno zvezano* z Reško* dolino*. Z njo* se veže na severu Postojnska 
kotlina ali Pivka. Tudi to je flišno* ozemlje, a manjšega obsega, pri
padajoče porečju Pivke. Obdana domala okrog in okrog s kraškimi 
planotami, ležeča v znatni nadmorski višini nad 500 m, pripada že po
vsem kontinentalnemu podnebnemu, vegetacijskemu ter kultumo- 
geografskemu področju. Skozi Postojnska vrata ima dovolj široko 
in zložno* prirodno zvezo* z. osrednjeslovenskim predelom in temu



primemo kaže tudi v svojih demogeograf škili značilnostih več so- 
rodnosti na kontinentalno nego na primorsko stran, saj je bila tudi 
v zgodovini tja močno povezana.

Kakor je povsem prirodno, so meje Primorske pokrajine ko
lebale v  toku zgodovine. Na tako imenovane prirodne meje so* se do 
neke mere naslonile samo v  severnem področju, na razvodju med 
Sočo ter Savo*. V osredju in na jugu imamo Kras in sleherna meja, 
ki se odmakne od stika med ravnino* in kraškoalpskim predelom, se 
mora boriti s prirodnimi ovirami. Zato se ne čudimo, ko* vidimo, 
kako* se je spreminjala v toku stoletij; tudi o predvojni kranjskoi- 
goriški meji nikakor ne moremo reči, da je slonela na prirodni 
mejnici. Premotrivanje zgodovinskih dogajanj nam pripoveduje, da 
se je večkrat opazila neka skupnost Primorja tja do Hrušice, Ja
vornikov in Snežnika. V državnopolitični meji, ki si jo je bila pri
dobila Italija v  posebnih okoliščinah prve svetovne vojne, izredno 
ugodnih za njen takratni buržoazni imperializem, še pred združit
vijo jugoslovanskih narodov v Jugoslavijo', pa se je v glavnem 
uveljavilo* načelo* dobre strateške mejne črte, ki naj obda Apeninski 
polotok na kontinentalno* stran s trdnjavskemu pasu slično* teritori
alno* politično* in vojaško ograjo*. Kako* slabo se je obnesla ta izrazito 
imperialistična priključitev Slovenskega Primorja na apeninsko' 
stran, izvedena zoper voljo domačega slovenskega ljudstva, pa tudi 
ne v  soglasju z večino furlanskega in italijanskega domačega prebi
valstva, se je pokazalo' že v  toku druge svetovne vojne. Y narodno
osvobodilni borbi 1941—1945 je ljudstvo* zgrabilo* za orožje ter je 
vzelo oblast v  svoje roke in leta 1943 izreklo* priključek na svo
bodno', novo* protifašistično* Jugoslavijo, pa ga v letu 1945 zares tudi 
izvedlo* in z orožjem v roki osvobodilo tudi Trst in Gorico*. Toda 
zavezniške zapadne velesile so intervenirale*, anglo-ameriške čete so 
zasedle Trst in vso zahodno zono' Slovenskega Primorja ter potem 
v mirovni pogodbi leta 1946 preprečile združitev vsega Slovenskega 
Primorja z ostalo* LR Slovenijo ter FLR Jugoslavijo. Sklenile so 
ustanovitev posebne vmesne* države Svobodnega Tržaškega ozem
lja, sklepa pa dejansko* v naslednjih letih niso* realizirale. Končno' 
se je po odločbi velesil Svobodno Tržaško ozemlje razdelilo' med 
Italijo' in Jugoslavijo, tako da je Trst z južnoizahodnim Krasom ter 
kraško obalo* in Miljskim zalivom ostal Italiji, medtem ko je južno' 
obrežje Tržaškega zaliva, na jug od srede Miljskega polotoka, ter 
sevemozapadna Istra pripadla Jugoslaviji. Slovenski del zone B 
dotedanjega STO tja do spodnje Dragonje (Rokave), organiziran 
kot Koprski okraj, smo vključili v  LR Slovenijo z majhnim dodat



kom najjužnejšega robnega pasu zone A na Miljskem polotoku, 
medtem ko je hrvatski del zone B, organiziran v okraj Buje, vklju
čen v LR Hrvatskoi

S tem je LR Slovenija dobila svoje zahodne državne meje, a 
Slovensko Primorje je bilo znova razdeljeno. Res da je bila s tem 
osvobojena velika večina slovenskega ozemlja v  Primorju, toda 
brez Trsta in brez Gorice, ki sta mesti na slovenski zemlji in ki 
imata več prebivalcev, ko> vse ostalo- Slovenska Primorje skupaj, pa 
ogromne gospodarske vrednosti, ki so jih po veliki večini ustvarile 
slovenske delovne roke. Italiji je ostala tudi Beneška Slovenija s 
Kanalsko dolino, a priključena so ji tudi južna (Goriška) Brda, pa 
Soška ravan ter zahodni rob Krasa.

Z likvidacijo »Samostojnega Tržaškega ozemlja« je končno Slo
vensko' Primorje dobiloi svoje nove državnopolitične meje na za
hodni strani. Ostala je kmo', saj mu manjka Trst in mu manjka 
Miljski zaliv s severno polovico' Miljskega polotoka, a prav tako 
tudi skozi dolga stoletja docela slovenska kraška obala med Trstom 
in Štivanom-Tržičem ter južnozahodni robni del Krasa.

V upravnoteritorialnem smislu je sedaj naše svobodno' Primorje 
organizirano' v  en skupen okraj, ki mu je sedež OLO in središče 
uprave, pa tudi nastajajoče novo« gospodarsko' središče v Kopru. 
Zato smo začeli vsej tej geografski enoti dajati po' njem ime Kopr
skega Primorja.

Koprsko Primorje nam je tedaj in nam bo' v  bližnji bodočnosti 
ta del Slovenskega Primorja, ki se naslanja na Tržaški zaliv in nje
govo bližnje zaledje in ki obsega danes Savrinska ali Istrska brda, 
Kras vsaj v poglavitnem obsegu, kraško' severno Istro in Brkine 
z Reško dolino' ter Pivkoi Torej obsega Koprsko' Primorje vso po
krajino' od morja do višav Hrušice, Javornikov ter Snežnika.
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UVOD. Ko ta pokrajinski predel Slovenije imenujemo' Koprsko 
Primorje, se s tem izraža dvoje osnovno važnih ugotovitev. Prvič je 
s tem rečeno, da je naše Primorje v tem pokrajinskem predelu krno<, 
ker ni zraven Trsta in ga tedaj ne moremo imenovati Tržaško Pri
morje, kakor bi mu sicer upravičeno rekli. Saj bomo: pogostoma v 
geografskih karakteristikah, kadar bo šlo> za prirodna ali demogeo- 
grafska svojstva ali historična dogajanja, ki se tičejo vsega tega 
zaliva ali pokrajine ob njem, vse to' najraje imenovali Tržaško, 
kakor bomoi vedno' govorili O' Tržaškem zalivu, o Tržaški flišni ali 
eocenski sinklinali itd. Dosledno pa moramo govoriti o Koprskem 
Primorju, kadar govorimo' O' tej upravni in pokrajinski enoti, ki je 
dandanes organizirana v  sklopu Koprskega okraja, v LR Sloveniji.

Drugič pa izražamo s poimenovanjem Koprskega Primorja na- 
ziranje, da je Koper po svojem položaju določen, da prevzame vo
dilno upravno' ter gospodarsko vlogo* na obali svobodnega sloven
skega morja in njega bližnjega zaledja. Dejansko je to vodilno 
vlogo' že prevzel v obdobju od leta 1954 do danes, ko se je organi
zirala okrajna skupnost s sedežem v  Kopru. Da bo mogel Koper z 
uspehom in s tisto intenzivnostjo ter upravno in ekonomsko' dina
miko' izvrševati odmerjeno mu vloigo in misijo, mora razviti veliko 
ekonomsko dejavnost, mora ustvariti svojo močno industrijo, svojo 
luko' v modernem smislu, s perspektivo nagle in krepke rasti, pa 
tudi s perspektivo, da si tudi v drugih pogledih, v vseh gospodar
skih sferah, v socialnem skrbstvu in kurativi, v prosveti in kulturi 
zgradi pozicijo', ki mu zasigura zanesljivo izvrševanje vodilnih 
funkcij na tem usodno važnem mestu. Prav tako pričakuje tudi 
okolica od bodočega Kopra pobude in organizacijskega vodstva, da 
ji ustvari gospodarsko' bodočnost, zlasti da uvede industrializacijo', 
ki je postala tu življenjsko' vprašanje^ odkar je domala vsa dose
danja industrija Slovenskega Primorja ostala onstran sedanje 
državne meje v  Trstu in Gorici. Kmetska pokrajina v  Slovenskem 
Primor ju, in v Koprskem prav tako, je ostala presiromašna, da bi



se mogla preživljati sama z delom na svoji skopi zemlji. Moramo ji 
oskrbeti drugih ekonomskih možnosti, da zaposli svoje ljudi izven 
kmetijstva in da jim da ono, kar jim je odvzeto z izgubo Trsta, In 
bodoči Koper je poklican, da prevzame v teh perspektivah vodilno 
vlogo in dovede čim hitreje novi razvoj do uspešnega zaključka.

V naslednjem moramo obravnavati pokrajine Koprskega Pri
morja v  geografski karakteristiki zapored, pa pri tem seveda 
enakomerno karakterizirati tudi predele, ki so ostali onstran seda
njih državnih meja.

T R Ž A Š K I  Z A L I V

UVOD. Kljub temu, da se ne odlikuje po pokrajinski enotnosti 
v običajnem pomenu besede, je Tržaški zaliv vendarle osrednji 
predel Slovenskega Primorja. Kar ima položaj Slovenije m a ri ti m - 
nega deleža, sloni na Tržaškem zalivu. Podnebni vplivi od Sredo
zemskega morja prihajajo resda od Jadrana tudi preko Furlanske 
nižine, pa preko' Istre in od Kvamera, toda neposredno' v  medite
ransko področje sega naša zemlja ob Tržaškem zalivu. Poglavitno 
svoijsitvo' Tržaškega zaliva pa je v njegovi funkciji za promet in za 
gospodarstvo', v stiku moirja in kopnih tal v  prometnem in gospo
darskem smislu. Na teh pogojih je bila zgrajena demogeografska 
veljava zaliva, na njih je uspevala ali hirala, zavisno' od političnih 
pogojev in okolnosti, ki so gospodarskemu uveljavljanju dajale 
okvir in mu omogočale ali utesnjevale učinkovanje. Trgovinski, 
prometno- in gospodarskogeografski faktorji so dajali pogonsko 
silo demogeografski rasti Tržaškega zaliva, zato ni čuda, da se ni 
razvil v  političnoigeografsko tvorbo', ki zanje zares nima dovolj 
krepkih osnov. Toda Trst, ki je postal osrednji ali vsaj poglavitni 
urbanski center zalivu in mu dal tudi ime, je zraste! za toliko, da 
je končno' potegnil nase tudi nekaj vodilne upravnopolitične in 
kulturne funkcije za vse Primorje. Takšen je bil razvoj in so bile 
geografske funkcije Trsta v  obdobju vse do leta 1945, ko' je bil z 
odločitvijo' velesil ločen od svojega zaledja, tako rekoč iztrgan iz 
svoje pokrajine, pa je spričo tega prešla vloga vodilnega pristani
škega mesta ter gospodarskega središča na Koper.

SPLOŠNA KARAKTERISTIKA. Tržaški zaliv od širokega Jadran
skega morja sicer ni ločen s kakšno prirodno pregrajo, kakor so, 
vzemimo', otoki ali konec polotoka ali vsaj plitvina, toda oblike 
obrežja, obrisi obale mu vendarle docela določno naznačujejo obseg.



Zakaj nekako ob rtiču Savudriji in pri Gradežu smo kakor ob te 
čajih širokih vrat, ki se v njih odpira prestop v  širokoi Jadransko’ 
morje. Ob Savudrijskem rtiču se smer obale tako rekoč pregane;
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Pod. 2. Karta o sestavi morskega dna v  Tržaškem zalivu

tu se obrežna črta obme proti J JV in teče v tej smeri do južnega 
konca velikega Istrskega polotoka. In v pravcu proti SSZ od Sa- 
vudrijskega rtiča je kakor nekak ogel v obrežni črti severne ja
dranske obale: odtod proti zapadu teče v  pravcu ZSZ, a proti 
vzhodu v  smeri VSV. Črta med tema dvema obalskima ogloma, med 
Savudrijo ter Gradečem, nam potemtakem v  prirodi nakazuje pre-



■kod iz Tržaškega zaliva v  široko morje severnega ali zgornjega 
Jadrana.

Tržaški zaliv v naznačeni öbinejitvi, to je do' črte, ki bi vezala 
svetilnik pri Savudrijskem rtiču s svetilnikom ob vhodu v  Gradež, 
meri po površini 582 km2, pri čemer seveda lagune niso računane 

i zraven kakor tudi ne ploskve solarn pri Piranu in drugod (68, 166).
! Razdalja med obema tečajema na vhodu v  Tržaški zaliv znaša ne- 
; kako 20 km, a prečna daljava 30 km.

Tržaški zaliv v naznačenem obsegu nekako' do črte med Savu
drija ter Gradežem ima v  svoji prirodni zasnovi in temeljih svoje 

! izoblike tipična svojstva vzhodne jadranske obale. Po svojem na
stanku, po geološki prirodi tal, v  katerih je izoblikovan, v glavnem  
tudi po geomorfoloških oblikah obrežja, pripada onemu istemu 
tipu, kakor zalivi na vsej vzhodni jadranski obali tja do Medov- 
skega zaliva na ustju Bojane. To je tip, ki se je v oceanografski in 
geografski književnosti kot izrazito svojski začel označevati kot 

; dalmatinski tip obale. Zanj je značilna menjava med dinarsko^- 
podolžnimi eocenskimi flišnimi progami ter prav tako podolžnimi 
pasovi krednih apniških skladov. Po zgradbi se eocenske proge sin- 
klinale, medtem ko' so> kredni apniški skladi med njimi napeti v 
antiklinalne svode. Geomorfološka izoblika se poi veliki večini točno 
vjema z geološko-petrografsko' in zgradbeno strukturo: v si n ki i- 
nalah so izoblikovane podolžne doline v dolgih nizih ena za drugo, 
a med njimi so v antiklinalnih svodih izdelane vzpetine, bodisi 
prava pogorja ali nizi hribov in gričev ali celo ožje planote s po
sameznimi gorami in hribi. Drugič kaže vzhodno jadransko' obrežje 
ne le skupno zgradbeno in geološkoi-petrografsko' strukturo, marveč 
se odlikuje tudi po skupnih paleogeografskih razvojnih spremem
bah. Po naložitvi eocenskih in ponekod še oligocenskih usedlin, se 
je morje v  Jadranu odmaknilo' precej daleč proti zapadu in vse se
danje obrežje je bilo' skozi ves miocen in pliocen kopno>, in sicer 
v vsem področju še znatno čez sedanje najbolj zunanje otoke ter 
čez Istro in Tržaški zaliv (22; 22 a). V diluvi ju se je morska gladina 
v severnem Jadranu znatno znižala v genetični zvezi z zaledenit
vijo; takrat so se ogromne množine vode izločile iz atmosferskega 
kroženja, ko so bile zadržane v velikih ledenikih visokih gorovij ter 
severne Evrazije in severne Amerike. Morje se je skrčilo' in se pri 
nas znižalo za 90—100 m, tako da se je umaknile» iz vsega severnega 
Jadrana in je njegova severna obala potekala nekako od Zadra do 
Ankone. Alpske reke od naše Soče do' Pada so podaljšale svoj tok 
in se, posredno ali neposredno', izlivale v morje šele daleč na jugu.



Izpod ledenikov so odnašale ogromne množine proda in peska ter 
blata in z njim zasipale Jadransko kotlino. Severni Jadran je bil 
potemtakem v  obdobjih zaledenitve kopno in z njim vred tudi 
Tržaški zaliv. Toda v  kolebanju vodne gladine ter obsega Jadran
skega morja v pliocenski ter tudi pleistocenski dobi je še marsikaj 
nepojasnjenega in se še raziskuje. Nekatera znamenja kažejo, da 
je bilo kolebanje prav krepko in da so bila obdobja, ko je bila gla
dina celo še višje ko dandanes (57 ; 20).

Domneva se, da se je v  zaključku diluvi ja vršilo dokaj močno 
grezanje Jadranske kotline, nemara le v vzhodnem obrežju, med
tem koi bi se bilo istočasno uveljavljalo vzpenjanje zapadnega 
jadranskega obrežja. Nekatera znamenja vzbujajo' domnevo, da 
grezanje naše dinarske obale traja še v zgodovinski dobi. Smatra 
se, da se je po' veliki večini ugrezalo obrežje kot celota, toda razen 
tega so se posamezne ploče ugrezale še posebej med tektonskimi 
prelomnicami, tu bolj, kakor vzemimo v Kvarneru, tam manj, 
kakor vzemimo v  območju polotoka Istre. Tudi v severnem Jadranu 
se je izvršilo izdatno' ugrezanje. In tako je polagoma nastala v  toku 
kvartarja današnja obala. Računa se, da je globina novejšega 
ugreza znašala, vzemimo v  dalmatinskem obrežju, najmanj okrog 
90 m, v območju najsevernejšega Jadrana, ob Tržaškem zalivu pa 
celo še več.

Pretoki med otoki in polotoki ter obalo so se povečini tolmačili 
kot ugreznjene doline rek, pritekajočih s kopnega, in marsikje se da 
na ta način prav dobro rekonstruirati razporedba nekdanjih rečnih 
tokov v obrežnem področju. Tudi rečicam na Šavrinskem, ki jim je 
ob obali dolinsko dno' prekrito' z rečnoi naplavino, se pozna, da jim 
prvotno' erozijsko' dno pod naplavino' in pod morskim dnom teče še 
dalje v  morje, kakor nam priča tudi potek izobat. Toda droben 
študij izobat je tudi pokazal, da je ponekod razporedje globin v 
morskem obrežju učinek tektonskih premikov posameznih prog, 
kotlin in ploč ob prelomih, pač tako> kot na kopnem. Končno mo
ramo upoštevati še učinke dejstva, da je bilo za časa zaledenitve 
jadransko' dno za 90—100 m nižje kot današnja morska gladina. 
Takšno' legoi je imela takratna erozijska osnova in s tem je bilo 
omogočeno zakrasevan je tudi v legah, ki so sedaj za 30, 50 ali 80 m 
pod morjem. Ne moremo se tedaj čuditi, če so kraške konkavne 
oblike sedaj tudi v  morskem dnu. Med Piranom in Savudrijo in 
zlasti v bližini Savudrijskega rtiča so ugotovljene v enakomerno 
plitvem morskem dnu okrogle, za 10, 20 do 30 m bolj globoke vdol
bine, ki delajo vtis navadnih potopljenih vrtač. Na obali pri Ses-
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ljanu in okrog Štivana vidimo na pol preplavljene vrtače, ki so se 
prav tako izoblikovale, ko je biloi moirje še v  nižji legi. Končno 
imamoi na Tržaški obali pod Nabrežino, 12 km SZ od Trsta, kraške 
izvirke Brojnice, v  katerih izvira voda s Krasa nekaj na kopnem, 
a nekaj pod morsko gladino' ter'bruha z velika silo' na površje; 
voda iz teh izvirkov se izkorišča sedaj za vodovod v Trstu. Očitno 
je, da so se izoblikovala brezna, pa jame in podzemski vodni pre
toki v nekdanji nadmorski legi, pa jih je šele kasnejše tektonsko 
grezanje ali znižanje morske gladine v  interglacialni ali postgla- 
cialni dobi premaknilo' v  sedanje višinska razmerje pod morjem.

Na sedanjem morskem obrežju imamo tudi v Tržaškem zalivu 
terase okrog 20, 40, 60, 80 m pa tudi višje in nižje, obrežne terase, ki 
jim še ni bilo' mogoče raztolmačiti nastanka. Po položaju, v ka
kršnem so, razodevajo', da so jih izoblikovale reke ob svojem izlivu 
v morje ali pa celo morje samoi. Toda nikjer niso ob njih ohranjene 
niti najmanjše ostaline morskih usedlin, kar nam otežuje presojo 
ter spoznanje njihove genetične zasnove. Na dobro vidni takšni 
terasi stoji Skedenj s svojim središčem, obrežje na Strunjanskem 
brdu, pa položne kope v  brdih nad Škocjanom pri Kopru itd. Zelo 
so razširjeni terasni nivoji na šavrinski obali v obliki nizkih holm
cev v višinah med 10 in 20 m v Sečoveljskem in Koprskem zalivu. 
Jako na široka moremo' spremljati terasne nivoje v nadmorskih 
višinah okrog 80 m, bodisi v ploskih brdih ali še bolj v obsežnih 
ravnotah, postavimo' tik nad Piranom, pa v  obrežnem pasu ob 
Fiesu, Strunjanu, nad Izolo', okrog Kapra itd. Vse te reliefne oblike 
zahtevajo še drobnih nadaljnjih študij, ki so že v teku; a mikajo 
tudi v nadaljnje proučevanje v smeri primerjave s podobnim obrež
jem Sredozemskega morja, kjer so dognali že v  dosedanjem obrežne 
ravnate v podobnih nadmorskih višinah.

Nekatera znamenja kažejo, da je udor Tržaškega zaliva prime
roma mladega nastanka ter da pripada nekako dobi po sredi plio- 
cena. Pozornost vzbuja dejstvo, da je bil odnosno je postal Tržaški 
zaliv privlačen za vodotoke s kopnega šele v mlajšem delu p li ocena, 
ko so rečice Rižana, Dragonja itd., tekoče vanj, jele zadenski na
predovati ter so pretočile nase in v  Tržaški zaliv vode, ki so' poprej 
tekle mimo, bodisi proti SZ ali proti JZ.

Ko se je ob najnovejšem ugrezanju oblikovala sedanja obala, 
so jej bili obrisi določeni z reliefom, kakor je nastal dotlej v mlado- 
terciami, zlasti pliocenski ter pleistocenski dobi. Morje je udrlo 
v globoka vrezana podolja ter sinklinalne doline bolj daleč v no
tranjost in bolj na široko' nego čez antiklinalne hrbte in pogorja.



In ker so doli in hrbti na vzhodnem jadranskem obrežju razvrščeni 
v glavnem vzporedno' med seboj in z obalo', je zelo' mnogo primerov, 
da je antiklinalni hrbet ob obali ostal kopno, medtem ko je morje 
udrlo v prečni smeri preko njega le po nizkem prevalu ter prepla
vilo zadaj ležeči sinklinalni dol v znatni dolžini. Tako> imamo danes 
ozek prečnoi usmerjeni preliv, medtem ko' se za njim v  notranjosti 
morje razširi v  dolgem podolžnem zalivu. Taksne prirodne in taks
nega nastanka so jadranski zalivi, na primer Bakarski, šibeniški, 
Kaštelanski in drugi večjega ter manjšega obsega.

Treba je bilo poseči malo bolj na široko v oris poglavitnih raz
vojnih potez vzhodnojadranskega obrežja in dalmatinskega zaliv
skega tipa, da se nam ob njih razodene tudi priroda Tržaškega 
zaliva. Najbolje je vzeti v roke pregledno geološko karto vzhodnega 
jadranskega obrežja (kakor je, vzemimo, Stachejeva, D ie Libur- 
nische Stufe). Že na prvi pogled se nam razodene, da Tržaški zaliv 
ni nič drugega, ko potopljeni del široke Tržaške ali Savrinske eo- 
censke kadunje. Njegova severovzhodna obala poteka v dinarski 
podolžni smeri točno tamkaj, kjer se vzhodno' krilo sinklinale vzpe
nja s strmim robom v  krednoapniškoi antiklinalnoi področje Krasa. 
A zahodno krilo' sinklinale poteka po polotočku, ki se končuje 
s Savudrijskim rtičem, in črta Savudrija—Gradež je od obale pod 
robom Krasa toliko' oddaljena, kolikor je široka eocenska sinklinala 
med dolino spodnje Dragonje in Glinščico' (Rosandro). Toda od 
klasičnega dalmatinskega tipa se Tržaški zaliv razlikuje po neka
terih svojstvih. Predvsem je eocenska sinklinala tu izredno široka 
in v vsej širini preplavljena. Drugič pa je zunanji antiklinalni pas 
povečini tudi preplavljen, tako da ga moli v  Savudrijskem polotoku 
le majhen podaljšek v morje, nudeč Tržaškemu zalivu le pičlo' 
zaščito. Vzročna osnova naznačenim razlikam je v celotnem polo* 
žaju Tržaškega zaliva in njegovega sosedstva. Dinarske zgradbene 
enote, ki se vlečejo v glavnem vzporedno' med seboj od Medovskega 
zaliva in Drimskega predela proti SZ do zgornjega konca Jadrana, 
se nekako' v  prečni progi, ki poteka od Savudrijskega polotoka čez 
Gradiško, Krmin in Čedad, izdatno' znižajo' ter takoi rekoč potonejo' 
pod kvartarno' nasipino. Podolžne osi dinarskim sinklinalam in 
antiklinalam SO' nagnjene precej navzdol v  smeri proti SZ, kar 
prihaja krepko' do' učinka tudi za geomorfologijo. Nadaljevanje 
Dinarskega gorovja se je tu spustilo' v  tako nizko' lego, da so. ga 
mogle alpske reke prekriti s svojimi nasipinami, v velikem delu pa 
ga je celo zalilo' morje. Končni del Dinarskega gorovja leži tedaj



prekrit v imenovanem področju med Savudrijo in Čedadom, a 
Tržaški zaliv sam je del tega zaključnega dinarskega področja.

Tržaški zaliv je potemtakem varianta dalmatinskega obalskega 
tipa, Njegove svojske poteze v reliefu in obrisih so v glavnem uči
nek lege v končnem področju Dinarskega gorskega sistema, Pri tem 
bržkone ne gre samo za običajno', tako rekoč normalno' grezanje 
podolžnih zgradbenih enot v prečnem pasu Savudrija—Čedad, 
marveč tudi za grezanje ob krajevno določenih podolžnih in preč-

Pod. 4. Pogled čez Tržaški zaliv

Spredaj S trun jan , zada j T rst s k rašk im  obrežjem , na  desni Nanos

nih počeh, kakor poteka pač ob eni takih zahodna istrska obala, pa 
nemara zahodni kraški rob, kakor moremo sklepati tudi po mine
ralnih izvirih pri Tržiču.

Važno sestavno' enoto v izobliki Tržaškega zaliva ima prodna 
nasipina iz alpskih rek, ki ji je ugrezanje dinarskih enot napravilo 
prostor. V vsem severnem Jadranu je morsko' dno nasuto s prodom 
in peskom, naplavljenim iz Alp v glavnem v  toku diluvi ja (22; 61, 
tav. III). Ko se je po najnižjem ledeniškem stanju morska gladina 
zvišala in je morje znova zalilo obsežne dele severnega in vzhod
nega obrežja, so alpske reke še nadalje, v novem obrežnem pasu 
na novo' zasipale morje, odrivajoč obalo proti jugu. Severozahodno 
obrežje Tržaškega zaliva od Štivana Devinskega na zahod nam 
predstavlja kos takšnega obrežja in ob Soči moremo videti že na



prvi pogled, kako je ob ustju delta zrastla v smeri v morje ter 
zožila vbod s širokega Jadrana v zaliv. Podobnega značaja je 
severno obrežje Jadrana tja do Ravenne, bodi po' nastanku kot 
po sedanjem reliefu.1 Na tem severnem delu jadranske obale je 
udeležen Tržaški zaliv s svojim obrežjem od Tržiča na zahod. Saj 
se tu vidi prav določno', kako' je sosko zasipanje porinilo obalsko 
črto proti jugu in kako' je ostal v kotu pod kraskim robom, nekako 
v zavetju pred rečnim zasipanjem, kos morja, ki se je v njem 
polagoma izoblikoval poseben majhen zaliv, znan pod imenom 
Pancanski ali Tržiški zaliv.

V obrežnem področju Tržaškega zaliva vidimo' površinske ob
like, ki jih moramo imenovati relief potopljene obale. Že na prvi 
pogled se izkažejo v drobnem sestavni deli, razlikujoči se med 
seboj po zgradbi, geološko-petrografski sestavi in po geomorfolo1- 
ških svojstvih. Prvo je obrežje na SV, kjer morje obliva vznožje 
Krasa. To je področje podolžne ali konkordantne obale, kjer se 
smer obalske črte ujema z dinarsko: zgradbo, saj poteka vzporedno 
s podolžnimi orogenetskimi osmi in enotami. Na JV imamoi obrežje 
med Trstom in Savudrijo, ki je docela drugačnega tipa: vleče se 
prečno na dinarsko zgradboi, v mehkejših eocenskih plasteh, največ 
v laporju ter peščenjaku, v katerem so' izoblikovane krajše, več ali 
manj vzporedne doline. Njihovi spodnji deli so potopljeni, kar je 
ustvarilo značilne rias, v celem pa jako' razgibano in razčlenjeno 
obalsko črto, tipičen primer diskordantne obale, ne ujemajoče se 
z zgradbo. Tretji tip obrežja je na SZ, kjer se je izvršilo' veliko rečno' 
nasipanje, in ta obala je popolnoma različna od obeh doslej na
značenih tipov obrežja.

Procesi nastajanja obale tudi v Tržaškem zalivu še niso' za
ključeni. Saj kažejo nekateri znaki na vzhodni jadranski obali, da 
ugrezanje traja še v zgodovinski dobi. Pa tudi rečno nasipanje še 
traja, bodisi v velikem ob Soči, kakor v  malem ob majhnih potočkih

1 N aj ob tej p rilik i poudarimo, kako drugačnega značaja je zahodno ja 
dransko obrežje. T am kaj je bilo morje v pliocenu mnogo obsežnejše in je segalo 
znatno v sedanji polotok ter naložilo na  njem  obilne usedline, k i so danes 
izoblikovane v nizko gričevje. Zakaj od pliocena dalje se je m orje na  zahodnem 
obrežju odmaknilo, m orska gladina se je znižala in se v d iluviju  n ižala še n a 
dalje, pa  se tudi v geološki sedanjosti najb rž  polagoma še niža. Zato pa  se je 
obala tam kaj razvila v nerazčlenjeni in nerazgibani črti, potekajoči skoraj 
ravno, brez m orskih drag, zajed ali slikovitih zalivov. Ako imamo pred očmi 
naznačeno prim erjavo m ed vzhodno in  zahodno jadransko  obalo, razvidimo na 
prvi pogled, da  p r ip ad a  Tržaški zaliv še popolnoma vzhodnemu delu, dalm atin 
skemu tipu.



v eoeenskih dragah na JV. Na obrežju se vrši običajno geömorfo- 
loško preoblikovanje, bodisi pod učinkom izpodnebnih činiteljev, 
kakor tudi morskega preoblikovanja v  izpodjedajočem in kruše
čem delovanju valov. Zlasti lepoi vidimo te učinke v obliki strme 
obale pod kraškim robom okrog Devina in Štivana; to sot zname
nite »stene« slovenskih ribičev. Še višje segajo' strme', ne kaj manj 
nagnjene stene, ki jih je morsko' valovanje izdolblo v manj odporni 
flišni obali med Koprom in Piranom, zlasti okrog Strunjana ter 
Pirana in ki se seveda preoblikujejo' v naši dobi še dalje.

Dandanes je povodje Tržaškega zaliva neenakomerno'. Na juž- 
novzhodni strani je primeroma kratko, pač krajše, nego' bi mogli 
pričakovati, dasi je v zaledju dolga eocenska kadunja. Na SV je 
sicer znatno obsežnejše, segajoče globlje v  zaledje, toda pritok se 
odondod vrši le po' podzemskem potu, spričo prevlade zakrase- 
vanja. Daleč najbolj obsežno pa je povodje Tržaškega zaliva v  
porečju Soče, saj sega z njim tja pod najvišje vrhove in grebene 
Južnih apneniških Alp. Neenakomerni obseg povodja nam naka
zuje domnevo', da se je sredotežnoi hidrografsko središče nekdaj 
nahajalo' bolj na S ali SZ, nekako med Devinom ter Gradiško' ali še 
bolj proti SZ. Tjakaj so usmerjene suhe doline na Krasu (glej na 
kasnejšem mestu), ki nanje Tržaški zaliv v sedanjem obsegu ni 
mogel imeti neposredne privlačne sile. Tjakaj si moremo predstav
ljati podaljške eoeenskih podolžnih dolinic, končujočih v  riasih, 
in končno je tudi Vipava s  Sočo usmerjena istotam. Hidrografsko 
sredotežnoi središče je bito tamkaj, ko' se je morski zatok nahajal 
še v naznačenem področju bolj na SZ od današnjega Tržaškega 
zaliva, ki je bil nastajal z ugrezanjem šele polagoma, postopno 
prestavljajoč s seboj proti JV vodno' sotočje. Pri tem so se severne 
reke daljšale, južne krajšale, a kraške so zakrasele.

M O R J E  V T R Ž A Š K E M  Z A L I V U  

O C E A N O G R A F S K A  S V O J S T V A

DNO. Severno Jadransko morje se odlikuje po tem, da je iz
redno- plitvo, saj se na sever od črte Šibenik (pravzaprav Biograd) 
doi Porto' d’Ascoli morsko' dno' nikjer ne zniža pod 100 m (61; 58; 
57). Posebno plitev je najsevernejši del Jadrana, ki mu pripada 
tudi Tržaški zaliv. Na sever od črte, ki veže južni konec Istre pri 
Pulju z italijansko' obalo južno' od Padovega ustja, je morje povsod



globoko manj ko 50 m. Severno od tod se razprostirajoče Jadransko 
morje predstavlja zelo plitvo široko kotanjo z docela ravnim dnom, 
ki leži s svojo dan jo ravnino samo 20—40 m pod morsko gladino. 
Le v neposredni bližini obale postaja morje še plitvejše (61; prim. 
našo skico).

Tržaški zabv kot del severnega Jadrana pripada plitvemu 
morju, tem bolj ko' se njega znatni del nahaja v obrežnem področju.

Pod. 5. Strma, 72 m visoka obrežna stena ali klif ob Strunjanskem brdu

Samo podolžni osrednji pas leži še v  globini pod 20 m. Toda le za 
spoznanje globlje leži, zakaj največje globine mu znašajo* samo' 
23 m. Izobata 20 m oklepa dokaj prostrano, popolnoma ravno 
osrednjo danjo ravan, ki leži 22—23 m globoko, predstavljajoča 
glavni del Tržaškega zaliva in ki se nadaljuje proti JZ v široko 
Jadransko morje. Od nje se dno na vse strani prav polagoma 
vzpenja proti obali. Ako bi se tedaj gladina Jadranskega morja 
znižala samo za 23 m, bi ves Tržaški zaliv postal kopno', a njegov 
relief bi predstavljal prostrano ravan.

Vendar najgloblje dno Tržaškega zaliva ni obseženo' v tej 
osrednji danji ravnini 23 m, marveč ločeno od nje, docela osamljeno' 
v južnem delu. Nedaleč od Piranskega polotoka se nahaja največja 
globina 37 m (lokalizacija: avstr. spec. karta Trst), a pri Savu dri j-



skem rtiču 36 m; pomenita, podobno kot 40 m globoko' mesto 3 km 
severozahodno od Savudrije, osamljeno v obliki podolgovate, ozke 
kotanje, žlebu podobne vdolbine, zajedene za kakih 15 m globoko 
v sicer plitvo morsko danjo ravan. Domneva se, da se bodo te 
osamljene vdolbine morebiti izkazale pri podrobni raziskavi kot 
kraške kotanje (68).

Pogled na našo batigrafsko skico nam pripoveduje, da podolžni 
pas glavne danje ravnine z globino 23 m ne leži natančno v sredi 
Tržaškega zaliva, marveč da je pomaknjen bolj proti JV. Izobata 
20 m je od severnega obrežja odmaknjena mnogo bolj nego od 
južnega, kjer se domala v vsem področju od Trsta do' Savudrije 
(Zalbome) močno približuje obali, medtem ko poteka zelo> daleč od 
severnega brega, skoraj po sredi zaliva. Že iz teh navedb je raz
vidno^ kako je severozahodna polovica Tržaškega zaliva znatno 
bolj plitva nego južnovzhodna. Podobno je poučen potek izobate 
10 m; ta poteka v južnovzhodni polovici zaliva in ob kraškem 
vznožju tja do Devina skoraj tik ob obali, medtem ko< se drži v 
severozahodnem področju povečini nič manj ko 5—6 km daleč od 
nje. Podobno je z izobato 5 m; od Devina mimo Trsta, Pirana in 
Savudrije poteka tesno ob obali, takoi da se razen v  riasih obrežno 
pobočje spušča neposredno* v  globino', medtem koi je na severoza
hodnem obrežju od nje do' obale še 1, 2 do 3 kilometre. Poglavitni 
vzroki različnih globinskih razmerij so v različnih prirodnih svoj- 
stvih posameznih delov obrežja, predvsem v  različni jakosti nasi
panja. Ob kraškem robu zasipanja skoraj sploh ni, zato> se tu 
obalsko pobočje spušča strmoi v znatno globino: Ob eocenski flišni 
obali je sicer zasipanje za spoznanje jačje, a še vedno neznatno, pač 
pa znatnejše ob ustjih rečic in potokov, zlasti v  riasih planih dolin. 
Daleč največje je zasipanje na severni obali, kjer pritekajo' reke iz 
alpskega gorovja, dovajajoč obilo peska, proda in blata. Pesek in 
prod odlagajo' v deltah, pri čemer se struga tako rekoč neprestano 
zadelava z drobirjem in se zamaši, da si jo mora reka često prebi
rati. Obilica starih opuščenih strug nam priča tudi ob Soči o takš
nem rečnem delovanju, ki ostajajo' za njim sledovi, bodi na kopnem, 
bodi v obrežju pod morsko gladino. Rečni tok ter valovanje zana
šata finejši drobir, ki more še plavati po vodi, bolj daleč od obale, 
kjer se polagoma odlaga na dno. Obrežni deli morja so v manjši 
severozahodni polovici Tržaškega zaliva tako' plitvi, da je ponekod 
mogoče bresti vodo več desetic metrov na daleč, pa se dno> šele v 
daljavi nekaj sto metrov zniža na dva ali tri metre globine.



Kako' velikega pomena so te globinske razmere v obrežnem 
področju za človeka, za njegovo gospodarjenje, zlasti pa za prista
nišča, je ob sebi umljivo.

Po sestavi zgornje plasti kaže morsko dno razlike v glavnem 
v tem, da so obrežna področja ob vseh delih obale iz morskega 
blata, medtem ko je osredje v zunanjem delu Tržaškega zaliva iz 
peska, podobno kot severozahodni del zgornjega Jadrana tja do 
Padovega ustja. Med področjem peska in obrežnega blata se raz
prostira morsko dno, v  katerem se blato mesa s peskom, in sicer 
tako, da sprva, bliže obrežju, prevladuje blato, a v zunanji progi 
pesek. Čim dlje od obrežja, tem bolj je dno peskovito, se more reči 
na splošno, dasi so v podrobnem stopnje pomešanosti in delež peska 
manj pravilno razporejeni (prim. karto o sestavi morskega dna v 
Zgornjem Jadranu: D ’Arrigo, 61; po njej je izdelana naša skica).

SLANOST. MORSKE TEMPERATURE. Tržaški zaliv kot zajeda Ja
drana je del Sredozemskega morja, ki se v oceanografskih svojstvih 
v marsičem razlikuje od večine drugih morij.

Predvsem je Sredozemsko' morje žeto gorko in zelo' slano. Pod
nebje nad Sredozemljem je sončnemu obsevanju silno ugodno; 
obilo je jasnih dni, ki se vrstijo' zlasti v toplejši polovici leta skoizi 
mesece malodane brez presledka. Voda v morju se zelo' segreje, a 
sončno obsevanje v zvezi z vročim, zelo suhim zrakom silno po
spešuje izhlapevanje morske vode. V Sredozemsko' morje se izteka 
primeroma zelo malo večjih rek; njegovo' povodje je neznatnega 
obsega in sorazmerno malo' sladke vode se meša s slano. Spričo 
vsega tega je slanost v Sredozemskem morju izredno' velika, večja 
nego povprečno' v oceanih. Medtem ko' znaša tamkaj povprečno 
35 °/00, dosega v Sredozemskem morju povečini okrog 38 °/00. Izhla
pevanje je tu tako' izdatno', da se je gladina v primerjavi z Atlant
skim oceanom za nekoliko znižala. S preciznim merjenjem so ugo
tovili, da se nahaja gladina Jadranskega morja za 49,4 cm nižje od 
gladine Baltiškega morja (pri Svinoujscie, Swinemünde), pa za 
43,3 cm nižje od gladine Severnega morja (pri Ostendu; 58; 57). 
Izredno važno je nadalje, da se v Sredozemskem morju morska 
voda ne more premešati in izenačiti z oceansko; poglavitni vzrok 
je v plitvem pragu Gibraltarske ožine, ki dopušča le primeroma 
majhnemu morskemu toku prost pretok. Spričo tega tudi silno 
mrzla voda, ki zavzema globlje lege v  Atlantskem oceanu, ne more 
prodreti v  Sredozemsko' morje. Zato ima Sredozemsko morje tudi 
v največjih globinah zelo toplo vodo, in sicer nekako tako toplo,



kakor znaša srednja toplina površinske morske vode v najhlad
nejšem mesecu. V globokem južnem Jadranu na primer so* namerili 
tudi v največjih globinah toplino 12,8 doi 13,5° C (Vujević, 58).

Tržaški zaliv se v svojih vodnih razmerah od širokega Jadran
skega morja, pa tudi od bolj odprtih južnejših obrežnih predelov, 
znatno razlikuje ter v marsičem nikakor ne izkazuje povprečnega 
jadranskega stanja. Predvsem prihaja do učinka dejstvo, da je

Pod. 6. Strma obrežna stena, klif, v flišu pri Fiesu

Spodaj: S tan je  m o rja : oseka; ob plim i seže m orje  do vznožja stene
(glej moškega)

Tržaški zaliv v polkrogu obdan od sklenjenega kopna. Kakor je 
celina v  svojem podnebju, pa v vegetaci ji pod morskimi vplivi, tako> 
in še bolj prihajajoi celinski podnebni vplivi krepko na severno 
Jadransko morje, osobito čez Tržaški zaliv. Učinki soi različni po 
posameznih letnih časih. Drugič je Tržaški zaliv jako* plitev, kakor 
je plitvo* sploh sevemoi Jadransko morje. Tretjič pa je velikega 
pomena obilen pritok sladke vode; v morje se iztekajo na severni 
obali od Štivana Devinskega do Ravenne alpske reke, ki ne dova
jajo le mnogo blata ter peska, marveč tudi obilo sladke vode. Vodni 
pritok koleba jakoi močno* v toku leta, saj so padavine v nekaterih 
letnih časih večje nego v drugih. Vodni dotok je posebno- majhen 
pozimi, koi obleži zadavina v obliki snega po> gorah, ter posebno



velik spomladi in poleti, ko se topi sneg. Pri obilici sladkovodnega 
pritoka je udeležen tudi Tržaški zaliv, saj se vanj izteka Soča, ki 
priteka izpod najvišjih gora južnovzhodnih Alp ter dobiva pritoke 
iz področij, ki se odlikujejo* po izredno velikih množinah padavin. 
Razen tega se iztekajo v Tržaški zaliv tudi kraški podzemski pri
toki, dovajajoč izredno čisto in vedno* hladno vodo, nekateri celo 
v podmorskih izvirkih (68), kakor so Brojnice.

Vzemimo slanost, ki nanjo* silno vpliva dotok sladke vode. V 
severnem Jadranskem morju, kamor se iztekajo alpske reke, se 
zmanjšuje slanost v smeri od JV proti SZ. Medtem ko* znaša v 
južnovzhodnem področju Jadrana okrog 38 %, znaša zahodno ter 
južnozahodno od Istre samo okrog 37 %, a sredi zgornjega Jadrana 
le še 35 %  (prim. karta izohalin, 22; 21). Umljivo je tedaj, da je tudi 
v Tržaškem zalivu slanost znatno manjša nego na širokem osred
njem in dalmatinskem Jadranu. V južnem delu Tržaškega zaliva 
kažejo površinske vodne plasti v poletnem času 35—37 % slanosti, 
toda s približevanjem k severnemu obrežju, zlasti k ustju Soče*, se 
ta še zelo zmanjšuje ter znaša, postavimo, pri Gradežu le še 33% 
(68). Toda istočasno imajo spodnje vodne plasti znatno* več slanosti, 
in sicer čim globlje, tem več, tako* da znaša slanost ob dnu, bodisi 
na južnem obrežju pri Piranu, kakor ob severnem pri Gradežu, 
37—38 %. V topli dobi leta se sladka voda iz rek razprostira le po 
površini, se tamkaj polagoma meša s slano ter obenem počasi 
odteka v smeri proti Z in potem JZ ter ob vzhodni italijanski obali 
proti J in JV. Pozimi je stvar precej drugačna: Po rekah pride 
mnogo manj sladke vode in slanost se spričo tega na splošno stop
njuje. V južnem delu Tržaškega zaliva, pri Piranu, znaša v zimskih 
mesecih 37—38%, in sicer v vseh plasteh od vrha do dna (68). 
Seveda so pri tem krajevne razlike: v  bližini ustja Soče, pa v  
plitvih lagunah, kamor dotekajo studenčnice iz bližnje ravnine*, je 
slanost v vseh letnih časih manjša nego* dlje od obale. Razen tega 
se razmerje slanosti spreminja tudi po posameznih letih in zavisno 
je tudi od vremenskega poteka, kar velja predvsem glede povr
šinske vode. Vsekakor pa ima skozi vse leto južni in južnovzhodni 
del Tržaškega zaliva bolj slano* vodo* nego severozahodni del, kjer 
dovaja sladko* vodo Soča in drugi manjši pritoki, bodisi s Krasa kot 
s Soške ravnine. Vendar pa je tamkaj, kjer je slanost v zgornjih 
vodnih plasteh pičla, v spodnjih legah znatno* večja. Prevladujoči 
morski tok žene dotekajočo sladko ter manj slano* vodo proti za
hodu, osobito v  pasu ob severnem obrežju.



Toplinski odnošaji morske vode v Tržaškem zalivu so podvr
ženi še mnogo večjim kolebanjem nego delež slanosti. Zlasti je zelo 
velika razlika med poletno segretostjo ter zimsko ohladitvijo mor
ske vode; v tem pogledu se Tržaški zaliv kakor sploh plitvi, z 
obilnim rečnim pritokom obdarjeni severni Jadran zelo* neugodno 
razlikuje od južnejših morskih področij. Poleti se morska voda 
zelo segreje in površinske vodne plasti izkazujejo bodisi pri Gra
dežu kot pri Piranu, kakor v osrednjih delih zaliva, toplino 24 do 
25° C, včasih tudi več, pa tudi manj, kakor je potek vremena. Še 
bolj se segreje morska voda v ugodnih legah ob obali, osobito v 
lagunah, kjer se poleti toplina vzpne na 27—28° C. Medtem je v 
bližini rečnega ustja nižja spričo* hladnega dotoka. Za morska ko- 
pališča je potemtakem Tržaški zaliv jako* prikladen. Voda se segreje 
skoraj enakomerno več metrov na globoko* in postaja v smeri proti 
dnu šele polagoma hladnejša (prim. tabele o temperaturah v glot- 
binah: Merz 68; za Gradež in Piran).

V zimski dobi se morska voda kakor v ostalem zgornjem Ja
dranu tudi v Tržaškem zalivu primeroma zelo* shladi. Na splošno 
je najtoplejša v osrednjih delih zaliva, najhladnejša pa pri obali, 
kjer jo ohlajajo* tudi dotoki sladke vode, bodisi kraške, kakor rečne, 
ki je seveda posebno* shlajena. Toplinske razlike med osrednjim in 
južnovzhodnim Jadranskim morjem, kjer vladajo pozimi tempera
ture morske vode 12—14 ali celo* do 16° C (63; 64; 58), ter severo
zahodnimi in severnimi morskimi deli so velike; na zahod in jugo
zahod od južne in srednje Istre vladajo temperature pod 10° C 
(prim. 22), proti severu pa še znatno* nižje. V Tržaškem zalivu se 
giblje toplina morske vode v zimi nekako med 7,5—9,5° C (68). V 
lagunah in v plitvinah na obali se marsikje in marsikdaj zniža še 
znatno bolj. Saj je sploh kolebanje topline v morski vodi v  Trža
škem zalivu zelo* veliko* in se giblje v neposredni zavisnosti od 
vremenskih menjav. Pozimi se do navedene topline shladi vsa mor
ska voda, tako* da vlada docela enako toplinsko stanje ali homo- 
termija od vrha pa do* morskega dna.

Kakor splošno* znano*, se morje prav počasi segreva, pa tudi 
počasi ohlaja. V morju se tedaj vsakokratna toplota trdovratno 
zadržuje. Poletna segretost se spričo* tega drži zelo* vztrajno in 
maksimum segretosti je* dosežen šele v avgustu, že prav pred za
četkom jeseni. A zimska shladitev se stopnjuje še proti koncu 
zime ter doseže nižek šele v februarju, malo pred prehodom v ma
rec. Spomladi je torej morje še dolgo* primeroma jako* hladno*, a 
jeseni se odlikuje po* veliki segretosti, ki traja jako* dolgo*.



Velike razlike se uveljavljajo v meri segrevanja med posamez
nimi poletji in posameznimi zimami. Iz dosedanjih oceanografskih 
opažanj v Jadranskem morju (O terminskih vožnjah Najade po 
Jadranu v letih 1911—1914: 63; 64) ter posebej v Tržaškem zalivu 
(68) je dobro razvidno, kako velike so razlike med posameznimi 
leti in kako bi bilo želeti, da bi imeli na razpolago čim več rednih 
opazovanj za kolikor mogoče dolgo* dobo.

Pod. 7. Klif med Piranom in Portorožem

S cesto te r  hišam i je  človek obrežno steno izločil iz funkcije

Naznačeni toplinski podatki nam pričajo, da je Tržaški zaliv, 
vzemimo za turistično* izraba, za kopališča, docela ugoden, pred
vsem seveda poleti in jeseni. Toda ne v vseh delih enako*, marveč 
najbolj na severozahodni ter južni obali. Manj prikladna je obala 
pod strmim kraškim robom, že zaradi geomorfološke oblike obrežja. 
Pojav nenadne ohladitve površinske vode se uveljavlja na vsej 
vzhodni jadranski obali, in sicer v dnevih, ko nastopi silovita burja. 
Burja se zaganja na morje, butajoč kakor v vetrovnih slapovih na
vzdol s kraške planote. S silovitimi zagoni odriva zgornje plasti 
morske vode od brega ter jo odganja po dolgem iz Tržaškega zaliva 
v široko morje. Za odrinjeno površinsko plastjo prihaja od odspod 
in od dna hladnejša morska voda. In ker običajno* burja divja z 
veliko silovitostjo*, pa cesto* po* več dni skupaj, je učinek kaj opazen.



Toda kadar vlada pozimi homotermija, je ta pojav manj učinkovit. 
Zato pa prihaja jako* močno do* učinka, kadar se poleti vreme spre
meni ter po' vročih dneh z vremenskim preobratom nenadoma udari 
burja. Vendar so poleti taki preobrati redkejši, toda dokaj pogosto 
se dogajajoi spomladi ter jeseni in ob takih prilikah se morje na 
površini blizu vzhodne obale v nekaj urah občutno1 shladi. Ne južno 
ne severno obrežje nista podobno močno* prizadeta poi tem pojavu, 
ki je znan tudi z ostalih delov vzhodne Jadranske obale (63).

Mešanje vode različnega izvora, zlasti pa različen delež plava
jočih primesi ter raztopljenih snovi, vse to odloča 01 barvi ter pro
zornosti morske vode. V južnovzhodnem delu je morje bolj čisto; 
tu ima ono značilno modro barvo, ki jo popisujejo kot znak »sinje 
Adrije«. V severozahodnem delu, posebno v bližini soškega izliva, 
je morska voda manj čista in tu ima bolj zelenkasto barvo. S tem 
v skladu je prozornost morske vode; pri Gradežu znaša komaj ne
kaj metrov, a pri istrski obali se vidi do 20 m globoko. Res je sicer, 
da imajo samo najčistejša naša gorska jezera tolikšno prozornost -— 
v Bohinjskem jezeru na primer znaša prozornost do 14 m — vendar 
je dobro, da se zavedamo, kako je prozornost v južnem Jadranu 
še mnogo večja, namreč do 40—50—56 m. Najbolj blizu temu stanju 
je obala pod strmim kraškim robom, kjer je podobna petrografska 
sestava obrežja. Toda lega ob velikem mestu, z velikimi pristani
škimi napravami in z velikim pomorskim prometom seveda ni 
mogla ostati brez učinka na prozornost ter barvo morske vode.

VALOVI. Tržaški zaliv je sicer samo z okroglo 20 km širokim 
prehodom odprt na prosto Jadransko morje, a je vendarle malo 
zavarovan pred vetrovi in hudimi viharji. Njegova površina je 
dokaj pogosto in hudo razburkana. Vzrok je predvsem v dejstvu, 
da je po« svoji legi silno izpostavljen vetrovom. Viharji se pojav
ljajo tu jako dostikrat na leto; po meteorološki statistiki v  Trstu 
povprečno 45,4-krat, a v Gradežu cedo 76,4-krat na leto (Biel, 34). 
Hladna letna doba je mnogo bolj nemima nego topla; poleti so prav 
pogoste tišine, ki jih malenkostno* motijo le menjajoči se krajevni 
vetriči. Zima je najbolj nemiren čas, pa jesen, zlasti kasnejša, z 
oktobrom in novembrom, pa še zgodnja pomlad. Najhujši veter, ki 
dela preglavice v Tržaškem zalivu, je burja. Kot silovit slapovit 
veter divja ravno na vzhodni obali najsiloviteje, saj pozimi silno 
shlajeni zrak spričo velike toplinske razlike zares kar pada s Kra
ške planote po strmem pobočju na toplo morje. Spričo slapovitega 
značaja in prevlade neenakomernih sunkov so valovi pri burji do



cela svojevrstni. To niso široki valovi niti dolgi, pa tudi ne visoki; 
povprečno znaša njihova višina le 2—2,5 m (58, 57). Ker so* valovi 
kratki, se delajo običajno ostri grebeni z zelo strmo sprednjo plastjo; 
a še te silovita burja čestoi bije in prekucuje, da je vse morje kakor 
prekrito z belimi penami. Predvsem pa je neugodno, da SO' valovi 
pri burji zelo nepravilni, da se cesto zadevajo in se sekajo ter kri
žajo, kar je velika ovira za promet, ne le za majhne, marveč v

Pod. 8. Kopasti oblaki nad robom Krasa pred izbruhom burje

V osp red ju  Skedenj v T rstu

znatni meri tudi za velike ladje. Toda na izoblikovanje obrežja 
burja manj vpliva, zakaj njeni valovi bijejo le ob stranske obale 
zaliva, a še te od strani.

Znatno drugačne učinke povzroča drugi glavni veter Jadrana, 
jug ali šilok, širokoi. Jug prihaja S' širokega morja, piha bolj vodo
ravno, pa vzdiguje spričo tega znatno širše, daljše in višje valove 
pravilnih oblik, lepoi zaobljenega svoda in vrha. Povprečna višina 
valov od juga je okrog 2,5 m, toda v  najhujših viharjih dosežejo 
višino 3 do 3,5 m, širina pa jim znaša 6,5 do 10 m. V Tržaškem 
zalivu jugovina običajno nima smeri od JV kakor po* srednjem in 
južnem Jadranu, marveč prihaja semkaj kot jug ali celo' jugozahod, 
zakaj zgornji Jadran se nahaja na drugačnem barično-dinamičnem 
položaju. Jug ali jugozapad ima v Tržaški zaliv še dokaj odprt



dostop, le južna področja so zavarovana po svoji zavetni legi. Naj
huje in najpogosteje dosežejo* vihamo moč v severni polovici Trža
škega zaliva. Zato izkazuje, postavimo', Gradež tako znatno več 
viharjev na leto nego Trst, ki pa jih ima še zmerom zelo veliko 
število. Južni valovi bijejo* z veliko silo na obalo*, osobito' na severno 
in severovzhodno', ter močno- učinkujejo na geomorfološko pre
oblikovanje. •>' :

Plimovanje je na splošno v  Sredozemskem morju izredno 
majhno, kakor je pač majhno v zaprtih morjih. V Jadranskem 
morju je v globljem južnem delu docela neznatno, saj znaša pri 
Dubrovniku in na Visu samo 31 cm, a je nekaj večje v  plitvem  
zgornjem Jadranu, dosezajoč v  Tržaškem zalivu 88 cm (58) (v K var-' 
nem  pri Reki 47 cm). Po' podrobnejših podatkih znaša povprečna 
oseka v Tržaškem zalivu 41 cm, a povprečna plima 39 cm višinske 
razlike od srednjega stanja morske gladine, izmera povprečnega 
plimovanja potemtakem 80 cm (67). Toda v  posebnih primerih, ob 
menjavi lune, je iznos plimovanja znatno* večji, posebno velik pa 
tedaj, kadar se pridružijo' hudi južni viharji. V takšnih primerih se 
v plitvem zgornjem Jadranu morje vzdigne zelo visoko, posebno 
v zožujočih se morskih koncih kakor sta Kvamer in Tržaški zaliv. 
Plima je dosegla v  takšnih izrednih primerih na j več jo doslej opazo
vano višino 166 cm nad povprečnim morskim stanjem, a oseka naj
večjo nižino 112 cm pod njim, kar pomeni višinsko' razliko za pli
movanje 2,78 m (67). Tako ogromna plima se dogaja običajno v  zvezi 
s južnim viharjem v  obliž ju središča potujoče barične depresije, ob 
mesečnih menjavah. Draži se s silnimi južnimi valovi, povzročujoč 
veliko razburkanost morja, velike okvare na obrežnih napravah in 
poškodbe ter nesreče v pristaniščih. Tudi na geomorfološko pre
oblikovanje obale ima zelo' velik učinek. Veliko število viharjev v 
Tržaškem zalivu nam daje že po sebi slutiti, da takšne morske uime 
tu niso redkost. Nakazuje nam obenem, kako neugodno' je, da Trža
ški zaliv ni z otoki ali s podaljškom Savudrijskega polotoka za
varovan napram širokemu Jadranu. Zato so morali zgraditi velike 
valolome.

Morska struja je v Tržaškem zalivu primeroma slabo razvita 
in je seveda v  zvezi s celotnim strujenjem v  Jadranskem morju. Na 
Jadranu teče morski tok ob vzhodni obali proti SZ ter se ob zapadni 
obali, ob vzhodnem obrežju Apeninskega polotoka, vrača proti JV. 
Pri tem se manjši odcepki ločijo* od toka ter struji jo prečno čez 
morje proti zapadu, prehajajoč tamkaj v vračajoči se obrežni tok. 
Tako se pred južnim koncem Istre glavni tok obme čez morje proti



italijanski obali, manjši tok pa struji ob zapadni istrski obali proti 
ZSZ, preide v Tržaški zaliv ter se v polkrožni struji pretaka skozenj 
ob obrežju proti S, potem proti SZ ter zavije končno proti Z in s© 
nadaljuje ob Beneški obali proti JZ, prehajajoč končno v splošni 
tamkajšnji proti JV usmerjeni tok (57; 62; 21). Toda strujenje na 
Jadranu ni močno, saj se je moglo ugotoviti, da se giblje na splošno 
pozimi, ko je najhitrejše, s hitrostjo 7,6 km na dan, a jeseni, ko j e  
najpočasnejše, 5,2 km, spomladi in poleti pa s hitrostjo 5,9 do 6,7 km 
na rlan (58, 105). Toda v Tržaškem zalivu je strujenje še počasnejše, 
nego kažejo navedeni podatki za ves Jadran. Saj so za zgornji Ja
dran ugotovili hitrost povprečno le 3,1 km na dan, pozimi nekaj 
večjo, a poleti nekaj manjšo (66, 28) ; v Tržaškem zalivu pa je se
veda struja še slabotnejša. ' , -

MORJE v  TRŽAŠKEM ZALIVU -  VIR ZA RIBIŠTVO. Kar se tiče 
v morski vodi živečih živali se Jadran kakor sploh Sredozemsko 
morje v razliki od severnih morij odlikuje po nekaterih splošnih 
z n a č i l n i h  svojstvih. Tu so namreč ribe zelo mnogovrstne. V našem 
toplem morju žive zastopniki raznih ribjih zvrsti, tako da je žival
ski svet mnogo bolj pestre sestave nego v hladnih in cesto temnih 
severnih morjih. Toda zato je pri nas individuov mnogo manj; ka
terokoli vrsto ribe vzamemo v ogled, skoro vsake je primeroma malo 
po številu. Naše morje je potemtakem bolj zanimivo za zoologa, 
nego je izdatno in vabljivo za ribiča. O onem zares množnem 
uspehu in učinku ribolova, kakor je svetovno znan po severnih 
morjih Evrope in Azije, pri nas ne more biti govora. Toda vendar 
je tudi na našem morju ribištvo kaj pomembno, oskrbujoč prebi
valstvo z jako raznovrstnim ribjim hranilom.

Tržaški zaliv je v primerjavi s celotnim Jadranom kar se tiče 
ribištva in prirodnih pogojev zanj jako na dobrem. Saj pripada 
plitvemu severnemu Jadranu, pa v glavnem obrežnemu področju, 
in vrh tega v obsežnem severnem delu tistemu pasu, v  katerem pri
teka v morje obiloi sladke rečne vode. Vse to pa so prirodni pogoji, 
ki vplivajo ugodno na razvoj in uspevanje planktona, važnega za 
prehrano: rib (57; 78—80). Na mešanje različne vode navezani plank
ton nudi trajno* hranoi v domačem morju živečim ribam. Ze spričo 
tega je Tržaški zaliv za ribiče zelo* vabljiv, prav posebno na severni 
obali, razprostirajoči se od Štivana Devinskega proti zapadu. Toda 
še mnogo bolj važne so ribe selilke, ki prihajajo iz globokega osred
njega morja v tukajšnja obrežna področja, bodi zaradi prehrane ali 
na drstenje. Prihajajo ali neposredno iz globljega morja, po veliki



večini pa s toplim morskim tokom, ki se preliva ob vzhodni jadran
ski obali proti SZ. In te z morskim tokom prihajajoče ribe selilke 
so tudi v  Tržaškem zalivu najvažnejše, kakor pomenijo’ v vsem 
Jadranu poglavitni vir ribištvu. Zakaj javljajo se v velikih množi
cah, in sicer v  jatah, zaradi česar se je razvil lov nanje z množičnim 
uspehom. Mednje spadajo v prvi vrsti sardele, potem makrele, pa 
tuni, ki so največje ribe našega morja, prihajajoče v  poštev za

Pod. 9. Ribiške ladje se vračajo v Izolo

ribolov. Zakaj tudi selilke se rade držijo obrežnih področij in plit
vih severnih delov, kjer je bogastvo planktona največ je (57; 79). 
Toda raznovrstnega planktona nosi tudi topla vzhodnojadranska 
morska struja od JV. V sestavi in obilici planktona se redno in ne
redno dogajajo velike spremembe, od katerih so periodične daleč 
najvažnejše. Največje bogastvo zavlada spomladi, pa tudi najdlje 
traja. Drugi krajši in manjši maksimum se uveljavlja jeseni. Na 
severni obali, med ustjem Soče ter Ravenno, kjer je dotok sladke 
vode največji, se oba fitoplanktonska viška strneta v  enega. Tudi 
sestava in obilica zooplanktona se zelo menjava po letnih časih in 
posameznih področjih, a vsekakor ga je največ na spomlad pri 
obrežju in v plitvejšem severnem delu.

V soglasju s tem poteka gibanje rib selilk, ki se pojavljajo naj
več na spomlad in poleti. Tako se seli na primer tun, ki prihaja 
spomladi od JV proti S ter se poleti vrača proti jugu. Podobno se



redno na spomlad ter paleti pojavljajo v znatnih množinah sardele 
s sardoni, ki pridejo najprej, nato makrele (škombri), nakar se po
javijo tuni. Poletje je doba ribolova nanje. V Tržaškem zalivu se 
v največjem številu pojavljajo sardele s sardoni. Tudi v Tržaškem 
zalivu je najbolj izdaten in donosen ribolov na ribe selilke (14; 75). 
Toda dasi lov na druge ribe ni tako izdaten, je vendarle pomemben, 
saj daje našemu ribjemu trgu ono zanimivo in vabljivo pestrost in 
mnogovrstnost, ki ga odlikuje pred severnimi morji, nudeč razno  
vrstnega izbora, dasi je glede množine rib posameznih vrst bolj na 
slabem. Tožijo^ da postaja tun v  zadnjih letih čim dalje bolj redka 
riba v  Tržaškem zalivu; morda ga ponesnaženje morske vode v 
velikem pristaniškem mestu odganja od obale. Lov na tune se vrši 
le ob obali med Grinjanom in Sv. Križem.

Od rib, ki ne pripadajo selilkam, prihajajo' za ribolov v  Trža
škem zalivu največ v poštev in se pojavljajo v največ jem številu: 
bradači (barboni), potniki (bosega), orade itd. (14; 79). Tudi te so 
prav dragocene in v  raznih dobah leta jih ribiči postavljajo na trg 
zdaj v večjem, zdaj v  manjšem številu. Te ribe, ki jih lovijo po 
primeroma plitvih obrežnih področjih ter v zalivih, pa zlasti v  la
gunah in pred njimi, niso nikdar zbrane v tako velikih množinah 
kot ribe-selilke, pa prihajajo spričo tega za ribištvo šele v  drugi 
vrsti v poštev.

Toda ribe selilke se vendarle pojavljajo' jako neredno in kakšno 
leto je lov nanje mnogo manj uspešen nego drugo. So leta, ko pri
dejo jate rib selilk z veliko zamudo, ali pa v zelo pičli množini, da 
ribiči po cele tedne ne ujamejo skora nič, medtem ko je ribji lov 
v ugodni letini izredno bogat.

Od marca do oktobra traja doba ribolova, medtem ko je ribji 
lov pozimi docela neznaten.

Kakor razvidima iz vsega navedenega je priroda ustvarila prav 
ugodne pogoje za ribolov v  Tržaškem zalivu. K temu moramo pri
staviti, kako je veliko' osredotočenje naseljenosti v mestih ob Trža
škem zalivu olajševalo hitro prodajo rib ter s tem neprestano nudilo 
pobudo za intenzivnejši ribolov. Saj je bil konsum rib tako velik, 
da domača ribarska podjetnost ni zadostovala ter da so morali obilo' 
rib od drugod uvažati, predvsem iz; severnih dežel (14).

Ribolov v Tržaškem zalivu nudi delu domačega obrežnega pre
bivalstva gospodarski vir. Razen tega so prihajali semkaj že od 
nekdaj tudi ribiči iz oddaljenih obmorskih področij. Predvsem so 
se uveljavljali Čožoti, kakor jih imenujejo Slovenci ob Tržaškem 
zalivu, ribiči iz mesta Chioggia (blizu Benetk), ki so imeli že od



nekdaj pravico' ribariti do razdalje 1 milje od brega tudi na vzhodni 
jadranski obali. Čožoti so> prihajali ribarit tudi v Tržaški zaliv, pač, 
ker so bile tukajšnje vode na glasu po svoji ribji obilici. V novejši 
dobi, med 1918 in 1945, se je stvar celo še toliko spremenila, da so 
jeli zahajati na ribolov v Tržaški zaliv tudi ribiči iz drugih vzhod- 
noitalijanskih obmorskih mestec (Rimini, Ancona, Porto Civita- 
nova, San Benedetto) (prim. karto: Mori, 74) Vse to pač zgovorno 
pripoveduje, kako važno je za ribolov sevemovzhodno jadransko 
obrežje s Tržaškim zalivom. Zato so' vedno znova v  posebnih po
godbah med državami določali, do kam morejo prihajati na ribolov 
od onstran morja. Od novembra 1. 1958 je v veljavi novi sporazum 
med Jugoslavijo ter Italijo in v njem je določeno, da ribiči s tržaške 
ter beneške obale ne morejo več prihajati ribarit v področje vzdolž 
zahodne istrske obale, kjer mora ostati domače ribarsko področje, 
potrebno predvsem za oskrbo istrskih tovarn za ribje konserve. Pač 
pa je proti določeni denarni odškodnini dovoljeno ribičem iz Italije 
loviti v morju na področju Budve v Črnogorskem Primorju. Novi 
dogovor velja do 30. aprila 1960, nakar ga bo treba ali znova po
trditi ali spremeniti.

Ob Tržaškem zalivu so nastala tudi podjetja, ki se bavijo s 
konserviranjem in drugačnim predelovanjem rib, osobito sardel. Za 
takšno podjetnost so bila mesta ob Tržaškem zalivu toliko bolj pri
kladna, prvič ker je bil ribolov tu že po sebi dokaj izdaten, drugič 
pa zato, ker so bila tukajšnja mesta sredotežna za ribiški promet 
po svoji funkciji kot pomorska in suhozemska prometna središča. 
Poglavitnoi območje ribarske industrije na sedaj jugoslovanski 
obali je v  Izoli, nekaj tudi v Kopru. Očitno je, da bodo zanjo tudi 
v bodoče tu najboljši pogoji.

Končno ima nekaj malega pomena tudi nabiranje drugih živali 
in rastlin v  morju, kakor gob, školjk, ostrig itd., česar je največ na 
plitvi in peščeni severni obali, osobito v lagunah ter ob njih (4, 186).
V manjšem obsegu so se s temi posli pečali tudi po drugod, posta
vimo, v Zavljah, v novejši dobi tudi v Strunjanu.

Ob Tržaškem zalivu so tri značilna ribolovska področja, ki se 
razlikujejo med seboj po prirodi ribarskega območja, pa po značaju 
in poklicu ter celo po narodnosti prebivalstva. Eno> je področje slo
venskih ribičev na strmi skaloviti kraški obali med Trstom in 
Štivanom. Drugo ribiško področje je v lagunskem ozemlju s sre
diščem v Gradežu, a tretje v južnem delu Tržaškega zaliva z raz
gibano flišno obalo in bolj zatišnimi legami, kjer bivajo ribiči v 
tamkajšnjih mestih, predvsem v Izoli. Tu so se izvršile precejšnje



spremembe; veliko ribičev se je izselilo, a prišli so drugi, ki oprav
ljajo ribiške posle v istem območju.

Ribištvo na obali med Trstom in Devinom se veže s kmetij
stvom; ribištvo je stranski zaslužek prebivalstvu v Barkovljah, 
Kontovelu in Sv. Križu. Povezanost med kmetijstvom in ribištvom 
je posebno značilna pri zadnjih dveh vaseh, ki stojita obe zgoraj 
na robu kraške planote, okrog 200 m nad morjem. Tu sta dve pre-

Pod. 10. Slovenski ribič v Kontovelskem portiču popravlja mreže

prosti ribiški pristanišči, pod Sv. Križem in Čedas pod Kontovelom, 
strme stezice ju vežejo* z dokaj oddaljenima vasema visoko* nad 
stenami. S preprostimi majhnimi ladjicami gredo* na lov za ribami. 
Toda prebivalci kraške obale v zadnjem času opuščajo ribištvo.

»Pod progo od Sv. Križa do Grljana opaziš polno* visokih tri- 
nožnih stebrov z leseno terasico na vrhu. To so tako imenovane 
tonere, iz katerih opazujejo »kolnarji« po cele ure, da dajo zna
menje, kod plavajo velike ribe tonine; ribiči ob obali jim brž na
stavijo 30 m globoke in po* 25 m dolge mreže. Najmanjša tanina ima 
do 5 kg, srednja do 25 kg, velika kar po dva kvintala. Ko je lov 
prav dober, zasluži ena sama barka dovolj za celo* leto.« Tako je 
Bednarik (17, 80) opazoval slovenske ribiče na obali pod Krasom.

Večina ribičev, ki imajo lastnoi hišico* in kos vinograda, živi med 
Barkovljami in Devinom. Polovica vseh (150 družin je bilo* ribiških)



je bivalo v  Sv. Križu. Tu je tudi največje ribiško pristanišče. Ulove 
največ sardel, in sicer je lov nanje od aprila do' konca junija ter 
od polovice avgusta do polovice novembra. Na splošno ribiški posli 
niso zelo donosni v  teh starih, skoro patriarhalnih oblikah. Zato se 
opaža v zadnji dobi občutilo nazadovanje ribištva na kraški obali 
in čedalje manj je ribičev v slovenskih kraških obrežnih vaseh.

V Žavljah so še pred kratkim lovili školjke (mušole) na poseben 
način: v  plitvo morje so potopili mlade, močno rogovilaste hrastiče. 
Čez tri leta se je nanje nabralo' vse polno školjk. Te so noisili v  Trst 
in jih prodajali pečene kot kostanj po vseh oglih (17).

Povsem svojevrstne oblike in načine ima lov na ribe ob nižinski 
obali, kjer se koncentrira na področje lagun, na tamkajšnje kanale 
in pretoke ter se izrablja kolebanje vode med plimo in oseko. Tudi 
ribiško orodje je tu drugačno, nego na pravem morju, mreže so 
manjše, nekatere prav posebne za lagunski način ribolova. Celo 
ribiški čolni so tu manjši, opremljeni z ravnim dnom, da morejo 
skozi plitve pretoke. Ribiči opravljajo ribolov celo v posebni obutvi 
(»sandali«). V lagunah ob Tržaškem zalivu je sedež ribolova v Gra- 
dežu, kjer je tvoril celo poglavitni vir gospodarskega obstoja in 
Gradež se je še nedavno imenoval »povera borgata di umili pesca
tori« (14, 184). Vsekakor je v nasprotju z razmerami pri ribištvu 
med Štivanom in Trstom v  Gradežu še vedno del prebivalstva, ki 
živi samo od ribolova. Po vojni so nastale nove naselbine ribičev, ki 
so se bili izselili iz Istre ter Dalmacije, zlasti na obali med Štivanom 
ter Tržičem. O ribištvu v primorskih mestih Kopru, Izoli ter Piranu 
so stari opisi naglašali, da je urejeno najbolj na veliko; ribiški pod
jetniki so imeli največ ribiških čolnov, pa tudi najboljše oprem
ljenih ladij (12). Tudi danes je dobro organizirano' morsko ribištvo 
v obrežnem morju med Koprom ter Piranom, s središčem v  Izoli, 
z novimi ladjami, modernimi ribiškimi pripravami ter metodami, 
pa s krepko naslonitvijo na obe tovarni ribjih konserv v Izoli.

M O RJE — IZVOR ZA SOLARNE. V Tržaškem zalivu je severna 
obala, od Štivana Devinskega proti zapadu, za solarne neprimerna, 
ker dobiva morje s kopnega veliko sladke vode. Ker je rečni dotok 
podobno kot kraški zlasti spomladi in često tudi poleti jako velik, 
povzročajoč tako rekoč poplave često zelo kalne sladke vode, ki se 
razprostre preko' slane morske vode, je nižinska obala za solarne 
docela neprikladna.

Drugič so za napravo solarn odločilni geomorfološki pogoji : na 
bregu morajo biti obsežne ravne ploskve, kamor se more napeljati



brez predragih stroškov morska voda, da se tamkaj ogradi in prisili 
k izhlapevanju. Kraška obala Tržaškega zaliva kot strma in skal
nata za takšne namene ne prihaja v poštev. Pač pa premore južno 
obrežje Tržaškega zaliva med Trstom in Savudrijo v svojih riasih, 
v aluvialnih ravnicah ploskih dolin, ki se odpirajo vanje, prikladne
ploskve za solarne.

Tretji prirodni pogoj so ugodne podnebne razmere. Za dobro 
prospevanje solarn mora biti v poletnih mesecih zelo mnogo jasnega

Pod. 11. Solarske grede v solinah pri Strunjanu

vremena, da more izhlapevanje ob trajno' močni sončni pripeki 
dobro napredovati. Nadalje je potrebno, da pogosto piha veter, 
posebno« sušeč veter s kopnega, nočnik, da se menjava zrak in s tem 
izhlapevanje pospešuje. Končno je potrebno, da je v poletnih me
secih zelo sušno vreme s čim manjšo pogostnostjo in manjšo* mno
žino padavin. V navedenih pogledih ima Šavrinska obala še dokaj 
ugodno podnebje, obilo sonca in vetra poleti. Toda ne more se za
nikati, da je dežja v  poletnih mesecih povprečno precej, pač več 
nego bi bilo za najboljše uspevanje solarn potrebno. In celo v  naj
bolj sušnih letih ga je nekaj. Ne da se zanikati, da so v  južnejših 
jadranskih in sploh v  sredozemskih predelih podnebni pogoji za 
solarne ugodnejši, bodisi da je tamkaj večja in mnogo dalje časa 
trajajoča poletna vročina ob jasnem nebu, in zlasti da je tamkaj 
mnogo* manj padavine v poletnih mesecih; solarne morejo biti tam



kaj v  najuspešnejšem obratu vsako leto znatno bolj dolgo in mnogo 
bolj brez motenj ter bolj intenzivno.

Da pa so kljub temu solarne na južnem obrežju Tržaškega 
zaliva nastale, skozi stoletja dobro uspevale in da so še danes v 
dobrem obratu, temu moramo iskati poglavitnega vzroka v ugodni 
prometni legi. Tržaški zaliv je najbolj proti severu v celino: pomak
njeni del Sredozemskega morja, ki je prikladen za solarne. Raz-

Pod. 12. Pretake za polnjenje in praznjenje solarskih gred

polaga tedaj z obsežnim zaledjem, ki je navezano za njegovo pro
izvodnjo' soli in je razpolagal z njoi v preteklosti. Ta demogeografski 
pogoj prihaja toliko' bolj učinkovito' do> veljave, ko držijo' ravno' do> 
Tržaškega zaliva tako dobre prirodne poti, ki SO' bistveno' pospeše
vale odvoz soli. Nemara je ta zadnji pogoj še posebno pripomogel 
k tolikšni imenitnosti in uspešnosti solarn ob Tržaškem zalivu (71).

Solarne ob Tržaškem zalivu SO' že zelo stare. Toda spočetka so 
bile le majhne, a so se jele močneje razvijati ter se razširjati od 
12. stoletja dalje, ko' je Koper dobil od Beneške republike, kateri je 
bil podložen, leta 1182 privilegij, da je edini od pristanišč med Gra
dečem in Promontorem imel pravico do skladišča in prodaje ter 
izvoza soli. Sprva jo je uvažal iz Benetk, potem pa jo- jel na veliko 
pridobivati v domačih solarnah (71, 376). Mnogo je bilo poslej pre
pirov in tudi bojev zaradi proizvodnje ter prodaje in izvoza soli



med mesti ob Tržaškem zalivu, ki so z njo zalagala zaledje, pred
vsem Kras, Kranjsko itd. Zlasti je bila huda trgovska borba med 
Trstom, ki je imel lastne solarne, ter Koprom, ki je v  glavnem za
lagal Kranjsko^ kamor je v  dobi največjega procvita prenašalo sol 
v 16 stoletju do 30.000 tovornikov. V Trstu so bile solarne sevemo- 
zapadno od starega mesta, na ravnici ob morju, kjer stoji sedaj 
novo mesto, pa na južnozapadni strani, a so jih opustili že v 18. sto
letju. V območju tržaške mestne občine so bile še solarne v Skednju 
ter v Zavljah. Opustili so jih po prvi tretjini 19. stoletja, nekako 
v isti dobi kot soline pri Miljah. Te so bile vedno le neznatne, kakor 
so dajale tržaške le slabši proizvod. Tudi pri Izoli so nastale solarne, 
toda bile so le majhne, pa so zgodaj nehale, najbrž že s prehodom 
v 18. stoletje. Obsežne solarne so si uredili Koprčani ob svojem 
starodavnem mestu, in sicer južno ob njem ter na vzhodni strani, na 
aluvialni ravnici ob spodnji Rižani. Koprske solarne so se držale 
mnogo bolj dolgoi, negoi vse doslej navedene. V teku 19. stoletja so 
doživele celo zelo velik procvit, ko je nehalo benečansko gospostvo 
in so avstrijske oblasti dovolile neomejeno proizvodnjo soli. Šele- v 
teku prve svetovne vojne so nehali z delom v koprskih solarnah, 
docela opustili pa so jih takoj po' vojnem zaključku (71), ko se je 
obetala huda konkurenca iz Italije.

V najjužnejšem delu Tržaškega zaliva so nastale solarne pri 
Piranu, in sicer na treh krajih, pri Strunjanu, pri Sv. Luciji ter v 
aluvialnem dnu široke plane doline ob spodnji Rokavi (Dragonji), 
ki je še v zgodovinski dobi močnoi odrivala morje s svojimi napla
vinami ter s tem ustvarjala nove ploskve, prikladne za solarne. 
Toda naplavine Dragonje, ki so tako' obilne spričo* obsežnega Hiš
nega površja v njenem porečju, pridobivanja soli niso> motile, saj 
je poleti tu jako suho in reka skoro suha. Piranske solarne so' bile 
vedno največje od vseh istrskih. Nastale so na največji obrežni rav
nini, kjer jim je geomorfološka oblika tal ter velika razsežnost do
voljevala največji razmah. Nemara je nekoliko' k lepemu razmahu 
pripomogel podnebni činitelj, zakaj nahajajo se v najjužnejšem  
delu Tržaškega zaliva, kjer je sončna pripeka in vročina za spo
znanje večja in je ozračje še bolj sušno, z manjšimi množinami 
poletnih kakor sploh celotnih padavin (71; 72). Piranske solarne so 
morale delati za benečanska skladišča, toda v omejenem obsegu.
V avstrijski dobi pa niso postavljali nobene meje pridobivanju soli. 
Spričo tega se je proizvodnja v 19. stoletju zelo stopnjevala, a tudi 
po letu 1918 je ostala prav znatna, dasi je od leta do leta jako ko



lebala v letinah, t. j. v razmerju s podnebnimi neprilikami in ugod
nostmi. Po* zadnji vojni so piranske solarne edine od vseh v Trža
škem zalivu, ki so se ohranile do> danes in ki so še vedno v  močnem 
obratu (prim. karto). Ostale solarne so nehale, pač ker niso mogle 
tekmovati s spremenjenimi gospodarskimi pogoji v dobi, ko so se 
uveljavile težnje po' večanju obratov. Zakaj na razpolago soi jim bili 
pač premajhni obrežni prostori. Samo pri Piranu je obsežna plo

skev ravnine ob Dragonji dovoljevala prehod v modemi obrat na 
veliko. Zakaj pri Strunjanu in Sv. Luciji (Fazanu) so solarne le 
majhne, glavni del odpade na soline ob Dragonji, ki se označujejo 
po navadi po Sečovljah (Sicciole), dajajoč 90% celotne piranske 
solne proizvodnje. Solarne pri Sečovljah merijo 508 ha, pri Sv. Lu
ciji 32 ha in pri Strunjanu le 17 ha, skupno 557 ha (71; 72).

PO D N EBJE TRŽAŠKEGA ZALIVA. Tržaški zaliv je zelo gorko pod
ročje in pokrajine ob njem so najtoplejši del Slovenije. Toda ako 
primerjamo Tržaški zaliv s predeli našega srednjega ali celo juž
nega Jadrana, vidimoi, da smo v  Kopm in tod okrog vendarle v naj
manj segretem delu našega Jadranskega Primorja. Očitno* je, da se 
v severnem Jadranu kot v najbolj v kontinent pomaknjenem kom-



cu Sredozemlja že zelo močno uveljavljajo celinski in severno
atlantski klimatski vplivi, ki tudi nad Tržaškim zalivom omiljajo 
mediteranska svojstva podnebja.

SREDNJE MESEČNE TEMPERATURE OB TRŽAŠKEM ZALIVU

Januar April Julij Oktober

Sečovlje . . . 3,6 12,2 23,3 13,6
Fazan . . . . 3,6 12,1 23,0 13,7
Strunjan . . . 4,0 13,4 24,5 14,5
Sv. Nazarij . • 3,3 12,3 23,2 13,6
Valdoltra . . . 3,5 12,0 23,0 13,7
Skedenj . . • 3,9 12,6 23,7 14,6
Trst . . . . • 4,1 12,4 23,4 14,4
Barkovlje. . 4,6 13,1 24,1 15,0
np. v  • vlrz ic  . . . . 3,7 12,5 22,8 13,8
Gradež . . • 3,5 13,2 24,6 15,0
Gorica . . . • 2,9 12,4 22,9 13,3

V januarju se ozračje ob Tržaškem zalivu segreje na 3,5 do 
4,5° C. Tako* visokih temperatur ne doseže nobena pokrajina na 
Slovenskem, ne v  bližnjem ne v oddaljenem zaledju, marveč vlada 
že v neposrednem kraškem sosedstvu pozimi mnogo' večji hlad, kar 
ustvarja izredno' velik toplinski strmec brž ob vzpetem robu Kraške 
planote. Toda ako' primerjamo zimo Tržaškega zaliva z razmerami 
v srednjem in južnem Jadranu, kjer vladajo v januarju topline 
med 7 in 9° C, moramo brž ugotoviti, da je ob severnem koncu Ja
dranskega morja znatnoi bolj hladno. N e bi bilo zadosti, ako bi rekli 
samo, kako se pozna, da smo tu ob koncu ozkega morja, obdanega 
s celinskimi predeli. Ta severni konec Jadrana je marveč tudi pod
ročje, kjer se v hladni polovici leta izredno pogosto zadržujejo' ba- 
rične depresije, povzročajoč mrzle vetrove od SV, medtem ko se v 
istih vremenskih položajih čez srednji in zlasti južni Jadran podijo 
tople, dasi vlažne zračne mase od J.

Ako premotrivamo sedaj toplinske razmere v  posameznih pod
ročjih Tržaškega zaliva, opazimo1, da so med njimi majhne razlike. 
Nekatere med njimi so brez dvoma povzročene po ne dovolj pra
vilni postavitvi termometra (prim. Biel 34, 138), toda v glavnem gre 
pri večini vsekakor za dejanske razlike, ki so izraz in učinek raz
lično ugodne krajevne lege. Takot vidimo', da je mala draga pri Bar- 

ovljah v posebno zavarovani legi, saj ima najugodnejšo zimo v 
v sem Tržaškem zalivu. Nekoliko preseneča, da nima južno obrežje 

*



toplejše zime, ko je vendarle napram burji za spoznanje bolj v za
tišju. Le Strunjan, ki se naliaja v zaščiteni prisojni legi, se odlikuje 
po toplejši zimi. Podobno je s severno: nižinsko obalo. Sicer je v  
zavetju pred najhujšim divjanjem burje, ki se z oddaljevanjem od

kraškega roba polago
ma unaša, toda tu se že 
uveljavlja učinek dej
stva, da se Furlanska 
nižina s Soško ravnino 
vred pozimi razmeroma 
precej shladi, kar se po
zna tudi še do obale. 
Vendar v celoti prevla
duje še morski vpliv, 
topline na severni obali 
SO' še primeroma visoke 
ter se razprostirajo še 
po vsej Soški ravnini, 
dasi seveda nekoliko 
nižje. Najlepše razvidi- 
mo toplinski vpliv po 
vremenski postaji Go
rici, katere januarska 
temperatura zaostaja 
komaj za stopnjo od ob
morske. V nobeno smer 
se ne more vpliv od 
morja preko Tržaškega 
zaliva uveljavljati tako
na daleč in tako> krep- 

Pod. 14. Brnistra na osojnem klifu -, , -, v o  v,
pri Piranu ko, kakor ceiz boško ra

van proti S in SV.
Toda tipična svojstva zime so s povprečnimi podatki za januar 

primeroma jako nepopolnoi predstavljena. Zakaj Tržaški zaliv se 
zlasti v hladni polovici leta odlikuje po izredno' pogostnem in jako 
velikem nerednem toplinskem kolebanju (naši podatki so za dobo 
1870—1914).

Prehod v pomlad je spričo manj pogostnega nastopanja burje 
združen z naglim segrevanjem, toda v  skladu s počasnim ogre
vanjem morja se tudi ozračje po sebi vendarle ne segreje zelo 
močnoi; vsekakor je pomlad znatno> manj gorka ko jesen, ki so> zanjo



značilne zelo visoke temperature, posebno v prvi polovici. Kakor 
moremo sklepati po primerjavi med aprilom in  oktobrom (glej 
tabelo), je jesen domala povsod za okroglo dve stopinji Celzija 
toplejša od pomladi.

Poleti pridejo morski in sploh mediteranski podnebni vplivi še 
najbolj krepko in trajno do veljave. Srednje julijske temperature 
znašajo ob Tržaškem zalivu 23—24,5° C, torej le 1—2° C manj ko 
na srednjem in južnem Jadranu. Topi inske razlike med posamez
nimi deli Tržaškega zaliva soi majhne, pa pač vsaj deloma povzro
čene po podnebnih posebnostih krajevne lege, kakor kažejo Bar- 
kovlje, Strunjan ter Gradež, ki izkazujejo najvišje topline.

Od vseh letnih časov ima brez dvoma poletje primeroma 
največjo vremensko stanovitnost. Vročina traja tu s sorazmerno 
manj številnimi motnjami, dosezajoč zeloi veliko mero. Za vegetacijo 
je velikega pomena razmerje, kakoi se drži in stopnjuje segrevanje 
tople polovice leta. Doba, v kateri se povprečno srednja dnevna 
temperatura drži nad 20° C, znaša v Trstu 89 dni, v Skednju 94 in 
v Barkovljah 100 dni, medtem ko je takšnih dni na južnem obrežju 
v Valdoltri 82, v  Sv. Nazari ju 85, v Fazanu 81, v Sečovljah 85 ter 
v Strunjanu 105 dni, a na severni obali v Tržiču 83 ter v Gradežu 
celo 108 dni. Celo na zgornjem koncu Soške ravnine v Gorici, je 
takšnih dni 82. Vsi trije poletni meseci junij, julij in avgust, imajo 
srednjo mesečno temperaturo nad 20° C, v  Strunjanu in Barkovljah 
celo v septembru ne ostane dosti pod tem, na 19,7° C, toda v krajših 
razdobjih joi celo tu doseza (prim. Cumin 14, za Barkovlje). V Gra
dežu pa se celo' v daljši dobi srednja septembrska toplina drži 
na 20,4° C. Poletje s kasno pomladjo ter zgodnjo jesenjoi se odlikuje 
po stanovitno' trajajoči sončni pripeki, kar ustvarja jako ugodne 
pogoje za vegetacijo, ki je navezana na visoke stopnje segrevanja. 
Zato tu vinska trta izvrstno' uspeva, prav gotovo na vsem Sloven
skem nikjer tako imenitno. Za mediteranske rastline so poletne pod
nebne razmere, vsaj za manj občutljive, kar ugodne, zato jih vi
dimo, bodi kulturne kot divje rastoče, ob Tržaškem zalivu lepo 
zastopane, osobito v krajevno ugodnih položajih. Velika poletna 
pripeka prihaja v dobro zlasti tudi pridobivanju soli, kakor nazna
čeno v prejšnjem poglavju.

Najmanj mediteranski so v topli polovici leta padavinski po*- 
ja\ i. Tudi v poletnih mesecih je tu obilo padavin, mnogo več nego 
v zimskih mesecih, in tudi več nego> v  spomladanskih. Povsod v 

rzaskem zalivu je julij drugi najbolj namočeni mesec v letu (po- 
r> no v Gorici), — najbolj deževen je seveda povečini oktober.

**



Toda v severnem delu zaliva, v Tržiču je avgust celo* še bolj na
močen nego oktober. V obilici padavin, ki trajajo primeroma jako 
enakomerno od junija čez vse poletje v  jesen, dasi padajo* seveda 
povečini v  obliki ploh in nalivov, kaže poletje ob Tržaškem zalivu 
najbolj prepričevalno, kako zelo je severni Jadran pomaknjen na 
sever v celino in kako močno je pod podnebnim vplivom celinskega 
oboda.

Toda vendarle se v topli polovici leta še najbolj kaže namor- 
ski značaj podnebja ob Tržaškem zalivu. V nasprotju s hladno po
lovico leta se namreč ta čas ne uveljavljajo veliki vetrovi, marveč 
pretežno le krajevni vetriči. Saj se potujoče depresije ta čas le malo 
pojavljajo. V enakomerni razporeditvi zračnega pritiska z neznat
nim baričnim strmcem, se uveljavlja krajevni veter. Čez dan, ko se 
bližnje kopno močneje segreje, nastopi kasno dopoldne »momik«, 
se ojači in piha skoro vse popoldne z. morja na kopnoi, prijetno 
ohlajajoč obrežje (»maestrale«). Čez noč se kopno močneje ohladi, 
pa piha nočnik na morje, začenjajoč pod večer ter piha ponoči 
(»borin«) (14, 34). Vendar preveč rednega in pravilnega si tudi uve
ljavljanja momika in nočnika ne- smemo predstavljati; toda v  dru
gih letnih časih se uveljavlja še manj.

Hladna polovica leta, od srede jeseni do srede* pomladi, je 
domala docela pod gospostvom borbe med burjo* ter jugom, borbe, 
ki doseza svoj višek pozimi. Kadar piha jug, se toplina zelo dvigne, 
hkrati pa se tudi silno* stopnjuje relativna in absolutna vlažnost.
V takšnih dneh ima Tržaški zaliv zares popolnoma mediteransko 
podnebje. Toda običajno se kmalu zažene burja, ozračje se s pro
dorom mrzlega celinskega zraka na hitro silno shladi, bodisi da je 
to depresijska burja, ki prihaja vlažna, z dežjem ali s snegom, ali 
da je anticiklonska burja, ki divja ob jasnem, čistem, suhem 
ozračju. Burja je tisti vremenski pojav in činitelj, ki tako občutno 
shladi Tržaški zaliv, saj se za one dni, ko gospoduje, tako* rekoč raz
prostre celinsko podnebje čez morje. Izračunali so, da vlada v Trstu 
v dnevih burje za 3 do 5° C nižja temperatura, nego v dneh, ko* je 
ni (69; 14). In ker zagospoduje burja povprečno* domala trikrat tako 
pogosto ko jug (razmerje je 3 : 1), je umljivo, da prav nastopi burje 
tako* zelo potisnejo navzdol povprečne mesečne temperature zlasti 
od novembra do marca. V hladni polovici leta se primeroma manj
krat uveljavi enakomerna razporedba zračnega tlaka in baričnega 
strmca, ki bi dovoljevala brezvetrje in s tem mile namorske topline. 
Saj se v hladni polovici leta tako* pogosto in trdovratno zadržujejo 
barióne depresije ravno* nad zgornjim koncem Jadrana in ob njem



ali potujejo tod čez. Ni čuda, da zračni tok od SV, S ali V tako 
močno prevladuje. Burjoi z jasnim suhim vremenom pa prožijo tudi 
tiste zimske vremenske situacije, ko se nahaja bančna depresija kje 
nad srednjim ali južnim Sredozemljem, nad kontinentom, zlasti Po
donavjem, pa anticiklon. Vetrovi so toliko hujši, toplotni skoki tem 
večji in neprijetnejši, ko se nahaja Tržaški zaliv neposredno ob

Pod. 15. Debeli rtič na koncu Miljskega polotoka

Pogled na nove k u ltu re  breskev  in v inograda

veliki celinski ploskvi in potekajo ob njem izoterme in izobare v 
zimski polovici leta silno na gosto.

Dasi je tako pogosto grdo vreme, je vendarle zimskih padavin 
primeroma pičla množina. Obilica jesenske moče traja še v  decem
ber, ostala zima in zgodnja pomlad vsebujeta mesece z najmanjšimi 
množinami padavin v  vsem področju Tržaškega zaliva, Toda tudi 
najbolj suhi meseci dobivajo' še povprečno okrog 50 mm padavine 
ali kvečjemu kaj malega manj.

V celem je značilno' za Tržaški zaliv, da ima padavine prime
roma zelo enakomerno razporejene skozi vse leto, z večjim deležem 
(*l junija do decembra, pa manjšim od januarja do' maja, z glavnim 
viškom jeseni, največ v  oktobru, pa z drugim viškom v prvem po
letnem mesecu, v juniju. Seveda pa je res, da poletne padavine 
m n ago m a n j zaležejo, ne le ker padejo1 v nalivih, marveč tudi ker



se vrstijo za njimi in pred njimi dnevi z jasnim nebom, vročino in 
trajno sončno pripeko, združeno s silnim izhlapevanjem. Celotna 
množina letnih padavin je še znatna. Manj ko 900 mm moče na leto 
dobivajo šele kraji proti jugu od Savudrijskega polotoka. (Glej 
karto izohijet 34; 21). Južno obrežje tja do Trsta dobiva 900 do 
1000 mm na leto, podobno kot nižinsko obrežje na severu, medtem 
ko pade na kraškem vznožju nekaj več, 1000—1200 mm. V smeri 
proti, notranjosti množina letnih padavin povsod raste.

Podnebje v Tržaškem zalivu se odlikuje po silni spremenlji
vosti, pa tudi po veliki nerodnosti, nadalje po velikih ekstremih, 
bodisi mesečnih kot letnih. Tudi to so docela kontinentalne poteze. 
Toda težišče je na neugodnih ekstremih; ti pomenijo škodljivost 
in okvare v marsikakem pogledu. Prepogosti nastopi burje, s hudim 
mrazom in zmrzaljo' ter snegom, preprečujejo ali vsaj ovirajo' ob
čutljivejše mediteranske rastline. Takoi je hudo škodo prinesla ve
lika pozeba oljke 1. 1956 (107). Prav isti mrzli pojavi onemogočajo 
zimsko sezono v primorskih krajih, pa tudi jeseni občutno' skrčijo 
kopališko' sezono bodi v Gradežu ali Portorožu, saj običajno pre
ženejo že zgodaj v jeseni celoi odpornejše goste.

VEGETACIJA. Tržaški zaliv nudi na svojem obrežju kljub učin
kovitim podnebnim oviram vendarle pogoje za uspevanje juž
njaškemu rastju, pa tudi nekaterim mediteranskim kulturnim 
rastlinam. Toda ne povsod in ne enakomerno. V razporedbi južnja
ških rastlin pa ne odsevajo' toliko splošni podnebni pogoji, kakor 
se nam zrcalijo v klimatografskih statističnim podatkih, marveč 
zelo krepko, ponekod najbolj učinkovito, krajevna lega, zlasti na- 
pram sončnemu obsevanju, kakovost tal itd. Prav zaradi tega je 
rastje v obodu Tržaškega zaliva mnogo< manj enotno, nego bi se 
moglo sklepati samo po' klimatografskih statističnih navedbah.

Mediteransko rastje sega na obrežje Tržaškega zaliva celo še 
s svojim najbolj prirodnim zastopnikom, z makijo. Toda nahaja se 
samo v docela neznatnem prostoru, na skalnatem kraškem pobočju 
pod Sv. Križem in Nabrežino. Tu je nedvomno položaj med prisoj
nimi kraškimi skalami, ki jim bržkone burja, ne more do* živega, 
pripomogel, da se drži zimzelena hosta, zametek prave mediteran
ske makije; to je njen najsevernejši položaj (12, 103). Tu, med 
Devinom ter Miramarom, rasto tipične zimzelene sredozemske 
rastline, med njimi lovor, mirta itd. (14, 52). Nikjer drugod ob Trža
škem zalivu ne navajajo' makije, kar potrjuje, da nam Barkovlje



zares vem o zrcalijo toplinske odnošaje sončnega kraškega roba kot 
najtoplejšega kosa tega obrežja.

Prav do tod sega tudi oljka kot predstavitelj mediteranskega 
kulturnega rastlinstva. Toda na kraškem pobočju južno od Sv. Križa 
zavzemajoi oljčni nasadi le prav ozek pas, zakaj v bočje navzgor

Pod. 16. Znameniti cvetličarski nasadi v Portorožu

postaja zanje brž preneugodno. Saj segajo oljčna drevesa komaj 
do okroglo 250 m navzgor, v zavetnih legah, kjer so vam a pred 
burjo, tudi do 300 m, a v neugodnih položajih jih burja potiska do 
200 m višine (14, 53). V smeri čez Trst proti JV se pas, kjer uspeva 
oljka, polagoma razširja, kakor se razširjajo nizka Šavrinska brda, 
ki so v vsem južnem obodu Tržaškega zaliva področje lepih, velikih 
oljčnih nasadov, dobro uspevajočih do višine okrog 250—280 m, 
v ugodnih legah na jugu celo do 300 m (12; 105).

Z oljko se druži smokva, ki uspeva in ki jo gojijo v  vsem na
značenem področju. Toda smokva sega še višje in dlje proti severu, 
saJ je uspeva nekaj malega celo na Krasu, pri Tomaju itd. D a med 
(’ljkami in smokvami imenitno uspevajo drugi južni, sonce ljubeči



sadeži, predvsem, sadje, kakor breskve, mandeljni, kakiji, orehi itd. 
Nad oljčnimi gaji uspevajo v  ugodnih legah jako dobro nasadi 
pravega kostanja.

Seveda je obrežje Tržaškega zaliva področje najboljšega uspe- 
vanja vinske trte. Toda njena kultura se ravna po značaju zem
ljišča, kjer si vrh tega izbira zlasti južna prisojna pobočja. Zato ni 
čudno, da so glavno vinorodno področje — Šavrinska brda, zlasti 
nižje gorice v  bližini morja. Tudi na morskih pobočjih ob Krasu 
trta dobro uspeva. Na Soški ravnini pa jo imajo med poljskimi 
kulturami. V Šavrinskih brdih imajo sicer vinsko trto marsikje v 
sklenjenih vinogradih, a povečini je pomešana med druge kulture.

Kar je še ostalo gozda v  območju Tržaškega zaliva, prevladuje 
v  njem hrast.

Prav posebno je značilno' za obrežje Tržaškega zaliva, zlasti za 
Šavrinska brda, da prevladujejo' tu kulture v  terasah; z ureditvijo 
kulturnih teras se je vsekakor človek tudi tu boril zoper škodljivo 
delovanje erozije prsti in zoper druge ovire, temelječe v svojstvih 
mediteranskega podnebja.

S L O V E N S K A  I S T R S K A  A L I  Š A V R I N S K A
O B A L A

CELOTNI ZNAČAJ. Južno obrežje Tržaškega zaliva je v svoji 
geomorfološki izoblikovanosti ter celotni razčlenjenosti — vznožni 
del Šavrinskih brd. To je najbolj razčlenjeni del Tržaškega zaliva, 
saj imamo tu tri večje zatoke, Miljskega, Koprskega ter Piranskega, 
a razen tega še več manjših, med katere spadata tudi obe prvotni 
tržaški morski dragi, zajedeni ena tik severno, druga tik južno' od 
Tržaškega polotočka (ali rtiča Sv. Andreja). Vsi zatoki in drage niso 
nič drugega, ko potopljeni spodnji deli dolin in dolinic, nekoliko 
preoblikovani po> abrazijskem učinkovanju morja ter po rečnem 
zasipanju. Kako tesna je genetična povezanost med razčlenjenostjo 
obale ter učinki kopnega geomorfološkega preoblikovanja, odseva 
povsod ob premotrivanju obrežja že na prvi pogled. Čim večje so 
vode, ki se iztekajo' v morje, tem večje doline so si bile izdolble v 
mehki eocenski fliš, tem večji morski zatoki SO' se razvili v njih. 
Reči moremo še več: V večje zatoke so' večje rečice nanesle večjo 
množino peska in zlasti blata ter ga nanašajo še dandanes. Zato so> 
v večjih zatokih obsežnejše obrežne ravnice in največja je nastala 
ob spodnji Dragonji, ki še vedno naglo raste v morje (14). V manjše



zatoke in drage pritekajo le manjši potoki in ob njih so nastale le 
manjše ravnice. Toda celo nekatere od teli so omembe vredne veli
kosti, kakor na primer na obeh straneh Pirana. Vse to nam zgovorno 
pripoveduje, kako naglo napreduje nasipanje v tem malo odpornem 
peščencu in laporju.

Med morskimi zatoki in dragami v južnem delu Tržaškega za
liva molijo v  morje polotoki in pomoli. Najsevernejši med njimi je
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Pod. 17. Soline v Strunjanskem zatoku 

Po sredi kana liz irana  s truga S trun janskega  potoka

pomol z rtičem Sv. Andreja v Trstu, a največja sta Miljski polotok 
ter obsežni Piranski polotok z več manjšimi polotočki in pomoli; 
končno je v tečajni legi Savudrijski polotok. Vanje se vlečejo v 
nadaljevanju oni hrbti, ki so v Savrinskih brdih izoblikovani med 
glavnimi rečnimi dolinami. Le na severnovzhodnem krilu Miljskega 
zaliva tamkajšnje flišno» zemljišče ni izoblikovano kot samostojen 
hrbet, marveč tvori samoi še pobočje v veliki stopnji, s katero se na 
geološki meji dviguje planota Krasa nad Savrinskimi brdi. Celotno 
območje Tržaškega mesta ni nič drugega ko takšno pobočno  ̂ po
vršje; mali potočki, pritekajoči od kraškega roba, so ga razorali ter 
primeroma precej razgibali. Potoček, ki teče izpod Vrdelje in se 
izteka v staro tržaško' luko, je pripomogel pomolu Sv. Andreja do 
uveljavljanja, tem bolj, ko' ga je od južne strani obmejil topi Čar- 
bolski zatok, med Sv. Andrejem in Skednjem.



Polotočki, pomoli in rtiči so izoblikovani v istem malo odpor
nem laporju, kakor doline ter drage med njimi. Naglasa se sicer, da 
soi zalivi izdelani po geoloških progah in izrečena je domneva, da 
so jih rečice izdolble v progah manj odpornih kamnin (14), toda 
šele bodoče podrobno' proučevanje bo' moglo izpričati morfogene- 
tično tolmačenje. Zakaj tudi v polotočkih in pomolih vidimo domala 
le mehki, malo' odporni zgornje eocenski lapor, preprežen s peščen- 
čevimi, pa tu tam s tenkimi apniškimi progami.

Polotočki in pomoli ter rtiči se zelo strmo spuščajo v morje. 
Povečini se že v 1 km razdalje od obale pobočje dvigne na 100 m, 
marsikje do 150 m ali celo do' 200 m višine. Ni čuda, da sé tudi pod 
vodno gladino bočje spušča s podobno strmino. Seveda vprašanje, 
v kateri globini se pod sedanjim morskim dnom, ki je nedvomno 
na debelo nasuto in naplavljeno', skriva živa skala fliša, je poglavje 
zase. Nikjer ob polotokih in pomolih ni otokov, niti najmanjših 
otočkov ali školjev, kakor so tako značilni že za bližnji Kvamer, 
kaj šele za dalmatinsko obrežje. Po tem, da nima nikakih otokov, 
je Tržaški zaliv prav svojevrsten. Vsiljuje se vprašanje, če se ni 
sedanje obrežje vsaj v velikih potezah razvilo vendarle ob sodelo
vanju prečnih prelomov; takšno' poševno' prelomnico bi mogli do
mnevati na črti Savudrija—Piran—Debeli rtič (Novi Lazaret)— 
Trst; proti sevemozapadu od nje bi se bilo ugrezanje vršilo bolj 
naglo in bolj krepko. Sedanja oblika obrežja ne dela vtisa, da bi 
bila morska abrazija odstranila nekdanje otočke. Nikjer ne opazu
jemo takšnih ustrezajočih plitvin niti kakršnegakoli skalovja. Pač 
pa je morsko valovenje močno' obrusilo obalo, zlasti ob koncu pol
otokov in pomolov. Strme, visoke, gladke stene se dvigajo iznad 
morja. Saj morejo' valovi s svojim razdiralnim učinkovanjem v la
porju naglo' napredovati; izoblikovali so lepo vidni klif, ki prihaja 
do veljave zlasti ob rtičih ter v njihovem sosedstvu posebno okrog 
Strunjana in Pirana.

PIRANSKI ZATOK. SOLARNE. Piranski zatok sega od vseh za
tokov Tržaškega zaliva najbolj daleč v  celino. Ime ima po Piranu, 
ki pa ne stoji morda v notranjosti zatoka, marveč daleč zunaj, tik 
ob vhodu vanj, na koncu polotočka, ki ga obdaja od severne strani. 
Piranski zatok se deli v dva dela. Glavnega običajno' imenujejo 
Sečoveljsko' drago', po1 kraju Sečovlje (Sicciole), ki pa je dokaj daleč 
od obale, a je široko* znan zaradi bližnjih solin. Drugi bolj topi del 
Piranskega zatoka sega proti Luciji ter Portorožu, a ga najčešče ne



označujejo' s posebnim imenom. V pomanjkanju drugega priklad
nega imena ga bomo' v naslednjem imenovali Portorožko drago.

Piranski zatok je obdan na južno'zapadni strani s strmim bre
gom, saj se tu k re dno- sp odn jeeocen sk o apniško antiklinalnoi krilo 
spušča neposredno v obalo. V notranjem koncu in na bližnji severni 
strani se širi doi mocrja prostrana obrežna ravan, ki je učinek na
sipanja in naplavljanja. Tu se nam že na prvi pogled vsiljuje pre
pričanje, da je bil Sečovel j ski-P iranski zatok prvotno znatno daljši,

Pod. 18. Solarne p r i  Sečovljah (zadaj) in p r i  L uciji (Fazanu, v sredi levo) 

S predaj Portorož, n a jb o lj  zadaj S avudrijsk i polotok

pa da je segal v celino v priostreni obliki morda ne dosti manj ko 
do pod Mirišče ali vsekakor do pod Kaštel. Saj se nahaja obrežna 
ravnina tamkaj, kjer prehaja vanjo dolina ob D m ici (Valdernigi), 
samo 10 m nad morjem, a pod Kaštelom 16 m. Nimamo sicer podat
kov, v kakšni globini se nahaja živoskalna osnova, toda po' znatnih 
strminah v bocju na obeh straneh nad danjo ravnino' smemo skle
pati, da se nadaljujejo z enako strmino tudi pod nasipino, pa da 
preidejo v živoskalno dno' prvotne doline šele pod višino morske 
gladine. Računati moramo, da sta se Dragonja in D m ica (Valder- 
&!ga) sprva ločeno iztekali v morski zatok. Ko je bil morski zatok 
se °*Ji> j© zasipanje posebno' naglo napredovalo'. Še v rimski dobi



je morje oblivalo severno pobočje Bujskega krasa do pod Kaštel, 
še pred dobrim stoletjem so lovili ribe pred Sv. Jernejem, kjer so 
danes solarne (71; 72). V Dragonjski obrežni ravnini so že zgodaj 
uredili solarne, a kolikor bolj se je ob nasipajočih poplavah nagnje
nost v njej večala, so postajali njeni zgornji deli manj prikladni za 
pridobivanje soli, pa so jih spričo tega postopno opuščali, spremi
njajoč jih v njive in travnike. V spodnjem delu, ob morski strani, 
kjer se je ravnina širila v morje, pa so istočasno nastajale nove 
kopne ploskve, prikladne za pridobivanje soli in tu so urejali nove 
solarne.

Sedaj je v solarne urejena vsa spodnja ravan od morja pa ne
kako do velike ceste, ki teče iz Pirana skozi Sečovlje na Buje. Vsa 
pokrajina je spremenjena s pridobivanjem soli ter ima docela svoje
vrstno lice. Prepredajo jo nešteti kanali, majhni in veliki, takšni, 
po katerih odvajajo* sladko* vodo* iz Dragonje in drugih potokov v 
morje, pa takšni, ki po* njih dovajajo* morsko* vodo v solarne. Brez 
števila majhnih prekopov gre od njih v določenih smereh, vmes med 
njimi in ob njih teko nešteti nasipi, s katerimi so* obdane solne 
grede. Večji kanali so plovni za ladjice, saj se vrši po* njih glavni 
promet, odvažanje soli itd., medtem ko so za prehode v prečnih 
smereh tu, tam urejene nekakšne lesene steze, prirejene na koleh, 
zabitih v tla.

Pridobivanje soli je tipično sezonsko delo, omejena na sušno 
vročo dobo leta. Tudi solarne ob Dragonji dobijo* svoje šolarje proti 
koncu aprila. Včasih so tamkaj ostali vso sezono, nekako* do začetka 
ali srede septembra, ko* so spet odšli. Ob gredah stoje* posamič hiše 
za šolarje, enonadstropne, s posebno notranjo uredbo in pripravami. 
Običajno obdaja solarsko* hišo* tudi majhen vrtiček, za potrebe so- 
larske družine, ki se je mogla čez poletje tu preživljati. V ta namen 
je vzela s seboj tudi kokoši, včasih celo prašiča. Solarne se potem
takem zelo* oživijo* čez poletje in za dobre štiri mesece* so kar dobro 
obljudene. Saj je znašalo* v Sečoveljskih solarnah čez poletje število 
šolarjev ter njihovih družinskih članov in pomagačev skupno 
okrog 430 oseb. Tu je bilo* pred 100 leti še okrog 500 solarskih hiš, 
zdaj pa jih je le še 180, a med njimi le* še 48 obljudenih, dandanes 
še manj. Jeseni se izpraznijo* in čez zimo ostanejo* tu samo* še malo
številni čuvaji.

Nekdaj so* bile solarne tesno* povezane s Piranom. Zakaj bile so 
zasebna last meščanov iz Pirana, ki so* jih izkoriščali sami; tudi 
njihovi delavci so bili iz Pirana. V najnovejši dobi se je stvar spre
menila. Že pred prvo* svetovno vojno* so se začeli na delu v solarnah



pojavljati kmetje iz bližnjih vasi kot dninarji. Ko pa so leta 1919 
solarne nehale biti zasebne ter so prešle v državno last, se je delo 
oddajalo v koncesijo in dotok delavnih moči iz bližnjih kmetskih 
krajev se je še povečal ter dosegel nazadnje (71) preko 50 % vseh 
šolarjev. Kmetje iz bližnjih vasi so' prevzemali delo v koncesijo ter 
hodili v solarne na delo. Ker so kmetski domovi brez primere bliže, 
nego soi bile meščanom iz Pirana njihove hiše, so se mogli mnogi
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vsak večer po delu podati domov ter se zjutraj spet vrnili v solarne. 
Čez noč so ostajali tamkaj le kmetje iz bolj neprikladno ležečih 
oddaljenih vasi. S tem se je sistem sezonskega prestavljanja prebi
valstva znova predrugačil. Po osvoboditvi leta 1945 se je ta proces 
še stopnjeval in sezonsko preseljevanje v solarne je skoro docela 
nehaloi, namesto tega pa popolnoma prevladuje dnevno potovanje 
delavstva iz kmetskih bivališč v bližnje soline (72, 146; prim. karto).

Proizvodnja soli je med posameznimi leti in razdobji zelo- ko
lebala. Predvsem je bila glede produkcijske omejitve zavisna od 
upravne politike ter od možnosti prodaje, kar so bile bolj spre
membe večjih razdobij. Drugič pa je proizvodnja kolebala neza- 
visno od človeške volje, v zavisnosti od vremenskega poteka: ali 
dolgo sušno*, vroče poletje, ali deževno, oblačno in kratko, to sta oba 
različna tipa, ki je od njih menjave zavisna solna letina. Doslej



največja proizvodnja je bila leta 1822: 43.159 ton, a v razdobju 
1926—1936 je kolebala med največ 38.857 ton (1928) ter 6657 ton 
(1934). Leta 1956 je znašala proizvodnja 17.000 ton. Zaposlenih je 
bilo le 232 ljudi.

Pokrajina solin nudi docela svojevrstno lice po zunanjosti, ka
kor je svojska po' načinu in časovni neenakomernosti dela. Vzhodno 
od opuščene ozkotirne železnice, t. j. približno vzhodno' od Sečo
velj so ostali v tleh sledovi nekdanjih solarn, solarskih gred itd. Še 
dandanes jih je opaziti, ko je ravnina že davno spremenjena v trav
nike, a na bolj sušnih, pretežno robnih področjih v njive in vrtove 
z vinogradi (71, 383).

SEČOVLJE so' najpomembnejši kraj ob solinah, v njihovem ne
posrednem zaledju. Zato se je često ves ta široki morski zaliv ob 
ustju Dragonje imenoval Sečoveljski zaliv. A dejansko kažejo tudi 
Sečovlje primeroma malo koncentracije. Skladišča za sol niso' tukaj, 
temveč že od nekdaj dokaj daleč odtod, in sicer na obali med Pi
ranom ter Portorožem, dasi seveda to ni najbolj ustrezno» mesto 
zanje. Pač pa so Sečovlje postale osnova za bodočo> demogeografsko 
zgostitev, odkar so ob njih začeli kopati premog. In sicer je to' prav 
dober, skoro črni premog, ki pripada eoeenskim plastem. Škoda, da 
segajo premogovni sloji v globine pod morsko' gladino', kar je že 
večkrat povzročilo' težave. Po' krizah vojne in prve povojne dobe se 
sedaj premogovnik v Sečovljah obnavlja; semkaj je na delo prišlo 
tudi nekaj rudarjev iz Trbovelj. Vendar je v celem še vedno' v pre
mogovniku zaposlenih samo 167 ljudi. Toda ko bo pridobivanje 
premoga zopet docela urejeno', bo mogel pomeniti temelj za nadalj
njo industrializacijo Slovenskega Primorja, zlasti ko bo mehani
ziran tudi prevoz, bodisi po morju ali po kopnem. Saj se odlikuje 
sečoveljski premog po veliki kalorijski moči, 7000—8000 kalorij, 
dasi je na žalost podobno kot v Raši tudi tu obilo žveplene primesi. 
Zato ni dvoma, da bo premogovnik pri Sečovljah močno napredoval 
ter dajal, ko' bo' v celem preurejen, posla do 1500 rudarjem in usluž
bencem. V bližini v dolini spodnje Dragonje ali Rokave so zelo 
dobre plasti gline, ki so jo že začeli predelovati v opeko. V načrtu 
je, da se nove opekarne zelo povečajo ter razširijo, saj bo potreba 
po novih stanovanjskih objektih za rudarje in druge zaposlene v  
tem novem šele nastajajočem industrijskem središču. Položaj ob 
morju omogoča tudi za opeko prevoz na daljavo. Razen tega je 
treba imeti pred očmi še perspektivo, da se bodo soline pri Sečov
ljah še znatno povečale, ko se bodo' opustile manjše solarne pri



Strunjanu ter pri Sv. Luciji, kjer se bodo razširile naprave za mor- 
skoi kopališče. Računati moramo tedaj, da nastaja pri Sečovljah 
močno novo industrijsko središče, ki bo pritegnilo k sebi delovno 
šilo z bližnjih Istrskih brd, zlasti z višjih leg, od Pregare, Krkavč 
itd., kjer obdelovanje zemlje ne nudi dovolj ugodnosti.

PORTOROŽ. Morski zatok pri Portorožu je jako tope oblike in 
malo razsežen. V njem je dvoje pomembnih področij. V južnem

Pod. 20. Portorož. Pogled od vzhoda

priteka vanj majhen potok, ki se pri Luciji steče iz dveh. Dasi je 
neznatne velikosti, je mogel tu, v mehkem laporju, kjer mu znatne 
višinske razlike pomagajo dobavljati zelo mnogo drobirja, napla
viti majhno obrežno ravnico*. V njenem spodnjem delu so uredili že 
zgodaj solarne, ki so se ohranile do danes. Solarne pri Luciji ali 
Fazanu, — z obema imenoma se označujejo*, — merijo samo* 32 ha, 
a njihova proizvodnja je znašala samo 5,6 %* celotnega piranskega 
področja (71;72). Očitno je*, da je bil tudi Lucijski zatok sprva 
znatno globlji, da je segal precej bolj v  celino, pa je zasipanje po
lagoma obalo odrinilo navzven in jo nedvomno počasi odriva še 
dandanes.



Severno obrežje zatoka je postalo znamenito po Portorožu. Tu 
se je razvilo lepo morsko kopališče, ki so našli zanj dobro osnovo 
predvsem v prikladni lepo peščeni in primemo plitvi obali, pa v 
zavetni legi, ki ne pusti burji do veljave. Portorož je mogel pri
vabiti obilo gostov in že na zunaj se mu pozna kopališka vloga po 
lepem številu vil in hotelov, bleščečih se med oljčnimi gaji, pre
krasnimi vrtovi, cipresami in drugim južnim rastjem. Obala ima 
v Portorožu smer V—Z, zato je vznožno pobočje, na katerem je
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razpostavljeno glavno turistično naselje, odprto naravnost proti 
jugu ter zavarovano od severa.

Portorož je kot morsko kopališče in klimatsko zdravilišče zelo* 
mladega nastanka. Zasnovali so* ga pravzaprav šele v letu 1891 
Pirančani ter Tržačani in brž nato je v devetdesetih letih 19. sto
letja postavljenih več hotelov ter vil za kopališke goste. V prvi 
polovici 20. stoletja se je Portorož še nadalje večal, gradili so nove 
vile in hotele na obali kakor tudi v  vznožnem delu položnih pobočij, 
ki se amfiteatrsko vzpenjajo: navzgor v Šavrinska brda. Značilno 
je za Portorož, da so vile in hoteli obdani z obsežnimi, lepo gojenimi 
nasadi in cvetličnimi vrtovi, kar daje kraju že na zunaj zelo lepo 
lice. Saj se poroča, da mu izhaja tudi ime Portorož (Porto rose) od 
prekrasnega rožnega cvetja (15, 336; 11, 30), ki obrača nase pozor-



n ost zlasti spomladi, koi je najčudovitejše. Morsko' kopališče so< na- 
naslanjali na zdravilne kopelji, v  katerih »O' uporabljali blato iz 
bližnjih solin ter morska vodoi in njene po kristalizaciji soli pre
ostale snovi. Na ta način je Portorož dosegel velik sloves in je pri
vabljal goste bodisi iz bližnjih mest, zlasti Trsta, kakor tudi iz za
ledja, posebno* iz srednje Evrope. Pa stagnaciji v letih vojne ter 
prvih povojnih časov se je začel Portorož znova lepo razvijati in 
zadnja leta prihaja semkaj čezdalje več kopaliških gostov od blizu 
in daleč. Tudi vedno* več družbenih prireditev organizirajo) v Porto
rožu, bodi kongrese in konference, kakor na primer v 1.1958 med
narodni šahovski turnir. Dasi je glavna sezona v juliju in avgustu, 
omogočajo ugodne vremenske razmere pred- in posezonska leto
vanje bodi v juniju ter celo maju, kakor zlasti v septembru in celo 
v oktobru, koi ohrani morje vodno- temperatura 20—22° C. V letu 
1957 je bilo v Portorožu skupaj 23.858 kopaUških gostov, od tega 
9553 inozemskih ter 126.207 nočnin, od tega 70.101 inozemskih (Stat. 
God. 1958). Odtlej turistični obisk še naprej narašča.

STRUNJAN. FIESO. Ob Piranskem polotočku je na severni strani 
zajeden v celino Portorožkemu sličen zatok Strunjanski, ki ni nič 
drugega ko potopljeni spodnji del doline Strunjanskega potoka. 
Tudi tu potoček s svojim drobirjem zasiplje notranji del zatoka, 
potiskajoč obalo proti zapadu. Nasuto obrežna ravnico, ki je še 
manj obsežna nego pri Luciji, soi izkoristili za naprava solarn, ki se 
držijo še dandanes. Toda so le neznatnega obsega, saj merijo samo 
16,4 ha ter dajejoi 2,2 % celotne piranske proizvodnje soli. Domne
vajo pa, da so bile strunjanske in fazanske solarne najstarejše v  
piranskem področju, starejše od sečoveljskih, pač zaradi tega, ker 
so bile starodavnemu mestu Piranu najbližje. Pomanjkanje ravnega 
obrežnega prostora pa so jim onemogočile večji napredek; spričo 
tega je ravnina ob spodnji Dragonji prevzela poglavitno vlogo ter 
daje danes 92 % solne proizvodnje celotnega piranskega področja.

Tudi Strunjanski zaliv v  letih po osvoboditvi čezdalje bolj pri
vablja kopališčne in letoviške goste iz osrednje Slovenije, zlasti iz 
Ljubljane. Tu so urejene nekatere stare obrežne zgradbe v različno' 
organizirane »Domet oddiha«, kjer si vsaka leta poišče oddiha in po1- 
čitka ter živčnega ojačenja na stotine delovnih ljudi iz mest ter 
industrijskih krajev. Strunjan je po svoji zatišni, a vendar obmor
ski legi kakor nalašč za večje klimatska zdravilišče in kopališče 
ter za oddih. Zato je pripravljen načrt, da bi malo» preostalo' solino 
izsušili ter jo preuredili v  vrtove in nasade, kraj sam v ravnici ter



v položnih pobočjih pa odmerili za graditev vil, hotelov ter stano
vanjskih hiš za večje število oddiha potrebnih, seveda v obliki, da 
se ohrani značaj mirnega zatišja.

Fieso se imenuje prva draga nedaleč od Pirana na poti proti 
Strunjanu. Položaj Fiesa je zelo podoben legi strunjanske drage, le 
da nima enake znatnejše obrežne ravnice. Toda v majhni obrežni 
ravnici sta tu dve neznatni jezerci, seveda sladkovodni, ki sta ne-
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dvomno' ostali po nekdanji opekami. Mogli bi služiti za kopališko 
napravo’, toda v  sedanjem stanju sta samo- leglo mnogih nadležnih 
komarjev. Treba jih bo ali temeljito' preurediti ali pa zasuti. Tudi 
v dragi v Fiesu se je razvil kraj turističnega obiska, kraj odpočitka 
za delovne ljudi iz osrednje Slovenije. Tudi Fieso pomeni zatišje, 
a ima ugodnost, da drži do bližnjega Pirana preprosta obrežna pot, 
a tudi nova cesta.

V brdih nad Strunjanom in Fiesom, pa prav tako nad Pira
nom ter Portorožem se v najnovejši dobi naglo' razvija turistični 
promet. Sindikati, podjetja, gospodarske ter industrijske organi
zacije najemajo-, preurejajo' opuščene hiše ter vile ali gradijo na 
novo zgradbe in jih prepuščajo delovnim ljudem iz centralne Slo
venije za domove oddiha. In vsako- leto prihaja več mdarjev ter 
industrijskih delavcev, nameščencev pa njihovih svojcev, zlasti



otrok v te obmorske kraje za nekaj tednov. In tako postaja prijazna 
brdovita pokrajina med Strunjanom, Piranom ter Portorožem en 
sam velik kraj oddiha za delovne ljudi iz celinskega zaledja nove, 
socialistične Slovenije, trdna in blagodejna vez med obema prede
loma: morsko podnebje našega Primorja se na ta način organizira 
v skupno korist celotne Slovenije.

PIRAN  je tipično pristaniško mesto starega tipa, Mesto stoji ob 
rtiču na koncu Piranskega polotoka, ki se zožuje počasi med Stru-
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njanskim in Fazanskim zatokom, tvorec le še dolg, a jako' ozek, 
priostreno v morje moleč konec kopnega. Yes polotok zavzema 
hrbet, ki pada jako strmoi v morsko obalo na severu. Pa tudi morje 
je tu jako globoko, saj so> tik severovzhodno od rtiča namerili iz- 
redno osamljeno globino' 37 m. In vendar je prav tu nastalo prista
nišče in mesto. In sicer na južnozahodnem obrežju ob koncu pol
otoka, kjer je morje v  zatišju pred burjou Brez dvoma so ustano
vitelje prvega ladjišča obvladovale brige za varnost tudi na kopni 
strani. Saj je bilo v prejšnjih stoletjih mesto na kopni strani trdno 
obzidano in utrjeno s stolpi, od česar je marsikaj videti še sedaj
(U ;  102).

Za moderno' luko seveda Piran ni imel naravnih pogojev. Celo 
od nekdanje ozkotirne istrske železnice, ki je šavrinsko obrežje 
v ezala s Trstom, je ostal oddaljen okrog 3 km. Lega na koncu pol



otoka ga tudi za gospodarske zveze z zaledjem le slaboi usposablja. 
Saj je značilno, da držita še dandanes samo dve cesti v mesto, ena 
po južni obali skozi Portorož, druga skozi Strunjan nad severnim 
obrežjem.

Naravno je, da je spričo- takega položaja Piran ostal obmorsko 
mesto starega tipa. Prebivalci so mu bili ribiči in pomorci, ki so- se 
preživljali z delom in podjetništvom v solinah, v zelo veliki meri pa 
so obdelovali vrtove in sadovnjake ter vinograde, ki so jih imeli v 
okolici. Od celotnega števila prebivalstva piranske občine 14.225 
v letu 1936 jih je 51,9 % javilo- poljedelstvo kot svoj poklic, 24,2 % 
industrijo ter promet in le 6,8 % trgovino. Dasi spada pri teh po
datkih v obseg mestne občine tudi široka kmetska okolica, toda 
z vsemi solarnami in Portorožem vred, se vendarle razvidi, da se je 
tudi znaten del meščanov preživljal s kmetijstvom; razmerje med 
prebivalci mesta (7379) in okolice (4078) leta 1910, nam to razodeva 
(skupno- število- prebivalcev občine Piran leta 1910: 15.210). Velik 
del prebivalstva je bil zaposlen v bližnjem Trstu, kamor so se vozili 
vsak dan s parniki in kamor1 je obilo ljudi odhajala na delo- tudi 
z avtobusi.

Piran sam se ni večal, saj je bilo v mestu samem 1880. leta 
7387 ljudi, a 1910. leta 7379, torej skoraj natančno- enako. Toda v 
istem razdobju tridesetih let, 1880—1910, je neposredna okolica 
mesta pomnožila prebivalstvo- za 101 %, a posebej se je še razvil 
turistični kraj Portorož, ki je imel leta 1910 že 947 ljudi. Napredo
vanje Pirana se je tedaj izražalo z naraščanjem neposredne okolice, 
pač ker v mestu ni bilo prostora.

Docela v  skladu s takšnoi gospodarsko- strukturo ter naznačeno 
zgodovinsko tradicijo je dejstvo-, da se Piran v svoji zunanji podobi 
ni skoraj nič spremenil v modemi dobi. Njegove ulice in trgi, pa 
cerkve in meščanske hiše kažejo isti značaj in isto lice, kakor so ga 
imeli skozi stoletja. Samo sedanji glavni, Tartinijev trg je nov. 
Ustvarili soi ga na ta način, da so v  devetdesetih letih prejšnjega 
stoletja zasuli dotedanjo notranjo luko ter jo- spremenili v zelo- 
pro-storen, trgu podoben prostor in na sredo postavili Tartinijev 
spomenik. Dandanes ta trg izvrstno služi za glavno- avtobusno 
postajo: o-d tod odhajajo avtobusi na vse strani in tu je končna 
postaja mnogih avtobusnih linij. Hkrati so tu poglavitni uradi, 
glavne trgovine itd., pa seveda mnoge arhitektonsko značilne 
zgradbe. Seveda pa so mnoge arhitekturno zanimive in slikovite 
hiše tudi v dmgih mestnih delih. Saj je v  celem Piran kot spomenik 
preteklosti, kakor en sam naselbinski muzej s svojo- slikovito in



tipično obmorsko' lego', zunanjo' podobo in notranjimi svojskostmi 
mediteranskega mesta. Bilo bi zeloi napak, ako ne bi pri tem opo
zorili na senčne strani: bivanje v  teh zgoščenih mestnih delih, v  
visokih stanovanjskih hišah ob tesnih in najtesnejših mestnih uli
cah, resda poleti hladnih, toda na žalost z mnogimi hudimi po
manjkljivostmi kar se tiče zaduhlosti, sanitarij, mestne kanalizacije 
itd. itd. Bodoča urbanizacija boi morala prevzeti nase izvedbo na
loge, da spravi v sklad starinsko naselbinsko in arhitekturno sliko-

Pod. 24. Piran: Tartinijev trg, nekdanja notranja luka

vitost z zahtevami in dosežki moderne stanovanjske kulture ter 
sodobnih zdravstvenih norm.

Piran v sedanjosti je v  glavnem ohranil staro podobo, dasi je 
ta čas marsikaj spremenjenega v njem in okrog njega, tudi prebi
valstvo. Mnogo starih prebivalcev se je izselilo, a njihove; hiše so 
prevzeli novi ljudje iz primorskih krajev, pa tudi iz osrednje Slo
venije.1

Piranu manjka zares prostora, saj so celo' staro pokopališče 
namestili zgoraj na planoti nad mestom, zunaj nekdanjega obzidja. 
Za industrijo' bi morali iskati prostora ob cesti v  Portorož, toda

1 Pravzaprav im enujejo slovenski domačini v Šavrinskih brd ih  mesto vedno 
samo Peran, in ne b i bilo napak, če bi m u tud i u radno tako rekli. (Avstrijski 
krajevni repertori j  le ta  1900 uporab lja  u radno  slovensko ime Peran.) Toda no- 
voselci se bodo seveda oprijeli novega im ena P iran  in  računati smemo, da  bo 
'  bodoče čedalje bolj prevladovalo tud i med domačini.



tudi tamkaj se spušča pobočje neposredno v morje, omembe vredno 
piano obrežje se vidi šele v območju Portoroža. Zato soi tudi Pi
ranu najbližji kolodvor nekdanje ozkotirne železnice na Trst na
mestili ob Portorožu pri Luciji. In glavna tlakovana cesta, ki veže

Pod. 25. Piran: tipična ozka stara ulica

Piran s svetom, drži skozi Portorož ter se mora vzpeti čez korenski 
del polotočka 110 m visoko, tako da doseže morsko obrežje spet pri 
Strunjanu. Stara cesta teče strmo čez višine polotočka neposredno 
na Strunjan, čez planoto okrog 80 m visoka, toda za avtomobile je 
prehod skozi ozke mestne ulice v  tej smeri slabo prikladen.

V Piranu se je razvila ladjedelnica brž proti jugovzhodu od 
stare luke in v  zadnjih letih se naglo povečuje ter modernizira; 
sedaj ima že 358 zaposlenih. Podoba je, da je Piran za ladjedelnica 
zelo pripraven, ker se morsko dnoi naglo' spušča v  globočine, tako



da ni treba kaj prida priprav, pa se morejo v  popravilo pripeljati 
tudi velike in največje oceanske ladje. Seveda pa bo treba prostor 
za delavnice in sploh za razširjeni obrat ladjedelnice povečati, kar 
gre samo s primikom v hrib in s preložitvijo ceste v živo skalo. 
Brž južno od ladjedelnice so velika skladišča soli iz sečoveljskih, 
fazanskih (lucijskih) in strunjanskih solin; vse solarne zaposlujejo 
232 ljudi. Tu je tudi tovarna mila s 86 delavci. Drugih omembe 
vrednih gospodarskih podjetij Piran nima. Pač pa je v Piranu se
dež pomorske srednje šole, ki daje vsako leto novih častnikov za 
našo trgovsko1 mornarico'. In tu ima sedež Splošna plovba LRS, ki 
je organizirana po' decentralizaciji trgovinskega ladjevja FLRJ, in 
zaposluje še čez 1200 ljudi, toda ne v Piranu, marveč pač na ladjah,, 
plovečih po morjih.

Končno je Piran močno zvezan s Portorožem, ki ima prednost, 
da je od jadranskih letovišč najbližji srednji Evropi in lahko do
stopen po lepih cestah. Med Piranom in Portorožem so redne avto
busne zveze, kakor tudi še dalje na Sečovlje in Buje. V Piranu 
morejo tedaj bivati tudi ljudje, ki imajo posla v solinah pri Luciji 
(Fazanu) ter pri Sečovljah, kakor tudi zaposlenci v obnavljajočem 
se premogovniku pri Sečovljah, kjer je na delu sedaj 167 ljudi.

Y novih pogojih se je Piranu sprva prebivalstvo skrčilo, v 
letu 1956 pa so našteli že spet 3576 ljudi v mestu, a v okolici 4820. 
To pomeni v vsem obdobju 1880—1956 v samem mestu Piranu 
nazadovanje za — 51 %, toda v neposredni mestni okolici napredo
vanje za 88 %. Skupno' je v  Piranu z okolico v vsem tem obdobju 
vendarle nazadovanja za 11 %.

V novi dobi se je v  Piranu spremenila tudi narodnostna sestava 
prebivalstva. Mnogo Italijanov se je po letu 1945 izselilo', a precej 
novih doseljencev je prišlo. V letu 1956 je izkazanih v mestu še 
15,1 % Italijanov (540), pa 64,3 % Slovencev ali 2302 ter 13,5 % ali 
479 Hrvatov in 7,1% drugih (100).

Prebivalstvo v  Piranu naglo nanašča in je doseglo' do aprila 
1959 že število 5278.

IZOLA. Izolski zaliv komaj še zasluži to ime. Zakaj ta zatok 
nam predstavlja samo za spoznanje zapognjeno' obalo', vendar v  
polkrogu obdano' z nizom brd, visokih preko sto metrov, v večjem  
delu pa celo' preko 200 m. Iz vsega tega polkroga se iztekajo' potoki 
m potočki koncentrično v  morje proti Izoli. Mogli so spričo tega 
dokaj naglo vrezovati svoje doline in grape. Odstranili so pogla-



yitno laporno kamnino ter razgalili srednjeeocenski apnenec, ki se 
je na več krajih pojavil razkrit v površju. In vidimo' ga danes, kako 
moli iz reliefa v majhnih, a vendar dobro vidnih brdih tik ob obali. 
Na enem od njih stoji mesto Izola samo'. Z drobirjem so' potoki na
suli položne vršaje na obrežju ter z njimi bržkone povezali brdo 
z Izolo na kopno stran, medtem ko je sprva tvorilo majhen otoček. 
Le v prav majhnem delu so mogli nasuto obrežno ravnico tik na 
obali urediti v solarne^ toda bile so prav majhne, in že zgodaj, 
menda še na prehodu v 18. stoletje, so jih opustili. Obrežna ravnica 
z vršaji je sedaj spremenjena v vrtove in njive, vinograde ter sa
dovnjake, za kar SO' položna, pretežno sušna tla jako' prikladna. 
Po proizvodnji in prodaji izvrstnega olja in posebno vina je oko
lica Izole že zgodaj slovela in mesto' se je v starodavnih časih 
uveljavljalo' po trgovini s temi južnjaškimi pridelki.

Tudi luka Izole je urejena na južnozahodni strani polotočka. 
Podobno kot piranska je zavarovana proti burji, a odprta proti 
jugozahodu, od koder pa ne morejo' neposredno kaj prida udarjati 
močni valovi. Za nastanek modeme luke tudi tu ni bilo priložnosti 
niti ustreznih pogojev. Toda za gospodarsko središče je Izola po 
svoji legi bolje usposobljena nego> Piran. Zakaj v  polkrogu joi ob
daja obrežna ravnica in zadaj za njo griči in brda. Povsod tod je 
primorje kakor en sam vrt in ni čuda, da je še sedaj Izola središče 
trgovine z okoliškimi pridelki, vinom in oljem, pa zelenjavo in sad
jem itd. Tudi v ribištvu je imela Izola vedno' pomembno' vlogo. Prav 
tu so' v novejši dobi ustanovili tvom ice za konserviranje rib, še 
danes vodilne v Slovenskem Primorju. Tudi Izola je postavljena po 
starem na tesen prostor na polotočku, ki je bil sprva pravi otok. 
Tovarni za ribje konserve pa so morali postaviti izven starega 
mesta, na obali, kjer je tik zraven stala železniška postaja. Gospo
darsko življenje je teklo v prejšnjih stoletjih samostojno', toda v no
vejši dobi je dihalo' tako> rekoč skupaj z bližnjim Trstom, kamor je 
bil lahek dostop bodi po> cesti (poprej tudi po ozkotirni železnici), 
bodi po morju. Gospodarska struktura odseva iz poklicne statistike.
V letu 1936 je v politični občini Izoli od celotnega prebivalstva 9595 
ljudi pripadalo nič manj ko 80,0% poljedelski skupini, 11,6%' indu
striji ter prometu, pa 4,7 %  trgovini (9, 330). Tudi izolski občini je 
pripadala sicer kmetska okolica, toda mestni delež v njej je teme
ljito' prevladoval. Saj je leta 1910 od skupnega števila 8461 prebi
valcev odpadalo' 6101 na mesto samo', 825 ljudi na Korte (Corte 
d’isola) ter 1535 ljudi na okolico. Izolčani soi se tedaj še v  večji meri 
ko Piranci bavili s poljedelstvom šavrinskega tipa.
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Izola

Izola je v prejšnjih časih v svoji občini družila tri sestavne 
dele: mesto samo, mestno' okolico ter vas Korte. Mesto samo je v 
obdobju 1880—1910 v prebivalstvu napredovalo za 37,1%, a okolica 
za 187 %. Podobno kot v Piranu se je tudi v Izoli okolica naglo 
urbanizirala, takoi da je demografsko napredovala bolj naglo od 
tesno' zgrajenega starinskega mesta. Ako računamo skupaj mesto in 
okolico, kar predstavlja enotno' naselje, se nam pokaže, da se je 
Izola v obdobju 1880—1910 povečala za 53,2 %.

Pod. 26. Izola

Tudi v Izoli soi se izvršile velike spremembe v letih po osvo
boditvi.

Izola v sedanjem stanju nam razodeva najbolj industrializirano 
mesto Koprskega Primorja. Najpomembnejši podjetji sta tovarni 
za konserviranje rib, Arrigoni, ki stoji že izven prave Izole, na obali 
na južni strani pristaniškega zaliva, pa. Iris, nekdanja Ampelea, še 
na mestnem polotoku, toda na vzhodni strani ob obali. Skupno* za
poslujeta prekoi 1600 ljudi, prva 847, a druga 790. Še vedno se tu 
predelava v konserve velik del uspehov domačega ribolova, ki raz
polaga sedaj, poleti 1957, s 17 ribiškimi ladjami. Ob Arrigomijevi 
konservni tovarni so na novo' uredili popravljalnico za ladje ter 
semkaj prenesli ostanke nekdanje neznatne ladjedelnice, ki je bila 
poprej na severni obali v mestu. N e bodo več dolgo na severni obali



ob mestu delavnice, ki so se razvile v  industrijsko podjetje lesne 
galanterije, zaposlujoče okrog 142 ljudi. Zunaj mesta stoji tudi znat
nejše kovinsko' podjetje »Mehanotehnika« z okrog 457 delavci ter 
nameščenci. Ob mestu stoji tudi večja opekama, ki izkorišča eocen- 
ske glinene sloje ter daje posla 57 ljudem. V Izoli dela tudi majhna 
plinarna z 8 delavci. Vsa ta podjetja so se razvrstila v  zunanjem 
pasu Izole, medtem ko> je staro mesto ostalo nespremenjeno', starin
sko in slikovito kot gradbeni spomenik zgodovine, z ozkimi ulicami

Pod. 27. U lice v Izoli

in starinskimi mediteranskimi hišami, ki pa so seveda bolj slikovite 
na zunaj kot praktične in higiensko vabljive za bivanje. Na sever
nem obrežju imajo urejeno kopališče, toda v  terenu, kjer gleda na 
površje spodnjeeocenski apnenec v trdih, zaokroženih skalah. Pre
krasna je neposredna okolica Izole, ki je s svojimi vinogradi, oljč
nimi nasadi, sadovnjaki in vrtovi ter polji kakor en sam sklenjen 
in skrbno' obdelan vrt.

Po odselitvi večine Italijanov in priselitvi ljudi iz notranje Slo
venije ter Istre ima po stanju v letu 1956 mesto Izola samo 5799 pre
bivalcev ter kaže za celo obdobje 1880—1956 napredka za 30,4 %.
V območju stare občine se je prebivalstvo v istem obdobju pomno
žilo za 34,6 %. — Spomladi 1959 ima Izola že 7459 ljudi.

V mestu Izoli biva sedaj 4542 t. j. 78 %  Slovencev, 659 t. j. 
11,3 % Hrvatov, 516 t. j. 9 % Italijanov ter 82 drugih. Od vseh naših



obmorskih mest je Izola dosedaj najbolj industrializirana, saj ima 
na j več ji delež industrijskega delavstva, v celem nič manj ko 2301, 
po stanju leta 1958.

KOPRSKI ZATOK IN KOPER. Koprski zatok je poleg Piranskega 
najbolj prostorna morska draga v južnem Tržaškem zalivu. V Ko
prski zatok se iztekata dva potoka, daljša Rižana, ki priteka od 
vzhoda, pa krajša Badaševica (Kornalunga), ki prihaja od JV. Oba 
potoka sta nasula že dokaj drobirja v notranji del zatoka, toda 
njiju aluvialni ravnici se še nista združili, marveč sta ločeni po 
jako položnem, a dokaj širokem vmesnem gričevju. Kako močno 
oba potoka zasipljeta morje, se vidi že po' globinskih odnošajih.
V vsem notranjem delu zatoka je morje jako plitvo; še dva do tri 
kilometre od obale znaša globina komaj 2 do 3 m. Izobata 5 m teče 
v topo zapognjenem loku nekako severno od Kopra, zavijajoč na 
zunanji strani mesta proti JZ. Badaševica nosi svoje plavje s pe
skom v smeri proti Kopru; očividno je nasula tudi plitvine, ki so 
med njim in obalo in ki so jih porabili za ureditev solarn. Mesto 
samo pa ima očividno v svoji osnovi živoskalno brdoi Podoba je 
tedaj, da je bilo tudi brdo', na katerem stoji mesto Koper, sprva 
otoček, ki ga je šele rečno zasipanje združilo s kopnim. Še krepkeje 
nasiplje Rižana. Obdala je z nasipino strmi griček Sermin (85 m) 
od vseh strani. Brez dvoma je bil sprva otok v notranjem delu za
liva. Delta Rižane sega danes skoro poldrug kilometer v morje na 
zahod od Sermina, toda komaj za spoznanje gleda iznad morske 
gladine, podobno kot obrežna ravnica ob obali na obeh straneh. To 
je bilo kot nalašč zemljišče za soline. Napravili so jih že zgodaj, 
v srednjem veku, če ne v prvih početkih celo že v antiki (71). V novi 
dobi so bile koprske soline za piranskimi največje v Istri. Razpro
stirale SO' se v  polkrogu, dasi s presledki, domala v vsem notranjem 
delu Koprskega zatoka, v obeh širokih ustjih. Njihova takratna po
vršina se navaja z 255 ha, a število1 zaposlencev v času sezone z 
1600 ljudmi (71, 380). Toda za časa prve svetovne vojne so z delom 
v solarnah skoro popolnoma prenehali, a po vojni so' jih sploh opu
stili. Solarne so bile po velikem delu last meščanov iz Kopra in od 
tamkaj so bili povečini tudi delavci. Zato je bilo nastalo' v tukajš
njih solarnah manj solarskih hiš, toda nekatere pričajo še danes 0 ' 
nedavnem pridobivanju soli. Ko so' opustili solarne, so' jih jeli z 
melioracijo' spreminjati v obdelovalno zemljišče in nekdanji otok 
s Koprom, do katerega sta držali le dve trdni cesti, vmes med soli
nami, so s tem šele dokončno' spojili s kopnim (Cumin, Saline, 381).



Z zgraditvijo novega velikega nasipa od Kopra do Ankarana ob 
graditvi nove velike koprske luke so se šele začele velikopotezne 
melioracije, ki bodo* odtrgale morju plitve obrežne dele pod Bertoki 
in Serminom ter jih prepustile obdelavi in naseljem. Hkrati bodo 
v obrežni ravnici na novoi regulirali Badaševico ter Rižano ter ju 
speljali v morje takoi, da njiju naplavina ne bo- nagajala novi 
koprski luki.

Pod. 28. Koper

Mesto Koper je stalo na pravem otoku še doi leta 1825; dvigalni 
most ga je vezal na kopno (Rutar, Istra, 256). Stara luka je na za
hodni strani, znamenje, da so se morali tudi tu ozirati predvsem 
na nevarnost, ki je pomorskemu prometu pretila od burje. Koper 
je imel po svo ji legi prednosti pred Piranom in Izolo, ker je postav
ljen bolj v  notranji del zatoka, in sploh po svoji pokrajinski legi. 
Zakaj Koprski zatok se nahaja že bliže notranjemu delu Tržaškega 
zaliva, pa ima zato mnoge boljše možnosti za zvezo z zaledjem, bodi 
bližnjim kakor oddaljenim. Saj so tod ne sicer zelo ugodni, a vendar 
še dobro uporabni prehodi na planoto Krasa ter preko nje v po
savsko in ostalo* notranjost. Koper je imel v  svoji pokrajinski legi 
pogoje, ki so ga usposabljali za tekmo' s Trstom. Ni se tedaj čuditi, 
da je v  srednjem in še v  novem veku tako trdovratno kljuboval



hegemoniji tržaške trgovine in je na vsak način skušal tekmovati 
z njo, zlasti s pomočjo Benečanov, katerim je ostal podložen do 
leta 1797. Imel je veliko ugodnost v strateškem pogledu, zakaj lega 
na otoku ga je imenitno' usposabljala za obrambo, trdni zidovi so 
ga zapirali na vse strani, izpopolnjujoč obrambo, ki mu jo je nudilo 
že morje samo. Cesta čez plitvino do bližnjega obrežja ga je uspo
sabljala za neposreden stik s celino.

Toda vse to' so ugodnosti preteklosti. Za moderne čase je ostal 
Koper podobno kot Piran in Izola navezan na druge činitelje. Ribi
štvo ga je pomagalo vzdrževati in pomorstvo', zlasti v naslanjanju 
na bližnji Trst. Še prav posebno so bili tudi Koprčani vrtnarji in 
sadjarji pa pridelovalci vina in olja, kar vse so prodajali s pridom 
v bližnji Trst. Koper je bil eno od središč trgovine s temi pridelki, 
saj je vsa okolica sila rodovitna, najskrbneje obdelana, bodi po 
gričih kot po obeh aluvialnih ravnicah. Meščani soi tudi sami ob
delovali svoja zemljišča. Od 12.543 prebivalcev, kolikor jih je štel 
Koper leta 1936, je bilo poljedelskega poklica 49,6 %, a v industriji 
ter prometu zaposlenih 23,9 % ter v  trgovini 9,8 %1. Pri tem je treba 
jemati v  poštev, da je v obsegu upravne občine v  letu 1910 od skup
nega števila 12.310 prebivalcev odpadlo na mesto samo 8993 prebi
valcev, a na vso okolico' le 3317 ljudi. Tudi Koper je živel od bližine 
Trsta, bodisi da je tjakaj prodajal nalovljene ribe in pridelke, pa 
dajal tja svojo delovno moč. N i čuda, da je v takšnih pogojih pre
bivalstvo Kopra v zadnjih desetletjih le zmerna napredovalo. Mesto 
samo je imelo v letu 1880 8646 prebivalcev ter se je doi leta 1910 
povečalo na 8993 ljudi, kar pomeni napredek za 4 %. Celo kraji, ki 
soi v neposredni okolici, so se le zmernoi večali, pač ker je bilo v  
tesnem mestu premalo prostora. Ti najbližji okoliški kraji so imeli 
v letu 1880 2188 ljudi, a v  letu 1910 3317, kar pomeni napredek za
51.6 %. Koper kot občina je napredoval od leta 1880 do' 1910 za
13.7 %, a do leta 1936 za 17 %.

Po svojem zunanjem licu pa je mesto' ostalo tako' rekoč spome
nik preteklosti, stisnjeno na otočku, s katerega se je začelo razšir
jati šele v naši dobi, ki je prinesla tudi Kopru spremembe.

Gotovo nobenoi od mest našega Primorja ne doživlja v seda
njosti tolikšne spremembe kakor Koper in nobenemu od njih ni po' 
položaju in perspektivah funkcije odmerjena tolikšna bodočnost 
kot Kopru. Funkcije novega Kopra se naslanjajo' predvsem na 
dejstvo, da mora Koper prevzemati nase tiste vloge, ki bi jih moral 
v našem celotnem Primorju izvrševati Trst. Koper se tedaj v  naših 
dneh razvija tako< rekoč kot manjkajoči Trst.



Prvič je moral Koper prevzeti vodilno vlogo v upravi za vse 
naše Primorje, sedaj pač najustrezneje Koprsko Primorje imeno
vano ozemlje. A to> ne pomeni le običajno upravljanje, temveč de
jansko vodstvo v gospodarskem in družbenem razvoju, ki je v njem

Pod. 29. Koper: ena glavnih ulic

potrebno predvsem preboleti veliko rano, da je Koprskemu Pri
morju tako* rekoč iztrgan centralni gospodarski organ, ves veliki 
gospodarski organizem Trsta in njega neposredne okolice.

Drugič je moral Koper prevzeti nalogo, da ustvari tu industrijo 
in vanjo vključi tisti del prebivalstva, ki ga samo kmetijstvo ne 
more rediti, ki pa je izgubil mnogovrstne ekonomske vire, ki jib 
nudi veliko pristaniško ter industrijsko mesto agrarni ter napol 
agrarni okolici.



In tretjič je Koper moral prevzeti nase najvažnejšo nalogo, da 
organizira novo pristanišče, ki naj nudi LR Sloveniji najbližjo luko 
in drugič pomoč pristanišču na Reki, ki sama ne zmore prevelikega 
ladijskega prometa. In tako smo tu v letu 1957 začeli graditi novo 
luko-, ki naj bo sposobna, da prevzema tudi velike oceanske ladje. 
Načrt, ki se je začel realizirati v letu 1957, je v glavnem naslednji:

Nekako od srede severne obale starega Kopra se zgradi velik 
nasip v smeri proti SSY, nekako proti vzhodnemu koncu Ankarana. 
Yes vzhodno od tega nastajajočega nasipa ležeči del Škocjanskega, 
po starem Stanjolskega zaliva bomo osušili ter zemljišče porabili 
za kulture, za vrtove, njive ter sadovnjake, torej za sadeže, za ka
tere je prvič podnebje tu kakor nalašč in drugič potreba po njih 
v zaledju največ ja. Hkrati bodo regulirali obe glavni rečici: Rižano 
bodo speljali še bolj severno v morje, v bližini Ankarana, a Badaše- 
vico, v italijanskem Komalunga imenovano, bodo speljali v morje 
južnozahodno od Kopra, ob Semedeli ter s tem območje Kopra in 
njegove luke zavarovali pred naplavinami. Hkrati bodo' vodo> obeh 
rečic izkoriščali za umetno namakanje sedanjih in bodočih vrtov 
ter polj, kar pomeni v mediteranskem podnebju najimenitnejši 
poseg v izboljšavi kmetijstva.

Nasip iz Kopra v  Ankaran bo nosil veliko cesto in hkrati 
glavno železnico do Kopra, mesta in luke. Ob njem bomo razvrstili 
tudi pristaniške pomole nove luke, prve tik severno' od mesta, na
slednje bolj v sredi ter severneje. Novo pristanišče bo' imelo' globine 
10—12 m, kolikor je treba za oceanske ladje. Zato že čistimo morje 
tik severno ob Kopru in ga poglabljamo', a z izkopanim materialom 
nasipamo' veliki osnovni nasip proti Ankaranu. Saj se malo zahod
neje, na črti Koper—Ankaran, že začenja globlje morje z globinami 
pod 10 m.

Tudi v  industrializaciji je napravil Koper lep razvoj. Že iz 
prejšnjih časov je tu tovarna ribjih konserv (de Anglade), na 
vzhodu ob starem mestu, z nekaj čez sto' delavcev; po' letu 1959 jo 
selimo v Izola Manjše so' tudi tovarne, ki so se naselile na vnanjem 
robu Kopra, tovarna pohištva s 163 delavci, tovarna ščetk, čopičev 
in metel zaposlujoča 198 ljudi. Največje industrijsko podjetje no
vega Kopra pa je naglo napredujoča tovarna »Tomos«, postavljena 
docela na novo v prostoru med Semedelo' ter Škocjanom. Tu smo 
s smotrnim delom osnovali velikopotezno' tovarniško podjetje, ki je 
mogloi v sredi leta 1959 preiti na izdelovanje motornih koles na te
kočem traku. To je docela moderno organizirano', pa tudi z moder
nimi stroji in drugimi na višku sodobne tehnike slonečimi pripo



močki urejeno ter opremljeno industrijsko podjetje, ki v njem dela 
v sredi leta 1959 že 1300 delovnih moči, vse domačih, največ pri
morskih ljudi. Tovarna »Tomos« je po1 zamisli in po svojem

Pod. 30. Ulica v starem Kopru

Po sred i ulice zaznaven pod kam nitim i ploščami 
odvodni kanal

izvrstnem položaju ob pristaniškem mestu poklicana za osnovno 
važno gospodarsko funkcijo, da postane naša velika izdelovalnica 
motoriziranih prometnih sredstev, tudi osebnih avtomobilov. Ob 
»Tomosu«, med Semedelo' in Škocjanom, nastaja obenem tudi novo 
stanovanjsko' naselje z velikimi stanovanjskimi bloki kakor tudi 
manjšimi hišami, a mnogo ljudi se vozi na delo v tovarniške pro



store iz krajev blizu in daleč okrog Kopra z avtobusi. Nova tovarna 
»Tomos« je kakor daleč vidni simbol našega novega socialističnega 
gospodarstva, nove velike industrije, ki se more s pridom naslanjati 
na obnovljene funkcije našega lastnega pomorstva in lastne prista
niške industrije.

Y Kopru smo* na veliko* koncentrirali trgovino s pridelki komer- 
cializiranega kmetijstva, v obliki podjetja »Fructus«, tudi po po*- 
sredovanju delne predelave^ s skupno* čez 120 zaposlenci. Ne mo
remo dvomiti o* tem, da se bodo* dosedanjim industrijskim podjetjem 
pridružila še nova, kakor jih pač nujno mora priklicati v življenje 
pristaniško* mesto*. Tembolj ko* moramo računati, da bo* hidrocen- 
trala na spodnjem koncu predora od struge Reke pri Divači do* 
Ospa ali morebiti še boljše do* Rižane* dajala obilo* elektroenergije. 
Tudi je v bližini in po morju poceni dosegljiv dober premog iz Se
čovelj, ki bo* olajšal uspevanje industrije v našem Primorju, tako 
silno potrebne osirotelemu kmetijstvu, zakaj brez te bi se delovni 
ljudje morali še nadalje odseljevati iz svojih domačih krajev.

Zunanja podoba Kopra ima že prav vidne znake novega raz
voja mesta. Nove velike in zmerne zgradbe, bodisi stanovanjske ali 
za podjetja, s hoteli, nastajajo na obrobju starega mesta, v najno
vejši dobi pa tudi novi visoki nebotičniki z 8—10 in več nadstropji. 
Nove zgradbe nastajajo hkrati zunaj ob podjetjih v Semedeli, ob 
Škocjanu, pod Serminom itd. V Kopru se je ob tem samo* od sebe 
postavilo vprašanje, kako' spraviti v medsebojni sklad potrebo po 
novih gospodarskih in stanovanjskih zgradbah ter interes za oču- 
vanje starinskih naselbinskih in arhitekturnih dediščin. Naš nagli 
industrijski razvoj je že dal odgovor na ta vprašanja in nedvomno 
se bodo tudi za naprej ozke ulice s starinskimi neustrezajočimi in 
sanitarno* zelo pomanjkljivimi hišami umikale racionalnim novim 
zgradbam z visokimi stanovanjskimi bloki, da pa bodo* ostale arhi
tekturno* lepe stavbe kot zavarovani kulturni spomeniki starodavne 
dediščine in se smotrno* vključile v novi čas. — Bolj zapleteno je 
nadaljnje vprašanje, kako s pasom morju iztrganega zemljišča na 
jugu, vzhodu ter severovzhodu starega Kopra, Ko* bo Koper nor
malno* gospodarsko* napredoval, bo* težko* držati vse to sicer izvrstno 
rodovitno* zemljišče samo* za polja. In jako* se bo* uveljavljala težnja, 
kako* s pridom vsaj v smeri na Semedelo* in na Škocjan svet spro
stiti tudi za zgradbe ter s tem novo nastajajoče naselje na vznožju 
brd skleniti s starim mestnim naseljem. Na tak način rešuje pro
blem. bodočega večjega Kopra tudi novi urbanistični načrt.



Po izselitvi velikega dela italijanskega prebivalstva po 1. 1945, 
zlasti pa po letu 1954 se je število prebivalstva v  Kopru močno 
skrčilo, a se je jelo brž večati spričo doseljevanja iz ostale Slovenije 
ter Istre. V letu 1956 so našteli v  mestu že 5717 ljudi. To je sicer 
za 3276 manj ko v letu 1910, in za obdobje 1880—1956 upadek za 
33,9 %, — toda odslej se ljudje neprestano na novo* priseljujejo v 
Koper ter njega gospodarska podjetja in v aprilu 1959 je Koper 
dosegel že spet število 7680 prebivalcev.

Pod. 31. Koper: nova tovarna »Tomos

V Kopru se je spremenila tudi narodnostna sestava. V letu 1956 
so našteli v  mestu le še 503, t. j. 8,8%* Italijanov, pa 4646, t. j. 81,3% 
Slovencev ter 353 ali 6,2 % Hrvatov in 215 ali 3,7 %■ drugih.

Koper prevzema tudi že močne kulturne in druge funkcije; 
ima že gledališče, časopisno in knjižno založbo* z lastno tiskarno 
z 95 zaposlenci, radijsko* relejno postajo*, veliko* bolnišnico* itd. Tu 
je sedež okraja, ki druži in ureja vse naše pokrajine, ki so raz
vrščene ob Tržaškem zalivu ter njegovem neposrednem zaledju. Ko 
bo stekla nova železnica na Kozino* ali Podgorje, bò Koper še lažje 
dosegljiv iz osrednje Slovenije in s tem še trdneje povezan z njo*, bo 
moglo naše novo* vodilno* mesto* na Jadranu še bolj naglo* napredo
vati. Saj mu je za napredovanje pomagala ustvariti močne osnove 
tudi nova avtocesta od Senožeč čez Divačo* in Kozino* na Koper.



Industrializacija se že sedaj razteza tudi na bližnjo okolico, ki 
je bila poprej pod močnim gospodarskim vplivom Trsta. V Dekanih 
je razen hladilnice tovarna kovinske galanterije z 215 delavci.
V Šmarju je nova tovarna elektroradiomehanike s 166 zaposlenimi,
V Hrpeljah-Podgradu je nova industrija za predelavo plastičnih 
mas s 55 delovnimi močmi. Pričakovati moremo, da se bodo v  krat
kem tem pridružila še nova industrijska podjetja.

Spričo vsega tega gospodarskega razvoja se v Kopru naglo 
krepi tudi pomorski promet. V letu 1958 je Koper opravil že 29.771 
ton tovornega prometa, a za leto 1959 se računa, da se bo> z novim

Pod. 32. Koper: stanovanjski bloki tovarne »Tomos«

pristaniščem povečal že na 90.000—100.000 ton. Potnikov je odpra
vil Koper po morju 1958. leta 186.744. V celem je tega leta v  Koper 
priplulo in odpluloi 2266 potniških ter tovornih ladij, povprečno šest 
na dan. Z letom 1959 pa se v potniškem in zlasti v tovornem pomor
skem prometu za Koper začenja nova doba.

Koper ima tudi svojo* posebno turistično okolica In sicer je to 
južnozahodna obala Miljskega polotoka, nekako od brda Sermin 
(85 m) pa do> Debelega rtiča in še malo dalje, do Jernejeve drage 
tik ob novi državni meji. Ta obala Miljskega polotoka je odprta 
proti JZ ter od severa zavarovana s hrbtom, po katerem poteka 
nova državna meja s Hrvatini, Hribi (deloma) in drugimi višin
skimi naselji. Tu se je razvil turistični promet do neke mere še pred 
vojno in se družil z morskim in klimatskim zdraviliščem, z glavno



postojanko' v Valdoltri. Danes so* poglavitne turistične postojanke 
v Ankaranu, kjer se je k starim zgradbam pridružilo še več novih, 
pa v Valdoltri ter najnovejša v Jernejevi dragi. Od tod pa do Ser- 
mina se vrstijo domovi oddiha in zdraviliški sanatoriji. Brez dvoma 
se bo turistična in zdraviliščna funkcija Ankaranske obale še stop
njevala, tembolj ko bo* obenem služila turističnim potrebam naglo 
napredujočega pristaniškega mesta Kopra.

SEDANJE STAN JE IN PERSPEKTIVE CELOTNE GOSPODARSKE 

F U N K C IJE  SLOVENSKEGA MORJA. Dasi meri sedanja svobodna 
obala slovenskega morja v celotni dolžini samo* 135 m, opravlja 
yendarle že sedaj zelo* obsežne funkcije v gospodarstvu Slovenije 
in Jugoslavije. In naravno* je, da se bodo* te pomorske funkcije še 
bolj razvile ter stopnjevale po obsegu in intenzivnosti.

R i b e  iz Jadranskega morja zavzemajo čezdalje večjo vlogo 
v prehrani prebivalstva v notranjosti tudi v Sloveniji. Severni Ja
dran, ki mu pripada tudi slovensko morje, se odlikuje po velikem  
bogastvu ribje hrane, zato* moramo računati, da bo ribolov naših 
ribičev po* dovršeni konsolidaciji v teku zadnjih let še nadalje na
predoval. Ribiška podjetja, ki oddajajo* večino vlovljenih rib kon- 
servnim predelovalnicam v Izoli, pošiljajo čezdalje več svežih rib 
v mesta ter industrijska središča notranje Slovenije*, zlasti odkar 
so izboljšana prometna sredstva ter ustrezne prevozne priprave.

P r i d o b i v a n j e  m o r s k e  s o l i  se je lepo* ustalilo. Raču
nati moramo* sicer, da se bo areal solin v bližnji bodočnosti zmanj
šal, saj bomo v kratkem opustili že sedaj maloobsežne in docela 
osamljene solarne v Strunjanu, kesneje nemara tudi soline v bližini 
Portoroža, na korist razširjanju morskega kopališča, v prospeh 
donosnejšega gospodarskega izkoriščanja. Vendar obsežne soline v 
predelu okrog Sečovelj ostanejo tudi zanaprej največje jugoslovan
ske solarne in v  načrtu je, da se še znatno poveča proizvodnja 
soli v njih.

K m e t i j s k o  - v r t n a r s k o *  p r i d  e* lo* v a n j e  zgodnjih 
sadežev ter južnega in zgodnjega sadja je ostalo* koncentrirano na 
obalsko področje*, bodi na obmorski ravnini, bodi na položnih spod
njih pobočjih Šavrinskih brd. Kmetijsko-vrtnarsko* obdelovanje 
zemljišča je tu že* nekaj desetletij v krizi, zakaj preveč je zao*stalo* 
v mehanizaciji. Zadnja leta pa smo* tu prešli na radikalno mehani
zacijo, na obdelovanje s stroji in traktorji, v okviru socialističnih 
kolektivov ter podjetij. Tu je naša naloga, da na racionalen način 
obnovimo kulture tudi na davno* opuščenih kulturnih terasah.



Zakaj pred očmi moramo imeti, da je Šavrinsko primorje naša naj
bolj mediteranska pokrajina, z najboljšimi podnebnimi pogoji za 
obdelovanje v vsej Sloveniji. Kaže nam, da uporabimo' moderne 
oblike umetnega namakanja, ki je pokazalo povsod v Mediteranu 
čudovito dragocene učinke. A prezreti ne smemo pri tem, da mora 
ostati borba zoper erozijo prsti, zoper trganje in odnašanje rodo
vitne zemlje v nalivih, med prvimi našimi brigami. Kulturne terase

Pod. 33. Ankaran: nove turistične hotelske hiše

moramo obnavljati in ohranjati tudi v  moderniziranih pogojih so
cialističnega vrtnarstva ter kmetijstva. Novi racionalno' urejeni 
nasadi vinogradov postavimo' pod Črnim kalom, ob Rižani, pa novi 
nasadi breskev in drugega sadja ter sadežev na Debelem rtiču in po 
drugod nizko ob Koprskem zalivu, nad Sečovljami itd., vse to* pri
poveduje, da se LR Slovenija zaveda, da si ustvarja tukaj svojo 
krepko prehranbeno' osnovo. Zgodnje in kesne njivske ter vrtne 
sadeže in sadje mora za trajno* vsa Slovenija dobivati z obrežja 
slovenskega morja.

Da bo moglo naše Primorje z uspehom vršiti te svoje ekonom
ske naloge, smo' že v  dosedanjem preuredili p r o m e t n o  p o v e 
z a v o  med morjem in notranjostjo, s tem, da smo zgradili novo 
avtocesto' do Kopra, a pripravljamo se, da v kratkem zgradimo še



železnico v sektorju od Kozine ali Podgorja doi Kopra, kèsneje 
morebiti še do premogovnika pri Sečovljah.

N o v a  l u k a  z a  o c e a n s k e  l a d j e  v  Kopru je porok, da 
se slovensko1 morje v socialistični dobi uvršča tudi neposredno' v 
promet po' oceanih. Spričo izredno' ugodnega položaja na severnem 
koncu Jadrana in spričo' preobremenjenosti pristanišča na Reki 
moramo računati, da bo želja po uporabi novega koprskega prista
nišča naglo' napredovala in da ga bomo' tudi ustrezno hitro poveče
vali ter primemo opremljali s skladišči. Nagel vznik »Tomosa« nam 
je prav tako' napoved, da se bodo v našem novem pomorskem mestu 
brž razvile tudi drage industrije, kakor jih privablja lega ob morju, 
ki omogoča cenen dovoz surovin ter prodajo in odvoz industrijskih 
izdelkov. Med takšna industrijska podjetja moramo šteti tudi ladje
delnico v Piranu, ki se ji obeta nagloi napredovanje. Saj ne more 
biti dvoma o tem, da bo> tudi maritimni promet z lastnimi ladjami 
v bodoče pridobival v Kopra čezdalje trdnejše oporišče.

T u r i s t i č n i  p r o m e t  je končno ena od oblik gospodar
skega udejstvovanja ob našem morju, nova in vredna, da bi jo ime
novali med najvažnejšimi. Na tisoče in tisoče naših delovnih ljudi 
ter njihovih otrok že odhaja na oddih, na okrevanje, na morski 
zrak in na kopanje v toplem morju. In vsako leto jih je več iz no
tranje Slovenije čez poletne tedne na topli obali od Debelega rtiča 
do Sečoveljskih solin. In vmes so tudi pravi sanatoriji ter specialna 
zdravilišča. Celo' pozimi prebijejo nekateri tukaj, v spoznanju, da 
imamo tu najtoplejšo zimo v celotni Sloveniji. Ogromno pomeni že 
sedaj Koprsko' primorje za zdravje in življenje ljudi v celotni Slo
veniji, a proces vrednotenja in upoštevanja zdravilnih virov in 
snovi, ki jih premore naše morje za celo deželo>, se je pravzaprav 
šele začel ter obeta postati trajne in množične veljavnosti.

Pri tem ne smemo prezreti, da ima Slovensko' primorje še širši 
gospodarski pomen v  turistiki. Tu smo najbliže srednji Evropi, ki 
si tako silno želi odmora in okrevanja ter običajnega letovanja na 
našem morju, na Jadranu, ki ji je najbližje južnoi morje, pa tudi 
iz dragih razlogov najustreznejše. Zato se naša morska kopališča 
kakor nalašč nudijo za bivanje, bodisi za daljše ali krajše trajanje, 
saj smo v Sloveniji kakor na vratih v  Jugoslavijo in posebej na 
Jadran. Za mnoge v bližnjem severnem našem sosedstvu so kopa
lišča na Koprskem dosegljiva že, če se želijo podati na izlete le čez 
kratke praznike ali čez nedeljo. Zato je že sedaj obilo inozemskih 
gostov po naših obmorskih krajih, zlasti v Portorožu in jih bo vsc-



kakor še več, ko se k dosedanjim gostinskim napravam pridružijo 
še nove, ki soi že v  načrtu ali celoi že v  delu. Portorožu se bodo pri
družila še morska kopališča na izvrstno ležeči Ankaranski obali 
med Debelim rtičem ter bližino' Kopra pri ustju Rižane, pa kesneje 
nemara v novem Strunjanu, ki bo' nastal v  sosedstvu sedanjih solin, 
pa nemara v Fiesu v manjšem obsegu in še kje. In tu se more turi
stična sezona s pridom in brez težav raztegniti na štiri mesece, na 
ves čas od začetka junija do' konca septembra.

Kakor prihaja po svojih učinkih gospodarska prenova ob 
našem morju v korist in prospeh vsej Sloveniji, tako sodelujejo' 
ljudje iz celotne Slovenije pri tem velikem delu, ob strani rojakom 
Primorcem, ki so takoi dolgo čakali, da je tudi njihova zapostav
ljena in le predolgo po mačehovsko zanemarjena zemlja in lega 
prišla do polne veljave.

P O K R A J I N E  T R Ž A Š K E G A  Z A L I V A  

V K L J U Č E N E  V I T A L I J O

UVOD. Državna razmejitev po letu 1945, dogovorjena z med
narodnopolitičnimi akti v letu 1946-47 in 1954, je ustvarila stanje, 
ki ga imamo na obalah Tržaškega zaliva danes. Medtem ko je pri
padel južni del voda in obrežja Tržaškega zaliva FLR Jugoslaviji 
in bil vključen v sestavo LR Slovenije, so dodelili severni del Italiji. 
Državna meja med obema deloma teče od zahodnega konca Milj- 
skega polotoka skoroi po njegovi sredi proti vzhodu, vendar tako, 
da pripadajo' kraji Škofije, Jelarji ter Plavje še v  okvir Jugoslavije, 
dasi stoje že na ozemlju, ki visi proti Žavljam. Nadalje teče nova 
državna meja le nekaj nad Prebenkom, Dolino z Boljuncem ter 
Ricmanji, poi višavah pod Sacerbom, čez Kras 458 m na Golič 627 m 
ob Gročani. Tu se zaključuje nova državna obmejitev Koprskega 
Primorja.

Od Goliča teče nova državna meja proti SZ, čez goro Kokuš 
667 m, Goli vrh 476 m nad Gropado, Volnik 546 m nad Zgonikom, 
Prečnik 255 m nad Mavhinjami, Grmado 323 m nad Cerovljami pri 
Devinu in po' višinah tik severno nad Medjo vasjo'. Hribi, ki teče 
nova državna meja po njih, predstavljajo nekdanji razvodni hrbet 
med porečjem Nabrežinske reke ter porečjem pliocenske Brkinske 
Reke; od Krasa pripada potemtakem Italiji suha dolina najbolj 
juznozahodnega robnega dela Krasa z vasmi, poseljenimi v  glavnem



s slovenskim prebivalstvom. Razen tega je pripadlo Italiji robno po
gorje Vene in vse obmorsko' pobočje, s katerim se Kras spušča v 
morje Tržaškega zaliva od Trsta pa doi ravnine, ki se začenja on
stran izvirov Timava, med Štivanom ter Tržičem. Vse obrežje in 
pobočje od Trsta do semkaj je še vedno poseljeno v glavnem s slo
venskim prebivalstvom; tudi to je tedaj slovenska obala.

Končno* je pripadla Italiji tudi severna obala Tržaškega zaliva, 
ki je od izliva Timave na zahod prava tipična nižinska obala. Do

Pod. 34. Trst od Barkovelj proti JV

okrog Gradeža (Grado) je to dejansko ustje Soče in njenih nekda
njih ter sedanjih rokavov, a v okolišu Gradeža se začenjajo lagune 
ter ob njih lidi, ki so* značilnost Furlanskega obrežja.

V območje Italije je tedaj vključena v glavnem severna polo
vica Tržaškega zaliva z nižinsko* severno ter kraško severovzhodno 
obalo, medtem ko je od šavrinske flišne obale semkaj priključen le 
manjši del ob Miljskem zalivu, s severno* manjšo* polovico* Miljskega 
polotoka s starim pristaniškim mestom Miljami, pa z ozemljem ve
likega mesta Trsta, katerega osnova tja do* Barkovelj pripada še 
severnemu robu velike Tržaške flišne sinklinale. To* je prirodna 
karakteristika Italiji prideljenega področja Tržaškega zaliva, a go
spodarska in demogeografska vrednost je v posesti velike, dobro 
izdelane luke z vsemi modernimi luškimi napravami ter promet
nimi zvezami in z veliko industrijo* pristaniškega mesta.



M ILJSKI ZATOK je ožji, a za spoznanje daljši od Koprskega. 
Tudi vanj se iztekate dve rečici, in sicer vsaka zase; njiju nasuti 
obrežni ravnici se še nista strnili ob dolgem in visokem hrbtu, ki 
drži od Sacerba prav do obale. Tudi tu je potop obrežja napredoval 
tako' daleč, da je morje preplavilo še spodnje dele dolin ob pritokih.
V Miljski zaliv se izteka v  južnovzhodnem kotu Reka, ki izvira 
izpod kraškega roba pri Ospu pod Črnim kalom. Le na krajšo raz
daljo' teče poi lapornem ozemlju, pa je zato množina njenega plavja 
bolj srednje velika. A vendarle je zasula že znaten del prvotne 
drage, ki je segala daleč v celino Pri Orehu (Nogeri) in jo zasiplje 
še dandanes. Plitvo morje se razprostira ob njenem ustju; cesto in 
(bivšo ozkotirno) železnico' so speljali čez to plitvino, a še poprej 
v njej uredili solarne. Drugi pritok Miljskega zatoka je R o s a n  - 
dra,  ki se v  zgornjem toku imenuje G l i n š č i c a .  Rosandra-Glin- 
ščica ima nekoliko daljše in obsežnejše porečje, a teče v znatnem 
delu med apniškimi planotami. Tudi ta rečica je nasula v morsko 
drago obsežno podolgovato ravnico, ki so jo povečali še stranski 
pritoki, nasipajoči položne vršaje ob prestopu v  ravnino'. Zato ima 
ravan ob Rosandri, v znatnem delu, zlasti na prisojnih straneh, na 
sušnem zemljišču, urejene lepe vrtove ter njive itd. Proge ob tej 
vodi, kakor enako' ob Reki, zavzemajo' pretežno' travniki z logi. 
Tudi ob Zaveljski ravnini rastejo nasipine neprestano', odrivajoč 
morje in tudi tu so' bili že zgodaj uredili solarne. Rosandroi-Glinščico 
so vodnati pritoki z desne odrivali na levo; danes se izlivajo' v 
morje, zasipajoč ga. Politična meja med Trstom ter ozemljem, pod
ložnim Benečanski republiki, je tekla skozi dolga stoletja po Ro
sandri. Zaveljska ravnica je pripadala potemtakem tržaški oblasti 
in Tržačani so imeli tu svoje največje solarne, a Miljčani ob spodnji 
Reki. Od vseh tržaških solarn so> se žaveljske držale najbolj dolgo. 
Opustili so jih šele v prvi polovici 19. stoletja, a plitvine in zapu
ščene grede zapolnjujejo' polagoma z navažanjem raznovrstnih od
padkov iz Trsta (71). Nekaj časa so' plitvine uporabljali za ribiške 
namene; lovili so tu ostrige, a školjke (mušole) SO' nabirali na ta 
način, da so v plitvo morje potopili mlade, močno' rogovilaste 
hrastiče, ki se je v  treh letih nanje nabralo obiloi školjk (17, 80). 
Toda odkar1 se velika industrija naseljuje na severno' stran Žavelj
ske doline ter prihajajo' v morje raznovrstni odpadki, se vse to 
nehuje. Posamezne solarske grede se še vidijo in tu, tam stoji še 
kakšna solarska koča, ki jo uporabljajo ribiči, bodi célo, ali na pol 
podrto (71). Po' letu 1945 gradijo tu industrijske in stanovanjske 
zgradbe Trsta.



Solarne Miljčanov ob ustju Reke (Rio* d’Ospo), ki so jo morali 
kanalizirati, da preprečijo poplave, so bile vedno manjšega obsega 
in zaradi bližine nekdanje meje često v težavnem položaju. Tudi 
miljske solarne so opustili v prvi polovici 19. stoletja, solarske grede 
so nekaj časa uporabljali za ribiške namene, druge so preuredili 
v travnike. V zadnji dobi so jih skušali z melioracijami čim več 
spremeniti v obdelovalno zemljo.

Pod. 35. Milje s pogledom čez Miljski zaliv proti Žavljam

MILJE. Od vseh pristaniških mest na južni obali Tržaškega za
liva Milje po svoji krajevni legi najbolj spominjajo' na Trst. Miljam 
za namestitev niso izbrali kakega otočka ali na pol otoka, kakor 
Kopru in Izoli, pa tudi ne lahko* hranljive lege ob koncu polotoka, 
kakor Piranu. Milje so marveč postavili na južno stran zatoka, na 
nasipino ob ustje neznatnega potočka. Priroda tu ne nudi nikakih 
prednosti za pristanišče, obala je nerazgibana in morje je tu odprto 
popolnoma proti severovzhodu, odkoder prihajajo' najčešče sunki 
burje. Prvotno* in še v rimski ter zgodnji srednjeveški dobi so stale 
Milje zgoraj na brdu tik na JZ, kjer je še danes kraj »Stare Milje«. 
Mnoge razvaline so tam in ostanki obzidja ter arhitekturno po
membnih zgradb. Šele po' letu 1000 so začele na obali spodaj nasta
jati nove Milje, ki so v 13. in 14. stoletju popolnoma prevladale, po 
letu 1200 podrejeno Benetkam (15; 11). Prirodni položaj starega in 
novega mesta dela vtis, da soi Milje nastale kot kopno naselje, dasi



postavljene na morsko obalo, pač, ker je položaj na obali nudil var
nejšo' osnovo za zvezo preko* morja. Saj so* tako oglejski patriarhi, 
prvotni gospodar ji, kakor Benečani, mnogoletni kesnejši oblastniki, 
po morski poti izvrševali svojo oblast.

Lega ob morju je prinesla s seboj, da so tudi Milje postale po
morsko mesto* z udejstvovanjem v ribištvu, solarstvu, jadranju in 
trgovini. Tudi tu se je močno* uveljavljala tekma s* sosednim Trstom. 
Za trgovinsko središče je Milje usposabljala tudi rodovitna okolica, 
posebno* v novejši dobi, ko* je poljedelstvo* ter vrtnarstvo* s sadjar
stvom itd. spričo* neposredne bližine Trsta še posebno* prihajalo* do 
veljave. Miljčani sami imajo obilo* zemljišča v okolici, ki ga obde
lujejo sami.

Toda v modemi dobi, ko* so bile v  18. stoletju odstranjene poli
tične meje med benečanskim in tržaškim ozemljem in ko* se je raz
merje med Trstom ter sosednimi severoistrskimi obmorskimi mesti 
do temeljev spremenilo*, so bile Milje med njimi vsemi tisto mesto, 
ki je imelo od novega položaja največ koristi. Zakaj postale so* tako 
rekoč tržaško predmestje. Meščani so se mogli voziti tjakaj vsak 
dan na delo*, tembolj ko* se je tržaško blagovno* pristanišče polagoma 
razširjalo proti jugu in so se na severnem obrežju Miljskega zaliva 
ustanavljala nova tvomiška in draga podjetja, ki jih je priklicalo 
v življenje veliko* morsko pristanišče. Ko* so z velikimi novimi valo
lomi obdali vhod v Miljski zaliv ter ga s tem zavarovali pred valovi, 
ki prihajajo od zahodne in južnozahodne strani, je postala tudi 
miljska stran prikladna za pristaniške naprave. Milje same so ostale 
seveda po* starem stisnjene na ozek prostor; ob mestu se dvigajo 
dokaj strmo* laporni griči, novih možnosti ni bilo* mogoče kaj prida 
izrabiti, razen kjer je nudila prostor ozka obrežna ravnica. Tako 
so nastale vzhodno* od Milj ob obali topilnice, a na zahodno* stran 
ladjedelnice. Milje so* ostale tudi od nekdanje ozkotirne železnice 
oddaljene nekako* 2 km. Cesta, tekoča ob obali, jih je vezala s kolo
dvorom, a v drugo* smer do* konca Miljskega polotoka, kjer so v mali 
obrežni ravnici uredili veliki pomorski lazaret. Tu je kratka morska 
draga Sv. Jerneja, ki jo* uspešno* zasipljejo* potočki, pritekajoči v 
polkrogu s konca Miljskega polotoka. Po* tej dragi, sredi med D e
belim rtičem in Lazaretom, in po* vrheh Miljskega polotoka teče 
danes nova državna meja med Italijo in Jugoslavijo*.

Milje so* imele kot celotna občina pred zadnja vojno* naslednjo 
sestavo, zrcalo gospodarske strukture: Od celotnega števila 11.644 
prebivalcev v letu 1936 je bilo zaposlenih v  ladjedelstvu 20,5 %, 
v industriji ter prometu 65,1 %* ter v  trgovini 7,3 % prebivalcev (9).



Pri tem je treba upoštevati, da je vzemimo v letu 1910 od skupnega 
števila prebivalcev v  Miljski občini 11.578 odpadlo na mesto' samo 
5437 ljudi, a na vse okoliške kraje skupaj 6141 prebivalcev. Iz teh 
podatkov se razvidi, da ni le mesto močno udeleženo' na industrij- 
sko-pristaniškem podjetništvu in zaposlenosti Trsta, marveč tudi že 
okolica Milj sama. Izkoristiti morejo do kraja svoje zemljišče za vrt 
in sadovnjak ter vinograd, prodajati morejo sproti proizvode polje
delstva in živinoreje. Vrh tega morejo meščani izrabiti vse zapo
slitvene možnosti, ki jih nudijo urbanski poklici v Trstu. Tembolj, 
ko se velika industrijska podjetja, tovorni oddelki luke ter podobne 
pristaniške naprave nahajajo' največ na severnem obrežju Milj
skega zaliva, do koder je iz Milj in z Miljskega polotoka docela 
blizu. Sosedstvo Trsta, ki je bilo Miljam v preteklosti tolikokrat 
neprijetno in škodljivo, jim je postaloi v  modernem času nadvse 
blagodejno'. Mesto samo ni moglo' kaj prida napredovati. Saj je 
zaprto' v svoj tesni okvir, ki ga je podedovalo po starodavnem ob
zidju, pa je ohranilo' svoj starinski značaj.

Toda okolica Milj se je zelo povečala in je postala vsaj v  ne
katerih delih tako' rekoč že tržaško predmestje. O tem pričajo tudi 
statistični podatki o rasti prebivalstva v miljski občini (prim. Čer
melj 9, 230). Za 1. 1951 se navaja za Milje 12.623 prebivalcev. Vse 
to pomeni, da se je v  občini od 1880 do 1910 prebivalstvo pomnožilo 
za 77 %; a v  vsem obdobju 1880—1951 samo za 89,5 %. Miljski pol
otok je tedaj naglo> napredoval v  starih avstrijskih časih, toda po 
prvi svetovni vojni se razvijal le še prav malo, podobno kot Trst 
sam.

T R S T

KRAJEVNA LEGA. Tržaško mesto in pristanišče pripada še Šav- 
rinskemu morskemu obrežju. Zakaj tržaško mestno' ozemlje se na
haja še v območju eocenske, kadunje, ki je prav po Trstu v znan
stveni književnosti dobila ime Tržaške flišne sinklinale. Površje 
tržaškega ozemlja sestoji iz fliša, in sicer po veliki večini iz la
porja, v  višjih legah iz peščenjaka. Šele zadaj za Barkovljami se 
slika spremeni, a do Barkovljanske drage predstavlja tržaško' ozem
lje še del Šavrinskega gričevja po svoji geološki sestavi. Po značaju 
površja je le toliko razlike, da soi se mogle tukaj manj izobliko
vati samostojne gorice, zakaj tržaško' ozemlje pomeni takoi rekoč 
desno krilo, desno pobočje doline Rosandre-Glinščice, katere spod
nji konec je potopljen pod moTskoi gladino. Potoki izpod kraške 
Vene so razrezali in na gosto razorali dolinsko pobočje ter v njem



izoblikovali grape, drage in doline, pa vmes pomole in porobke, ki 
se spuščajo polagoma k potopljenemu dnu spodnje doline, tvorec 
le tu, tam majhne samostojne griče. V podrobnosti pa razodeva 
tržaško ozemlje v glavnem ista svojstva, kakor jih moremo opazo
vati v pravem Šavrinskem gričevju.

Kakor ima tržaško ozemlje po reliefu še svojstva Šavrinskih 
brd, tako ima morski breg značilnosti šavrinske obale. Zato je po
učno Trst primerjati z mesti na šavrinski obali, seveda predvsem 
v kolikor smoi vzeli v  poštev njegovo staro luko* in staro mestoi. Trst 
v kesnejšem razvoju in sploh Trst kot mestna in pristaniška celota 
je posebno' poglavje.

Tržaško ozemlje tja do Barkovljanske drage predstavlja del 
Šavrinskega gričevja, dasi je razprostrto samo v razoranih poboč
jih. Tudi.po kultumogeografskih svojstvih mu je podobno; oljčni 
gaji in vinogradi, sadovnjaki in vrtovi se razprostirajo tod ter za
laga jo tržaški trg. Skratka : od Savudrije izza spodnje Dragonje do 
Barkovelj in do pobočij Vene se širi v bistvu enotna pokrajina 
Šavrinske obale in Šavrinskih brd.

Tržaško ozemlje pripada v  vsem obsegu pravega mestnega se- 
lišča še eocenski kadunji. Njegovo površje sestoji iz fliša, in sicer 
po veliki večini iz laporja, v višjih legah iz peščenjaka, toda le v 
primeroma zelo* majhnem obsegu med Barkovljami, Škorkljo< ter 
Konkonelom. Črta, potekajoča od izza Barkovelj visoko v pobočju 
pod Veno nad Piščanci, nad Konkonelom pa nad Vrdelo in čez 
Lomjer ter nad Ricmanji in nad Borštom proti JV, loči pretežno 
lapornatoi flišno površje od apniških skladov eocenske ter kredne 
starosti. Geološka meja poteka tako rekoč sredi pobočja, a je po 
veliki večini že na prvi pogled vidna, saj loči dvoje bistveno raz
ličnih kamenin, razlikujočih se bodi po> barvi, po* oblikah reliefa, 
kakor po vegetaciji in celotnem vnanjem licu.

Tržaško ozemlje ni nič drugega kot desno pobočje doline Ro- 
sandre. Tamkaj, do koder je dolina poplavljena in kjer se potopi 
v Miljski zaliv, preide dolinsko pobočje v  severno obrežje zatoka. 
Flišno ozemlje je tu tako' zoženo1, da ga vode niso mogle izoblikovati 
v samostojne gorice in brda, kakor ostalo Šavrinsko gričevje. Pod
točki, izvirajoči v višinah izpod Vene, so ga razrezali ter ga pre- 
pregli z grapami in redkimi plitvimi dolinami, ki komaj zaslužijo 
to ime. Nekdaj so bili vsi pritoki Rosandre, sedaj pa se od Lonjer- 
skega potoka dalje iztekajo neposredno v  morje ter so mogli vanj 
nasuti vsaj neznatne obrežne ravnice. Ravnica ob Lonjerskem po
toku tvori še enotoi skupno' z; Zaveljsko dolino', dasi se potoček samo



stojno izteka v morje. Potoček, ki priteka izpod Marije Magdalene 
mimo Sv. Ane ter klavnice, je ločil brdo Sabotnjak od Škedenjskega 
griča ter nasul v morje neznatno' obrežno' ravnico, ki je sicer jako 
majhna, a je vendarle stvorila osnovo za solarne. Ozemlje solarn, 
ki so si jih tukaj ustanovili Tržačani, so že davno zavzele prista-

Pod. 36. Topografske osnove Trsta (po Rolettu)

1. delo človeških rok, 2. a luv ij, 3. zem ljišče iz eocenskega 
la p o rja  te r  peščen jaka , 4. eoeenski apnenec, 5. mezozojski

apnenci

niške naprave (71, 379). Neznatni potočki soi na obeh straneh ob 
polotoku Sv. Andreja vrezali prav plitve grape ter nasuli docela 
neznatne ravnice na obrežje. Tudi tu soi bile urejene stare tržaške 
solarne, toda docela neznatnega obsega. Bile so> tamkaj, kjer so 
danes »Riva N. Sauro«, na obali pri Državnem kolodvoru (Stazione 
Campo Marzio) (71, 379), nekako' med rtičem Sv. Andreja in starim 
pristaniščem. Znatnejši je še potoček, ki priteka od vzhoda, od 
Rocola; mogel je izdolbsti dokaj prostorno' dolinico', ki je v njej celo 
nekaj malega ploskega dna, dosegajočega obalo ob ustju sedanjega



Canal grande. Tudi ta potoček »Rivo delle Sette Fontane« je na
sipal obrežno ravnico, ki so jo' uredili za najstarejše tržaške solarne. 
Toda že v 18. stoletju so jih opustili ter na njihovem ozemlju zgra
dili tržaško »novo mesto« ; vse to področje pa se je sprva imenovalo 
»Borgo saline« (71).

Stara vodna mreža je razčlenila Tržaško ozemlje in s tem 
ustvarila osnova za sedanjo' obrežno členovitost. Dasi so se mogle 
izoblikovati le kratke plitve dolinice ter grape, vendar so v njih 
ob grezanju kadunje ter morski transgresiji nastale kratke morske 
drage, kakor jih vidimo' med Skednjem in Sabotnjakom, med Sked
njem in Sv. Andrejem s koncem pri Zgornji Čarboli ter ob ustju 
Vrdeiskega potočka. Ravnice ob njih so postale dragocene za na
mestitev naselja Trst. Zasipanje jih je sicer nekoliko zmanjšalo', 
vendar prihajajo' v  sedanjem poteku obale še prav dobro do ve
ljave. Zadnji v tej vrsti potočkov je stvoril Barkovljansko drago. 
Ymeis med njimi so topi polotočki ter pomoli: Sabotnjak, Skedenj, 
Sv. Andrej in brdo' Trstenik nad Greto. Največji in najmarkant- 
nejši med njimi je polotoček Sv. Andreja, ki predstavlja pravzaprav 
končni rtič v  severnem obrežju Miljskega zatoka. Prav ta polotoček 
Sv. Andreja je bil pri nastajanju starega Trsta odločilnega pomena. 
Trst so postavili hribu ob vznožje, a tako, da so se mestne utrdbe 
z gradom vzpele še na vrh holma. Preseneča, da starega mesta in 
ladjišča niso* postavili v zavetje, kakor bi ga nudila vzemimo* lega 
ob j u ž n oz ah od n e m vznožju brda Sv. Andreja, marveč je bur ji na 
široko izpostavljeno' bodi mesto bodi stara luka. Podoba je tudi, da 
bi postojanka bolj ob skrajnem rtiču že po naravi trdneje varovala 
mesto, podobno' kot ga ščiti vzemimo pri Piranu. A Piran je nastal 
očividno' kot utrjena pomorska postojanka, Trst pa kot celinska, 
dasi naslonjena na morje. Prvotna luka ni po> naravi ustvarjena za 
ladjišče, niti za starodavno pomorstvo. Vse to nam kaže mesto, ki 
se naslanja z eno stranico na morje, z drugo na hrib Sv. Justa- 
Sv. Andreja, a s tretjo na zamočeno' danjo ravnico ob potočku Sette 
Fontane. Ali ni upravičen zaključek, da je to postojanka, kakor jih 
srečavamo pri rimskih vojaških taboriščih ter rimskih mestih, usta
novljenih po njihovem vzorcu, ne pa lega za mesto, ki naj postane 
prva luka Tržaškega zaliva. (Saj je v dobi ustanovitve Trsta že 
obstojalo' veliko« pristaniško mesto Aquileia.)

PRIČETKI TRSTA. Osredje današnjega tržaškega mestnega na
selja je z geomorfološkega vidika aluvialna ravnica, ki se razpro
stira ob spodnjem toku Vrdeiskega potoka, segajoča še nekoliko na



levo ob največjem njegovem pritoku, ki priteka od JV izpod Bom
be! ja (Monte Bello, 268m). Na tej ravnici, ki jo je očividno* nasul 
Vrdelski potok s svojimi pritoki, stoji novo tržaško mesto, a ob njeni 
obali se nahaja novo1 pristanišče.

Toda staro jedro tržaškega mesta, znamenito* »staro mesto« 
s tesnimi temačnimi ulicami stoji južnozahodno od ravnice, in sicer 
na vznožju brda Sv. Justa, To brdo* je najpomembnejši del starega

Pod. 37. Trst, pogled čez centralne dele mesta

Trsta in je imelo odločilno vlogo v prvih razvojnih stopnjah trža
škega naselja. Brdo* je ponekod dosti strmih, drugod bolj položnih 
pobočij, a nizko*, saj se nahaja njegov vrh v  višini 84 m. Ovršje brda 
je dokaj obsežna zaobljena kopa, skoraj že majhna planota; na njej 
je bilo prostora za stari tržaški grad, pa za starodavno tržaško ka
tedralo* Sv. Justa (in še marsikatero* zgradbo) (62, 88). Brdo* Sv. Justa 
se vleče proti Z JZ, znižujoč se polagoma, dokler se z rtičem Sv. An
dreja pomol ne zaključi. Na vzhodnem koncu se brdo Sv. Justa 
spušča precej strmo* v aluvialno* ravnico* ob Bombeljskem potočku, 
tako da je* z griči in pobočji okrog Sv. Ane* in Bombelja na vzhodu 
v zvezi le po* ploščatem sedlu preko Zgornje Čarbole. Pod najvišjim  
ovršjem brda Sv. Justa, na severozahodnem vznožju, stoji staro 
mesto Trst, segajoče s svojimi tesnimi ulicami še visoko* na položna 
pobočja do* pod vrh. In prav tamkaj je stalo rimsko* mesto Tergeste,



kakor pričajo arheološke ostaline, predvsem obok v ulici Via Ric
cardo. In na ovršni planoti so prav tako* stale rimske zgradbe, pač 
utrdbe, gotovo pa tudi svetišča, kakor pričajo' še dobro ohranjeni 
arhitekturni sledovi; katedrala Sv. Justa, ki je izšla iz bazilike
4. stoletja, stoji na izpričanih temeljih rimskega svetišča (62, 88).

Preden so v 18. stoletju zgradili sedanjo novo> pristanišče, se
verozahodno od Canala Grande, ki predstavlja regulirani spodnji 
tok Vrdelskega potoka, so imeli Tržačani svojo luko tik južno od 
tod, na obrežju pred starim mestom. Če pa je biloi na istem mestu 
prvotno' tržaško' pristanišče, pa rimsko ladjišče, je težje dognati. 
Zakaj vsa tržaška obala je nasuta; obrežno' ravnico' so razširili s 
tem, da soi odkopali bližnja pobočja, sestoječa iz laporja, ter drobir 
napeljavali v  morje. S tem šele so pridobili neobhodno potrebno' 
obrežno ravnico okrog brda Sv. Justa, odrivajoč morje, kakor nam 
lepo odseva iz geološke skice (85; 86). Malodane od Barkovelj pa do 
Skednja se vleče ob obali umetno nasuta obrežna ravnica, ki je šele 
omogočila napravo mnogih pristaniških, železniških ter industrij
skih, pa tudi običajnih meščanskih zgradb sedanjega Trsta. S tem 
pa je seveda zakrit vpogled v prvotno' stanje. Ne more biti dvoma 
o tem, da je bila najstarejša tržaška luka na obali v neposredni 
bližini starega mesta, vsekakor pa v  področju med ustjem Vrdel
skega potoka in rtičem Sv. Andreja. Ob tem rtiču je molel sprva iz 
morja neznaten otoček, nekak školj iz žive skale, imenovan Zucco 
(Rutar 11: Čuk), nudeč nekaj zavetja nap ram širokemu morju in 
olajšujoč ladjam pristajanje.

To je v glavnem geomorfološka karakteristika poglavitnega 
področja tržaškega mestnega naselja. Izven navedenega se nahaja 
ozka obrežna ravnica še od Čarbole dalje proti jugu, v  Skednju ali 
Ščedni (Servola), ki ima ime po nekdanjem gozdiču (Silvula, Rutar 
11). (Prim.: Drago' Godina, Sčedna ali Skedenj, Primorski dnevnik 
14. oktobra 1958.) Nadalje ob potočku Strane, pritekajočem izpod 
Sv. Ane, ločečem s svojo o'zko' nasuto danjo ravnico Škedenjski hrib 
ali Krknel od brda Sabotnjaka (Pantaleone, 76 m). Ob tem pridemo 
v dolino Zavije* k i šele predstavlja obsežnejšo danjo' ravan, široko' 
čez 1 km. Toda vanjo posega tržaško mestno naselje s svojimi naj
bolj perifernimi zgradbami šele v najnovejši dobi.

Vse ostalo ozemlje, na katerega še sega tržaško mestno naselje, 
je razgibano površje, sestoječe povečini iz laporja, le v  zgornjih 
legah tudi iz peščenca. V velikem pripada bočju, s katerim se po
gorje Vena, vzpeti kraški rob, spušča v  obrežje. Na njem je bilo 
prostora za manjša pretežno ruralna naselja, ki so obdajala od vseh



strani kakor v  amfiteatra tržaško mesto, stoječe spodaj v dnu ob 
morju. Šele v  modemi dobi se urbanizacija vzpenja tudi višje gor 
na pobočja. Vse te rebri, hrbti, grape in terase so iz mehkega, malo 
odpornega fliša, laporja in peščenca. Povsod tod je svet docela ne
propusten, vodnih izvirkov je obilo, dasi seveda večjih ni. Apniško 
površje s kraškimi reliefnimi ter hidrografskimi svojstvi se začenja 
šele višje gor, ob prehodu v strma pobočja prave Vene.

Kakor naznačeno že spočetka, se nam pokaže Trst v  najstarejši 
zgodovini kot naselje, postavljeno s kontinentalnih vidikov na stra
teško: izbrani postojanki. V obrambo zoper napade bojevitih rodov 
iz kraško-alpskega zaledja so ga Rimljani krepko utrdili, ga obdali 
z obzidjem in stolpi in ga povzdignili v  rimsko kolonijo (v letu 33 
pred n. š.). Toda Tergeste se omenja že okrog leta 100 (62). Njegovo, 
ime je ilirsko. Naselje je potemtakem vsekakor obstojalo že poprej 
v  prazgodovinski dobi ter je bilo ustanovljeno bržkone v  podobni 
obliki kot gradišča v primorskih in notranjih predelih: kakor so se 
stari prebivalci najraje naselili na višinah, s katerih so obvladali 
okolico, tako se je nudilo brdo Sv. Justa s svojo osamljeno pozicijo^ 
obvladajočoi obrežje. Ob brdu na severozahodni strani je staloi naj
brž najstarejše ilirsko' naselje, a rimsko mesto prav tam ali morda 
tik zraven, kjer nam arhitektonski sledovi kažejo rimsko kolonijo 
Tergeste, na vznožju in pobočju Sv. Justa (prim. obok v ulici Via 
Riccardoi 62, 88).

D a je imel stari Tergeste, bodisi oni iz prazgodovinske kot iz 
rimske dobe, tudi svoje pristanišče, in sicer v neposredni bližini, 
pač ni mogoče dvomiti. Toda o tem se niso našli nikaki sledovi, saj 
se je v vsem tem pasu z nasipanjem umetno razširila obrežna rav
nica na račun morja. Prvotna obala je morala potekati bolj v no
tranjosti, bliže brdu Sv. Justa (prim. skico Roletto 85, 9). Prvotni 
otoček Čuk (Zucco) ob rtiču Sv. Andreja se smatra, da je nekoliko 
pripomogel k zavetju obale ter olajšal pristajanje ladij (85, 11). 
Toda pristanišče v takšnih naravnih pogojih, odprto bodisi silovi
tostim burje kot udarom južnozahodnih (in zahodnih) valov, se ne 
more imenovati dobm  Ni si mogoče predstavljati, da bi ladjišče in 
stik z morjem ter promet po morju bili tisti činitelji, ki soi dali po
glavitno osnovo za ustanovitev na jstarejšega Tergeste-Trsta. Pač pa 
nasi brdo Sv. Justa z nižjo okolico, ki jo obvladuje, dvigajoče se prav 
tamkaj, kjer se Šavrinsko gričevje bistvenoi zoži, prehajajoč v  težko 
prehodno in še težje pristopno kraško obalo, prepričuje, da imajo 
prav oni, ki domnevajo, da je dalo prav to brdo, nudeče zavetje in 
naravnoi zaščito, pobudo in osnovo za nastanek najstarejšega Trsta
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in ne prometna lega (Oberhumer 62, 88). In docela isto velja o rim
skem Tergestu, ki je bil povzdignjen v kolonijo ter obzidan in 
utrjen v dobi cesarja Avgusta, ko so zaključevali osvajanja še 
vedno upornih alpsko-kraških dežel. In utrjeni rimski Tergeste se 
je naslanjal na planoto' vrhu brda Sv. Justa, obvladujočega okolico, 
pa na vznožje na SZ, ležeče med brdom ter morjem. Nemara se je 
naselje v  obrežni ravnici z eno* svojih stranic naslanjalo' na obalo,

Pod. 38. Trst, ladjedelnica

potekajočo' takrat bliže brdu, zaradi zaščite, ne le zaradi nujno' po
trebnega stika z morjem, kakor se je nemara na severu opirala na 
bolj vlažno' in težje prehodno ravnico ob Vrdelskem potoku, ki je 
v najstarejši srednjeveški dobi služila Tržačanom za solarne. Tri
kotni prostor med gričem Sv. Justa, morjem ter zamočeno ravnico 
ob Vrdelskem potoku so v tej po naravi zavarovani legi izkoristili 
za utrjeno kolonijo, ki je je bila poglavitna življenjska funkcija 
zapopadena v celinski vojaško-strateški funkciji, ne pa v pomorski 
trgovskoi-prometni vlogi.

Kasneje, ko so se razmere ustalile in so se časi pomirili, je ne
dvomno nastala potreba in prilika, da so se prebivalci rimskega 
Tergeste jeli v večji meri baviti tudi s pomorstvom ter trgovino,



podobno kot se je zgodilo v stari Aquileji. Skušali so se pač prila
goditi novim potrebam, pa soi izboljševali osnove svojega stika z 
morjem, popravljali, dopolnjevali ter razširjali luko:

SREDNJEVEŠKI TRST je prevzel dediščino rimskega Tergeste. 
Kakor je podoba, je mesto dokaj dobro prestalo! viharje in menjave 
v dobi preseljevanja narodov. Podoba je, da se je srednjeveški Trst 
ohranil docela na istem prostoru kakor rimski Tergeste, pa da se je 
celo tločrt z razporedbami cest in ulic iz rimske dobe dedoval ne
spremenjeno' v  srednji vek pa se v območju starega mesta ohranil 
do današnjega dne (62, 89). Tako> sklepajo' po arhitekturnih osta
linah iz rimske dobe, ohranjenih pri katedrali Sv. Justa na Graj
skem brdu, pa zlasti po' že večkrat imenovanem rimskem oboku 
v ulici Via Riccardo. Ni čuda, da se je ohranilo tudi ime, bodisi v 
italijanskem-furlanskem (Trieste) kakor v slovenskem (Trst, a s 
starinsko adjektivno obliko' Tržaški) kot v nemškem jeziku (Triest).

V srednjem veku se je Trst nahajal dolgo v trdi tekmi z dru
gimi mesti ob Tržaškem zalivu ter v  severnem Jadranu sploh, in 
sicer dolgo ne kot prevladujoče pristaniško mesto. D a je prevladal 
nad tekmeci ter postal vodilno' pristaniško mesto najprej ob Trža
škem zalivu, potem pa sploh v vsem zgornjem Jadranu, to' je šele 
zaključek razvoja v novem veku, zlasti pa v najnovejši dobi. Da se 
je to zgodilo, zato moramo iskati vzrokov ne v njegovi krajevni legi, 
marveč v  vsem onem, kar skušamo' označiti kot pokrajinski po
ložaj.

POK RA JIN SK I POLOŽAJ TRSTA. Trst je imel le majhno luko, 
toda po naravi nezavarovano ali vsaj docela nezadostno' zaščiteno 
zoper valove, bodi pri burji kot pri jugu. Zato so morali v novi dobi 
tržaško luko> zavarovati umetno', z dolgimi močnimi valolomi. V teh 
pogledih so bile luke ob šavrinskem obrežju na boljšem, saj so' tam
kaj zatoki prostornejši in segajo bolj daleč v celino. Ko' so v naj- 
novejši avstrijski dobi iskali prostor za razširjanje tržaške luke, so 
nameravali poseči v Miljski zaliv, ki se je nudil s svojo' obsežno 
ploskvijo, daleč v notranjost segajočo obalo ter ustrezajočo globino 
kot prav dobrodošel zatok, mnogo' boljši od starega tržaškega pri
stanišča. Tudi ga je bilo mogoče zaščititi z velikimi valolomi ob 
vhodu v Miljski zaliv. Za prevedbo v moderna pristanišča je treba 
v vseh š a v r in sk ih  lukah obsežnih valolomov in drugih umetnih 
posegov.

Značaj obale v Trstu je za moderno luko' srednje ugoden. Manj
ka obrežna ravnica. Da so pridobili prostora za moderne pristaniške



naprave, za namestitev industrijskih in podobnih podjetij ter inšti
tucij, ki so navezane na obalo, so* morali odkopavati obrežne la
porne griče ter zasipati morje ob obali.

Med prirodnimi neugodnostmi tržaške obale je burja, ki s svo
jimi pogostnimi izredno* močnimi, sunkovitimi nastopi včasih ote
žuje občevanje v pristanišču, povzroča neredko poškodbe med 
ladjami, pa more pomeniti neprijetno motnjavo celo osebnemu in 
tovornemu prometu v mestu.

Pod. 39. Trst, mestni deli v pobočju

Prehajamo na poglavje^ v kakšnem odnošaju je Trst napram 
zaledju, kakšni so prirodni pogoji za prometne zveze z bližnjim in 
daljnim zaledjem. Saj soi prav ugodne naravne zveze z  zaledjem 
temeljni pogoj, da se neko pristanišče preko krajevne vloge po
vzpne in razmahne v  luškoi mesten večjega pomena z značilnostmi 
prometnih zvez na daljavo*.

Po pravici se naglaša (62; 85), kako* je neugodno, ko se tik za 
Trstom vzpenja do* in čez 400 m visoko1 strmi kraški rob, a zadaj za 
njim visoka Kraška planota. Vse poti, ki držijo* od tržaške luke v 
zaledje, se morajo* vzpeti poi strmem pobočju v višine, pa morajo 
hude klance premagovati z velikimi vijugami in ključi, tem bolj, 
ko se Vena ali Openski hrib vzpenja neposredno* ob tržaškem 
obrežju. Kako neprijeten je ta položaj, se je najvidneje pokazalo 
v dobi železniškega prometa, ko so* morali veliko dvotirno* »južno« 
železnico speljati v  Trst po* dolgem ovinku mimo* Nabrežine, izra-



bivši suho dolino«, ki prehaja do« obale pri Sesljanu, a novejšo 
bohinjsko-soško« progo po sicer manjšem, a bolj strmem ovinku 
vzhodno in južnovzhodno« okrog mesta. Tudi ostala obmorska mesta, 
nastala ob šavrinskem obrežju, so« enako na slabem, kar se tiče zvez 
s širšim zaledjem. Saj morajo« dohodi do njih vsi preko strmega 
roba kraške planote, dasi se morejo spričo večje oddaljenosti vzpe
njati bolj položno. Toda na bo«ljšem so« vsaj glede bližnjega zaledja, 
saj so jim za krajevni promet v menjavi med kopno in pomorsko 
trgovino zložno dostopna Šavrinska brda, medtem ko Trst takšne 
najbližje nizke okolice sploh nima, spričo neposrednosti visokega 
kraškega so«sedstva. Neposredna zaledje pripada pri Trstu že viso
kemu Krasu.

TRST IN DALJNOVODNE POTI. Poglavitna prometna funkcija 
vodilnega pristanišča ob Tržaškem zalivu mora biti v sprovajanju 
prometa od severnega .Jadrana v bližnje in daljne predele ob južno- 
vzhodnem robu in področju Vzhodnih Alp ter v srednjem Podo
navju. Velika obalpska pot, ki se večkrat označuje kot starodavna 
jantarska pot, prihaja čez kraške prelaze, ki so se v  jako ugodnih 
naravnih pogojih, zlasti kar se tiče relativnih in absolutnih višin, 
pa zložnosti klancev razvili v  zakraselem porečju prvotne Ljub
ljanice. Tu se stika s Furlansko in Gorenjeitalsko nižino, nudeč 
najboljši in neposredni kopni prehod v  Italijo, na Apeninski pol
otok. Obenem se naslanja na severni konec Jadrana, ki se zajeda 
v celino. To prirodno prometno vozlišče se prav tu najugodneje 
veže s posameznimi potmi, vodečimi skozi gorske soteske, Železna 
ter Kanalska dolina, Predel, Bača, Ljubelj itd. itd., kar pomembnost 
pristanišča ob zgornjem Jadranu še silno stopnjuje. Vse to so poti 
prvega reda, promet na daljave^ ki teče po njih, je moral biti v vseh 
dobah zelo živahen. Že po naravnem stanju je tako« odlično« stičišče 
kopnih ter pomorskih poti zahtevala ob zgornjem Jadranu nastanek 
vodilnega pristaniškega mesta. Lega ob Tržaškem zalivu je zopet 
po naravnih pogojih najbolj vabljiva, ker nudi najbolj smiselno in 
koristno« izrabo« morskega prometnega deleža.

Za stičišče morskih in kopnih poti je severno obrežje Tržaškega 
zaliva bolj prikladno nego« južno«. Od severne obale je najbližje do 
poti skozi Postojnska vrata in skozi alpske prelaze. Aquilejska luka 
je bila po« pokrajinskem polo«žaju izvrstno izbrana. Zakaj za pre
hode v  celina ne nudi Saška ravan nikakih resnih ovir. Reke ne 
pomenijo« posebnih težav, saj jih je mogoče z mostovi z lahkoto« pre
koračiti. In od Soške ravnine so« docela lahki, zložni, neposredni



prehodi bodi čez Kras ali po Vipavski dolini navzgor ali ob Soči 
ter Nadiži proti Predelu itd. Manj ugodna je bila krajevna lega, 
zlasti prehod skozi obsežne lagune. Za modemi promet z velikimi 
ladjami pa je lagunska obala že celo nepripravna; veliko prista
nišče in trgovsko središče Aquileia je moglo biti produkt samo 
starih časov z majhnimi ladjami; v modemi dobi parnikov ne bi 
bilo moglo nastati.

Koi tako nadalje pretehtavamo' severno obrežje Tržaškega za
liva, se moramo ustaviti oh Tržiškem ali Pancanskem zalivu, in 
sicer zlasti ob obali pri Stivami, vključujoči pas skoraj od Devina 
pa do' Rosege pri Tržiču. Štivanska draga ima glede na promet na 
daljavo čudovito imenitno lego. Tu se stikata Soška ravan z na
značenimi prometnimi ugodnostmi ter Kras, ki se prav tukaj za 
pota odpira kakor nalašč. Obe kraški suhi dolini, bodi Nabrežinska 
kakor Reško-Timavska, potekata do tukaj. Vrh tega je ravno tu 
v Kras zarezan poldnevniški Dol Devetakov, ki se nahaja v njem 
najvišji preval samo 85 m nad morjem. Pomeni tedaj bližnjico za 
pota ob Soči navzgor. Končno dosega Jadran prav tu svojo naj
severnejšo zajedo v  celino. In za staro' dobo* je ustje Timava nudilo 
izredno ugodne krajevne pogoje za ladjišče. Kako naravno je bilo, 
da se je Stivan v preteklosti s tolikim uspehom potegoval za po
morsko in trgovinsko funkcijo, in skoraj smemo izreči presenečenje, 
da ni dosegel večjih uspehov.

V modemi dobi z mogočnimi parniki se nudijo seveda izgradnji 
velikega pristanišča v Stivanski dragi velike težave. Bile bi težave 
z morskimi plitvinami, še večje pa z valolomi, ki bi bili potrebni še 
večji in številnejši ko v  Trstu. Toda po uspehu z ladjedelnicami 
pri Tržiču bi skoraj morali reči, da tudi te težave ne bi bile ne
premostljive.

Kljub vsem pomanjkljivostim krajevne lege je Trst od vseh 
šavrinskih luk tista, ki stoji najsevernejše in potemtakem najbližje 
naravnemu prometnemu križišču ob severni obali Jadrana. Ima 
v tem ozira neke prednosti v  primeru s pristanišči, ki so nastala ob 
južnem obrežju Tržaškega zaliva. Vendar ne moremo dvomiti, da 
je tudi teritorialnopolitično razmerje krepko odločalo' pri izboru. 
Zakaj vsa Šavrinska brda do' Zaveljske doline z vsemi lukami vred 
so bila v  benečanski oblasti, v dobi, ko si je Avstrija gradila svoje 
vodilno pristanišče na zgornjem Jadranu. Takrat bi šavrinska 
pristanišča kot benečanska posest brez dvoma ne prihajala v po
štev, tudi če bi imela boljše naravne pogoje. Miljski zaliv bi izmed 
šavrinskih mogel prav uspešno tekmovati s tržaškim. Obsežnejši je,



dovolj globok, pa vendarle opremljen po naravi tudi s plitvim  
obrežjem in z dokaj obsežno obrežno ravnico. In z valolomi ga je 
primeroma lahko* zavarovati proti zahodu. Končno* ima za prehode 
na celino in čez Kras kljub primeroma istim težavam vendarle 
možnosti zložnih, položno izpeljanih ovinkov tudi skozi Mokovsko 
sotesko*. Ako* bi tedaj racionalno iskali v času modernizacije Trsta 
najboljšega prostora za luko*, bi bili morali pač že* takrat poseči po
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Miljskem zalivu ter novo* pristanišče postaviti ob ta zatok. Da bi 
Milje same* pri tem ne mogle imeti nikake vloge, leži na dlani. Vne
mar pa smo* pustili pri tem dejstvo*, da divja burja ravno* po Ža- 
veljski dolini v Miljski zaliv posebno silovito.

Nedvomno je* prav dejstvo*, da stoji Trst tik pod kraškim robom, 
pa da je najbolj primaknjen k severnemu celinskemu obodu, in 
tako rekoč najbolj pod celinskim pritiskom, največ pripomoglo*, da 
se je edino* Trst od vseh starinskih luških mest ob zgornjem Jadranu 
priključil stari Avstriji ter se naslonil na njeno* celinsko* teritorialno 
posest. In ako* pogledamo* v obrnjenem pravcu, je prav dejstvo*, da 
je imela Avstrija v posesti Trst, v glavnem odločilo tudi takrat, ko 
je ob začetku modernega gospodarskega razmaha Avstrija izbirala



luko na zgornjem Jadranu, da jo razvije v moderno veliko prista
nišče. Avstrija se je  pač odločila za tisto od svojih starih luk, k i ji 
je kljub znatnim naravnim pomanjkljivostim nudila primeroma 
najboljšo možnost, da ga izpopolni in predela v veliko pristanišče. 
Tudi je bila tradicionalna vloga Trsta že tako uvaževana in pri
znana, da bi najbrž že ta odločila zoper Štivan, tudi če bi tamkaj 
velikopotezni umetni posegi z valolomi itd. obetali ustrezajoče 
uspehe.

RAZVOJ V SEDANJE STANJE LUKE IN MESTA. V srednji vek so 
pristaniška mesta na vzhodni strani zaliva ohranila kontinuiteto in 
tradicijo' iz rimske dobe. Propad Aquileie jim je mogel biti samoi v  
korist, toda dedič njene prevladujoče vloge, Beneška republika, je 
s svojim vplivom temeljito' posegala tudi semkaj ter hotela za vsako 
ceno preprečiti, da bi tu nastalo- kako močnejše trgovinsko mesto, 
ki bi moglo tekmovati z, Benetkami. V teh vidikih se je gibal trgo- 
vinskopolitični razvoj ob Tržaškem zalivu v srednjem veku; Be
netke so stremele za tem, da ostanejo tu manjše luke, ki so* pod 
njihovim vplivom in ki je njihova trgovina v soglasju z benečan- 
skimi trgovinskimi interesi. Na našem obrežju je ostalo« več pri
staniških mest, ki so tudi med seboj temeljito tekmovala. Toda ta 
mesta so« polagoma drugega za drugim spravili pod svojo« oblast 
Benečani, ki so postali končno gospodar nad vsem zahodnim delom 
Istre. Trst, ki se je tudi računal k Istri, pa se je upiral trdovratneje 
in se, ko je prišel v preveliko stisko, skušal nasloniti na zaledje 
s tem, da se je v 14. stoletju (1382) podal pod vrhovno« oblast Habs- 
burgovcev, ki so« bili medtem postali gospodar tudi večine sloven
skega ozemlja. To« je prineslo veliki preobrat v  trgovinskem razvoju 
v Tržaškem zalivu; sicer še ne takoj, zakaj praktično« so« imeli 
Tržačani od naslonitve na Avstrijo še malo koristi in so« se morali 
slejkoprej otepati Benečanov. Ali polagoma so se novi odnošaji 
vendarle ustalili in Trst je dosledno delal na to, da izrabi pripad
nost k Avstriji za monopolizacijo trgovine iz avstrijskega zaledja 
k Jadranskemu morju. Zato« se je z vsemi silami potegoval za to, 
da se sme voziti in tovoriti trgovinsko« blago« samo« po« cestah na Trst 
in obratno«, ne pa mimo njega v bemečanska mesta na šavrinski 
obali, in je stremel za tem, da se prepreči ustanovitev trgov v  bližnji 
okolici, kjer bi se moglo« vršiti mimo tržaškega posredoivanja zame
njavanje blaga in sploh trgovanje. Če ni šlo drugače, so Tržačani 
z oboroženo« silo« naskočili nova tržišča, n. pr. v Lokvi na Krasu in 
v Štivanu ter jih po«žgali in razdejali (Rutar, 11). Benečani pa so



v neprestanem tekmovanju s Trstom podpihovali in podpirali tež
nje za ustanavljanje takih trgov ter cest, ki so držale mimo Trsta. 
Živahna trgovina, ki se je vršila med zaledjem in morjem odnosno 
Benetkami, potemtakem še dolgo ni bila osredotočena na Trst, 
marveč se je opirala na mesta, bodisi ob Tržaškem zalivu (Koper, 
Milje, Piran) ali na Furlanski nižini, odkoder so jo dalje posredovali 
Benečani.

Koncentracija trgovine na Trst se je izvršila šele kasno, prav
zaprav šele z 18. stoletjem, ko so leta 1719 Trst proglasili za svo
bodno luko, kar je, seveda v zvezi z novo, merkantilno gospodarsko 
politiko' Avstrije, postalo osnova njegovega naglega napredka. Se
daj šele je Trst prekosil ostala mesta ob Tržaškem zalivu in končno 
prehitel celo svojega starega, toliko stoletij močnejšega rivala, Be
netke, ter postal prva luka ob vsem Jadranskem morju.

V zvezi s proglasitvijo svobodne luke so popravljali tudi ceste 
na Trst; na primer namesto stare ceste čez Bazovico in Divačo proti 
Senožečam so zgradili novo, bolj ravno cesto čez Opčine, Sežano, 
Štorje na Senožeče. Vendar pravi procvit, ki je ustvaril moderno 
velemesto, se je izvršil v  19. stoletju, potem ko je Trst postal končna 
postaja železniškim progam, med njimi v prvi vrsti dvotirni progi 
Trst—Ljubljana—Maribor—Dunaj, dograjeni leta 1857.

Petnajst let kasneje, 1868—1873, je bila dograjena druga velika 
železnica proti Trstu, in sicer s Češkega mimo St. Valentina ob 
Aniži, mimo Selztala na St. Michael, pa skozi Šentvid na Glini na 
Beljak in Trbiž ter skozi Jesenice na Ljubljano, od koder je promet 
dalje na Trst opravljala dvotirna »južna« železnica. Toda nova 
železnica je bila grajena zelo malopotezno, z velikimi vijugami, v 
namenu, da se drži dolin in se ogne dolgim in dragim predorom. 
Zato se je slabo obnesla ter je dejansko razpadla na vrsto lokalnih 
železnic. Pač pa soi okrog 40 let kasneje zgradili novo velikopotezno 
železnico na Trst skozi vzhodne Alpe, s pomočjo mnogih predorov 
skozi Visoke Ture, Karavanke in Julijske Alpe, skozi Beljak, Pod- 
rožčico, Jesenice in Bohinj. Še ena železnica je stekla na Trst od 
Gorice, in sicer v  zvezi z Italijo ter posebej skozi Videm (Udine) 
na Pontebo ter Trbiž in Beljak, tako da se je mogla vanjo steči 
znamenita avstrijska »poševna« železnica od Dunaja. Po letu 1945 
(oziroma že po' letu 1918), koi so> vse do sedaj navedene železnice 
z državno' mejo ločene od Trsta, so mogli le to progo skozi Videm 
urediti kot lastni celinski dohod do tržaškega pristanišča. — Razen 
teh je dobil Trst še direktno' železnico na Hrpelje-Kozino v dobi
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po letu 1892 ter s tem na puljsko železnico, ki so jo malo poprej 
zgradili od D ivače skozi Istro. Ozkotirna železnica od Trsta skozi 
Koper na Poreč je imela samo lokalni značaj, a Italijani so> jo 
odpravili med obema vojnama. Kljub temu, da je strmi in visoki 
kraški rob pomenil veliko oviro, je bil Trst dobro zvezan s svojim 
zaledjem na vzhodu.

Druga sprememba nič manjše važnosti je bila prevlada par
nika nad jadrnicami, kar pomeni hkrati koncentracijo plovbe na 
manjše število' večjih pristanišč. Trst je postal sedež vseh večjih 
paroplovnih družb; plovbeni podjetniki so se preselili semkaj tudi 
iz dalmatinskih mest. Prevlada paroplovbe in nje koncentracija, to 
je postalo' drugi osnovni faktor njegovega naglega procvita.

Glavni značaj je dajala Trstu seveda prekomorska trgovina. 
Tu so se uvažali v  velikih množinah kolonialni ter južni sadeži, 
razne surovine iz prekmorskih dežel, med njimi tudi železna ruda, 
premog itd., živila itd. Izvažali pa so se nekateri industrijski iz
delki, namenjeni v bližnji vzhod, pa sladkor, v poglavitni meri še 
les in nekatera hranila. V celem pa je vendarle prevladoval import 
nad eksportom.

Dalje so v Trstu nastale industrije, ki so navezane na moderno 
pristanišče, kakor n. pr. čistilnice riža, veliki železni plavži v Sked
nju, ki so nastali v zvezi z Jesenicami, prvi leta 1898 in potem še 
trije leta 1913; Jesenice so ustvarile v Skednju še koksarno in je
klarno', tako da je velika železarna v  Trstu pošiljala železo v Store, 
Guštanj-Ravne, pa na Jesenice, kjer so izdelovali valjane in kovane 
proizvode (2, 88). Po letu 1918 so prišle škedenjske železarne seveda 
po uvedbi novih državnih meja v docela drugačen položaj. Nastale 
so velike ladjedelnice, ki so> se nazadnje namestile tudi pri Tržiču.
V obdobju 1918—1941 je nastalo v  Trstu še obilo drugih industrij
skih podjetij. V upravnem pogledu Trst ni pomenil mnogo*. Ob
činski svet mesta Trst, ki je pod njegov teritorij pripadala tudi 
širša okolica, obsegajoča še obrobni del Kraške planote, je imel 
hkrati značaj deželnega zbora; tu pa je bil tudi sedež namestništva 
za celo Primorsko'. Razen sodnih uradov, škofijskega sedeža ni 
imenovati bogvedi kaj pomembnega; tudi šol ni bilo mnogo. Pač pa 
so bili tudi tu sedeži mnogih trgovskih družb in podjetij, raznih 
prometnih inštitucij in družb, skratka, promet in trgovina sta da
jala značaj tržaškemu gospodarskemu življenju pred letom 1918, 
potem v znatni meri še industrija, kakor se najlepše razvidi iz 
podatkov o socialni strukturi meščanstva.



SED A N JI TRST. Z razpadom Avstrije in priključitvijo k Italiji 
so se pogoji za gospodarski obstoj Trsta temeljito poslabšali; izpod- 
maknile so se mu naravnost življenjske osnove. Obe glavni železnici 
na širše zaledje tečeta čez jugoslovanska ozemlje, prekmorski in 
subozemski promet sta se občutna zmanjšala, trgovina se je skrčila 
katastrofalna, tako import kot eksport, mnoge industrije so se pre
usmerile. Posebno važno je še ostalo izdelovanje vegetabilnega olja, 
izdelovanje kemičnih proizvodov, testenin, alkoholnih pijač itd. 
Paroplovne družbe so se nekatere razšle, druge so delale v  skrče
nem obsegu ali so sploh prestavile svoj sedež in s tem tudi težišče 
svojega delovanja drugam, v Benetke ali v Genovo. Pridobil pa je 
Trst upravno s tem, da je postal sedež prefekture, ki je obsegala 
tudi Kras s Postojno.

Da omili prehude gospodarske učinke spremenjenega položaja 
poi letu 1918, spričoi upada prometa in trgovine, je Italija začela 
podpirati nove gospodarske vire, predvsem industrializacijo. Žele
zarne v Skednju in pri Sv. Andreju so se močno razvile v težko 
industrijo' z izdelovanjem ladijskih in drugih strojev, turbin, parnih 
kotlov, luških dvigal itd. Kombinirale so se z ladjedelništvom, ki so 
ga zelo* povečali, toda pri tem nova podjetja nameščali na obali pri 
Tržiču (Monfalcone). Končna je stal glavni del ladjedelnic pri 
Tržiču, kjer so se razvile tudi druge nove industrije, zlasti kemična. 
Toda tudi v  Trstu so nastajale ta čas nove industrije. Razvoj indu
strializacije v Trstu in Tržiču je bil omogočen s povezavo* na novo 
zgrajene hidrocentrale na Soči, pri Anhovem in Doblarju, v dobi 
1937—1941 (86, 300).

Industrializacija Trsta je takoi krepka napredovala v obdobju 
med obema vojnama, da je biloi tik pred vojno' v industriji zapo
slenih štirikrat več ko v  pomorski trgovini ter veliki trgovini sku
paj. Industrija je dajala 60%. vsega narodnega dohodka v Trstu.
V letu 1936 je bilo' od vseh delavcev in zaposlencev celotne Tržaške 
pokrajine 40 % (ali 66.000) na delu v industriji, seveda v glavnem 
v Trstu (s Tržičem) (2, 88). V Trstu samem je bilo takrat 63.000 de
lavcev (86, 281).

Kakor v  prvi je tudi v drugi svetovni vojni gospodarstvo Trsta 
precej trpelo zaradi bombardiranja. Toda z zunanja pamočjoi se ni 
le popravila škoda in se obnovilo gospodarstvo, temveč so zgradili 
tudi nova industrijska podjetja, takoi da je usmerjenost gospodar
stva v Trstu ostala podobna predvojni. Političnogeograiski položaj 
Trsta se je dejansko po 1947—1954 še poslabšal. Saj mu je ostala 
samoi neposredna okolica do 3—5 km od mesta in od morja. Se vedno



je ladjedelništvo najmočnejše industrijsko' podjetje v Trstu; ima 
štiri velike ladjedelnice: Stabilimento Tecnico Triestino', S. Rocco,
S. Marco in Cantiere navale triestino di Monfalcone, združeno^ v 
enotno podjetje Cantieri riuniti, poleg tega pa še več manjših ladje
delnic, tudi v Miljah (86, 295). Od ladjedelnic živi cela vrsta po
možnih industrij za ladjedelstvo (barve, vrvi itd.). Močne soi tudi 
druge industrije v Trstu, zlasti modernizirana črna metalurgija 
s koksarno' in jeklarno v Skednju. Obnovljena in povečana je ve
lika rafinerija tekočih goriv v Žavljah, ustanovljena leta 1937, zelo 
modernizirana, pod imenom Aquila, Obilo je tudi srednje in male 
industrije, pa rokodelskih in obrtnih delavnic, dasi naglašajo, kako 
ta manjša podjetja relativno' zaostajajo (86, 282 sl.). Y letu 1949 je 
bilo zaposlenih v  Trstu 109.165 industrijskih delavcev, od tega 
29.019 v  »veliki« industriji. Pozornost vzbuja, da novo industrijo 
sistematično' koncentrirajo v notranji konec Miljskega zatoka, pri 
Zavljah (»La nuova zona industriale«) (86, 321).

Ona temeljna ekonomska funkcija, na kateri se je razvil stari 
Trst, pomorski promet, je seveda ostal tudi po letu 1947 le v kmem  
obsegu. Višek pristaniškega trgovskega prometa, ugotovljen 1913 
s 5,480.074 (bruto) tonami, ni bil dosežen kljub velikim prizadeva
njem v vsej dobi med obema vojnama, Približal se mu je spet šele 
z letom 1949 v  povojni dobi (86, 118), toda to je bilo doseženo le 
z izrednimi potrebami anglo-ameriške okupacije. Sele po letu 1954 
se vrača pristaniški promet na normalne osnove in šele v zadnjih 
letih se polagoma razvija stanje, ki je dano v pogojih sedanjih 
političnoigeografskih dejstev. V letu 1938 je znašal pomorski promet 
v Trstu 3,387.000 ton, 1954 — 3,633.000 ton ter 1955 — 4,875.000 ton.
V letu 1957 je pomorski promet napredoval na 5,138.000 ton, a 
leta 1958 nazadoval na 4,443.000 ton. Železniški blagovni promet je 
dosegel 1954. leta 2,269.000 ton, 1957. leta 3,470.000 ton ter 1958. leta 
2,816.000 ton. Značilno je, da se je začelo močno uveljavljati dova
žanje in odvažanje blaga s tovornimi avtomobili v  pristanišče. 
Leta 1957 so s kamioni pripeljali in odpeljali 702.508 ton, a 1958. leta 
925.914 ton. (Primorski dnevnik, 13, 3, 1959.)

RAST TRSTA. V srednjem veku je bil Trst primeroma majhno 
mesto, ne večji od drugih obmorskih mest ob Tržaškem zalivu. Se 
leta 1735 so v njem našteli le 3865 ljudi (2, 122). V toku 18. in 19. sto
letja je naglo rastel in v  letu 1800 je bivak» na ozemlju Tržaške 
občine 28.038 ljudi, toda leta 1880 že 144.844, leta 1900 — 188.599, 
a leta 1910 — 229.510. V obdobju med obema vojnama so našteli



leta 1921 — 238.655, leta 1931 — 249.574 ter leta 1936 — 252.437 pre
bivalcev. V povojni dobi so našteli v občini Trst 272.522 prebivalcev* 
To pomeni v Trstu v obdobju 1880—1931 rast za 72,3 '%, a v  ob
dobju 1880—1951 napredek za 88,5 %, ali če računamo le mesto 
s predmestji, 96,3 %.

Obseg občinskega tržaškega teritorija se je tekom stoletij le 
malo spreminjal, a ostal nespremenjen v tu obravnavani dobi. 
Skrčil se je za malenkost po letu 1947, ko je Lipica priključena
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Jugoslaviji. Obsega še danes tudi obrobni del kraške planote od 
Sv. Križa in okolice Nabrežine do Bazovice, a morsko obalo od 
Brojnic, od koder je v Trst napeljan vodovod iz bogatih studencev, 
ki so tukaj na meji fliša z apnencem (nekaj vode dobiva Trst tudi 
iz kraških studencev), pa do ustja Rosandre ob Miljskem zalivu. 
Vasi na planoti so še deloma ali celo pretežno ruralne, dasi hodi 
seveda obilo ljudi na delo v  mesto, in popolnoma slovenske. 
Upravno' se to imenuje »okolica«. Pod planoto, na flišnem zemljišču 
v pobočju ter na obali pa imajo drugo vrsto naselij, ki so bila še 
pred nekaj desetletji povsem ruralnega značaja in čisto slovenska, 
potem pa so se z naglim večanjem mesta preobražala v predmestja, 
kar je v njih seveda tudi povečaloi odstotek italijanskega življa. 
Tako je bilo z Rojanom, Lonjerjem, Barkovljami, Skednjem in mno
gimi drugimi. Upravno se to1 označuje kot »predmestje«. V mestu



samem pa moramo razlikovati starejši in novejši del, novoi mesta 
in staro mesto, ki se že na zunaj odlikuje po tesnih ulicah.

Statistični podatki o Trstu soi razvrščeni po teh treh upravnih 
kategorijah: Trst mesto, predmestje in okolica. Urbanizacija je 
najhitreje napredovala v tistih predmestjih, ki so bila središču 
mesta najbližja, in nekatere od njih so ob tem vključili v  mesto.
V okolici so najbolj oddaljeni kraji najmanj napredovali; Barkovlje, 
stoječe na obali, so se najbolj nagloi urbanizirale in so jih po> 1.1880 
iz okolice uvrstili med predmestja. Spričoi tega soi v okviru občine 
Trst posamezni kraji zelo različno napredovali, nekateri zunanji 
celo' stagnirali ali nazadovali, medtem ko izkazujejo najbolj naglo 
rast tisti, ki so neposredno ob mestu ali blizu obale, kjer se je raz
vila industrija. Zato v  celoti Trst kot občina izkazuje zmerno rast 
v obdobju 1880—1951. D a bi dobili dovolj točen pregled o tem, bi 
morali posebej pregledati napredek mesta in tistih najbližjih kra
jev, ki pomenijo danes popolno' geografsko enoto mestnega naselja 
Trst.

Rast Trsta in urbanizacija okolice je seveda prinesla tudi spre
membe v  narodni sestavi prebivalstva.

NARODNA STRUKTURA TRSTA. Staro mesto Trst se tudi kot na
selje naslanja poi kontinuiteti na temelje iz rimske kolonije Ter
geste. V njem se je ohranilo staro romansko prebivalstvo, katerega 
govorica je pripadala furlanski jezikovni skupini. Furlanska go
vorica se pojmuje kot posebna romanska jezikovna enota, ki se je 
razvila na osnovi romanizacije tukajšnjega keltskega ter ilirskega 
prebivalstva in je bila najbolj sorodna retoromanski ter dalmato- 
romanski nekdanji jezikovni skupini. Furlansko prebivalstvo v 
srednjem veku ni bilo' samo tamkaj, kjer biva še dandanes, t. j. 
zlasti na Furlanski nižini, marveč tudi po' vsej Soški ravnini do 
morja in sprva tudi po Istri, zlasti poi obmorskih mestih, v Trstu, 
Miljah, kjer se je posebno dolgo držala. Šele kasneje, za časa bene- 
čanskega gospostva, je furlanščino začela izpodrivati prava itali
janščina benečanskega narečja. Šele s tem je furlanski jezik na 
vzhodni jadranski obali izginjal ter končno zamrl popolnoma, tudi 
v Trstu, Kopru, Piranu itd. Namesto njega pa je prevladala bene- 
čanska italijanska govorica, zlasti pod vplivom upravnopolitične 
prevlade Benetk ter benečanske pomorske trgovine (14, 101). Hkrati 
soi močno' prevladovali doseljenci, ki soi prihajali največ iz Benetk 

in sploh benečanskih predelov. Toda močno je bilo tudi priselje
vanje iz slovenskega zaledja, zlasti iz bližnje okolice; kasneje so



prihajali tudi iz Istre in Dalmacije, tako Hrvatje kot Srbi, o čemer 
priča močna pravoslavna cerkvena občina v Trstu. Ali mesto samo 
je tako rekoč sproti asimiliralo' doseljence in ohranilo italijanski ob
čevalni jezik, dočim je že neposredna okolica prav tako trdovratno

Pod. 42. Slovenci v T rstu  in okolici v letu 1910 (m erjeno v odstotkih celotnega 
prebivalstva). — V stransk i skici n a  levi pom enijo  začetne črke k ra je  v T rstu : 
Predm estja: MMSP, Zg: M arija Magdalena Spodnja in Zgornja. Š: Skedenj, 
C: Carbola, R: Rocol, L: Lonjer, V: Vrdela, K: K jadin, K: Kolonja, Š: Škork lja , 
R: Rojan, G: Greta, B: Barko vi je. — Središče mesita: I: Sveti Vid, II: Staro 
mesto, III: Novo mesto, IV: Nova mitnica, V: S tara m itnica, VI: Sveti Jakob

čuvala svoj slovenski značaj. Razvoj Trsta v gospodarsko velemesto 
pa je privabil v napredujoči meri okoličane v mesto, a narodni 
preporod je povzročil, da se niso več asimilirali, in tako je pričel 
krepko rasti slovenski odstotek v mestu samem. D a bi se očuvalo



pred njim, je italijansko meščanstvo pospeševalo priseljevanje iz 
Italije; ti priseljenci (regnicoli) naj bi napravili protiutež zoper 
pretečo slovenizacijo Trsta.

Po spremembi v letu 1918, zlasti za časa fašističnega režima, 
so Italijani postopoma uničili Slovencem do kraja vse prosvetne, 
gospodarske, politične organizacije ter inštitucije, ki so si jih bili 
zgradili poprej v Trstu in okolici.

C' 'V'

Pod. 43. Repentabor pri Trstu

Ali kljub vsem nasiljem je Trst še dandanes narodni otok z 
italijansko večino v  mestnem središču, obdan s slovenskim ozem
ljem okrog in okrog mesta. Za dobo pred fašističnim terorjem nam 
o tem kljub znanim pomanjkljivostim pričajo avstrijski statistični 
podatki za leto 1910. Takrat je naznačilo slovenski občevalni jezik 
13 % (14 %• s Hrvati), a italijanskega 57,5 %; ostala so bili Nemci, 
pa v veliki množini tuji državljani, največ regnicoli, t. j. priseljenci 
iz Italije. Na ozemlju predmestij je bivaloi 47,6 % Slovencev in le 
38 % Italijanov. V področju okolice pa je živelo 88,8 %  Slovencev 
ter samo 6 % Italijanov. Celo1 mesto Trst kot skupna občina vseh 
treh upravnih sestavnih delov je imelo v  letu 1910 po podatkih 
avstrijske uradne statistike Slovencev s Hrvati 26 %, a Italijanov



s Furlani 51,7%, pri čemer pustimo' ob strani tuje državljane, 
Nemce in ostale, ki so skupno* predstavljali 22,3 % vsega prebival
stva takratnega Trsta.

Priložena karta nam kaže razmerje med Slovenci ter Italijani 
po posameznih delih mesta, poi predmestjih in posameznih okoli
ških krajih. Značaj narodnega otoka pa nam karta razodeva na 
prepričevalen način. Tržaško' mestno' občino obdajajo' tudi danes 
še slovenska naselja, ki so upravno organizirana v  štiri občine: 
1. Devin-Nabrežina s 5194 prebivalci, 2. Dolina s 4821 prebivalci, 
3. Repentabor s 572 ljudmi ter 4. Zgonik s 1316 prebivalci. Peta 
občina, ki meji na Trst, so Milje z 12.623 ljudmi, ki pa soi samo pre
težno italijanski otok sredi slovenskega ozemlja.

Iz kasnejšega obdobja nimamo na razpolago* nobene zanesljive 
narodne statistike. Vemoi le, da je kljub fašističnemu nasilju okolica 
Trsta ohranila svoj slovenski značaj. Kljub temu, da po letu 1945 
sistematično naseljujejo italijanske begunce v predmestja Trsta 
in okolico, tako na Opčinah in v  občini Devin-Nabrežina, zlasti v 
obmorskem delu, so okoliški kraji ohranili slovensko večino. Vrh 
tega so se v Trst in okolico vrnili mnogi Slovenci, ki so se bili iz
selili za časa fašističnega terorja. In končno' se je v povojnih letih 
iz Trsta obilo ljudi izselilo' zaradi gospodarskih težav v  prekmorske 
dežele, Avstralijo itd. Ni torej mogoče navesti, koliko Slovencev 
živi dandanes tu. Verjetno pa je, da je na Tržaškem ozemlju od 
Štivana do Miljskega polotoka še vedno slovenskega rodu ena če
trtina do' tretjina prebivalstva.

UPRAVNE FUN KCIJE TRSTA. V preteklosti ni imel Trst znatnej
ših splošnih upravnih funkcij in bil je skozi stoletja v glavnem le 
sedež uprave samostojnega mesta, ki mu je pripadala maloobsežna 
bližnja okolica. Toda v obdobju med obema vojnama je bil v Trstu 
sedež dokaj obsežne Tržaške pokrajine (province), ki ji je pripadal 
poglavitni del južnega Slovenskega Primorja ter južna večina Soške 
ravnine s Tržičem in Gradežem. Po preureditvi Svobodnega Trža
škega ozemlja v letu 1954 z obema zasedbenima conama je Italija 
uredila svoj delež v  njem v  upravno' enoto Tržaško* ozemlje (Terri
torio di Trieste), ki obsega južnozahodni rob Krasa in njega obalo 
do vključno' Štivana Devinskega.



O B R E Ž J E  T R Ž A Š K E G A  Z A L I V A  

O B  R O B U  K R A S A

CELOTNI ZNAČAJ. Značaj obrežja v Tržaškem zalivu se od 
Trsta, pravzaprav od Barkovelj dalje, docela spremeni in je od 
šavrinskega obmorskega področja popolnoma različen. Od Bar
kovelj do Štivana Devinskega, kjer se začne nižinsko obrežje, se 
vleče obala v premi smeri, v  dinarskem podolžnem pravcu od JV 
proti SZ. To je tipična konkordantna obala, v kateri je ujemajo 
zgradbena in geološka ter oroplastična smer. Skladanje poglavitnih 
treh elementov reliefa prihaja tem bolj do učinka, ker imamo 
obenem opravka s stikom med eocenskim flišem in krednim apnen
cem, ki ju loči zelo' opazno različnost v sestavi, trdoti in odpor
nosti. Stik med krednimi ter eocenskimi skladi teče natančno vzdolž 
ob obali, vendar tako', da so* spodnjeeocenski apnenci še udeleženi 
v  zgradbi obrežnega pasu, obseženi celo še v sestavi robnega kra
škega pogorja Vene nad Trstom. Zgomjeeoeenski peščenec in lapor 
sta skrita že pod morsko gladino ter gledata na kopnoi samo' še tu, 
tam v neznatnih kosih, v  prav ozkih progah tik na obali.

Tak geološko-tektonski in geomorfološki značaj obrežja je 
nujnoi združen z docela neznatno' razgibanostjo obale, s skoraj po
polnoma premočrtnim njenim potekom. Toda zvezno krilo', vsebu
joče prehod iz eocenske sinklinale, potopljene v  Tržaškem zalivu, 
v antiklinalni svod Krasa, je tektonsko zelo prizadeto. Stik je bil 
tu jakoi močan, zvezno krilo se je prepočilo in razpokalo' v  več 
vzporednih lomih, plasti so se pogosto nagubale, se povesile na stran 
manjšega odbora, pa se najbrž ponekod tudi porinile čeznje. Geo- 
loško-tektonski prerezi nudijo sila poučen vpogled v strukturo tega 
stičnega pasu, kjer vidimo sklade, padajoče strmo proti obali, po
nekod skoraj navpične, drugod krepkoi nagnjene v obrnjeni smeri. 
S tem v  zvezi je velika strmina kraškega roba. Malo odporne flišne 
plasti v nizkih legah naglo razpadajo' in zapadajo odplakovanju ; 
posipanje z višjih leg je intenzivno, a odporni apniški skladi v 
višjih legah kljubujejo v  strmi legi. Nič manj ko 200—300 m znaša 
višinska razlika v obrežju med obalo ter višinami kraškega robnega 
pogorja, ki se dviga tudi nad planoto v  notranjosti, vzpenjajoč se 
od Kontovela proti JV, v Veni, še znatno nad 300 m, v  najvišjem  
delu nad Trstom celo' do 459 m. Značaj reliefa še temeljito povečava 
razlike med obalo-morjem ter visoko celino.

V smeri proti SZ se robno kraškoi pogorje postopno' znižuje, 
kakor se v istem pravcu in v  isti izmeri znižuje tudi celotna Kraška



planota, ki se končno skrije pod nasipino ob spodnji Soči med Re- 
dipuljo ter ustjem Vipave. Apniška obala se neha pri Štivanu na 
ustju Timava, kjer se začne nižinsko' obrežje. Toda med Timavom 
in ladjedelnicami pri Tržiču molijo iznad ravnine majhna osam
ljena brda iz krednega apnenca, nedvomno podaljšek obmorskega 
kraškega roba. Ob njih so znameniti žvepleni vrelci, ki so temelj 
zdravilnim kopeljim pri Tržiču. Tod mimo poteka krepka tektonska 
prelomnica, najbrž v nadaljevanju podolžnega obrežnega geološko- 
tektonskega in geomorfološkega stika. Prvotna obala se od Devina 
nadaljuje v  isti smeri še dalje proti SZ, potekajoč ob osamelcu 
Sv. Antona 21 m, pa ob Tržiču (Monfalcone) in Ronkih ter Redi- 
pulji, kjer moli ozek kraški pomol Sv. Elije v bližinoi Soče. Tod je 
potekala prvotna konkordantna severovzhodna obala Tržaškega 
zaliva, ki je segal še v področje sedanje spodnje Soške ravnine, 
dokler ga ni Soča s pritoki zasula ter obalo odrinila proti jugu na 
sedanjo črto ob Pancanskem zatoku. Izboklina, v  kateri sega moč
virna nižina Lisert do Štivana, Lokavca in Moščenic, je bržkone 
učinek rečnega vrezovanja, saj so' sprva preko Krasa tekle semkaj 
povrhnje reke, ki so po> njih še dandanes vidne znatne suhe doline. 
Od devinske in štivanske pokrajine so' po teh kraških suhih dolinah 
mogoči najzložnejši prehodi v notranjost, ne da bi nagajali hudi 
klanci. V vsem ostalem delu kraškega obrežja je čez robno pogorje 
od obale mogoč prehod le čez znatne, na JV celo čez velike višine, 
najvišje zadaj za Trstom, a le nekoliko nižje in zložnejše v  področju 
med Bazovico ter Kozino-Hrpeljami.

Na kraškem ozemlju poteka tedaj obala točno po geološki, po 
zgradbeni in po orografski meji, v stičnem pasu med eocenom in 
kredo. V severozahodnem delu se vidijo razgaljene najnižje eocen- 
ske glave, sestoječe iz trdega apnika, tik ob morski gladini, zlasti 
pri Devinu in Sesljanu. Od izpod Nabrežine dalje proti JV jih 
gleda že nekaj več na površje. Še bolj se širi pas od Grljana (in 
Miramara) dalje, kjer postaja pomembnejša tudi proga laporja in 
peščenjaka. Od Barkovelj dalje pa se ves značaj obrežja spremeni: 
obala ni več podolžna, marveč teče poševno' čez geološko-petro- 
grafske in zgradbene ter tudi čez orografske proge; vse obrežje 
tržaškega mesta od Barkovelj na jug je izoblikovano v flišnem  
ozemlju, pa kaže spričo* tega drugačno lice, drugačen relief.

Apniška planota Tržaškega Krasa je vsa iz krednega apnenca, 
toda njen strmi rob, s katerim se spušča v  obrežje zaliva, pripada 
že spodnjemu eoeenu. Iz spodnjeeocenskih apnencev je ves visoki 
hrbet, ki se vleče ob suhi dolini mimo Nabrežine, Sv. Križa, Kontom



v d a  in Opčin, tvoreč krepko napeti rob kraške planote, predstav
ljajoč za poglede z morja markanten zid, ki zapira ozko obrežje od 
zaledja. Eocenskim apnencem pripada povečini tudi obrežno po
bočje; šele pod Nabrežino« (pod železniško postajo* Bivio) nehajo 
ter se skrijejo* pod morje, tako* da sežejo kredni apnenci prav do 
obale. Toda pri Sesljanu se eocenski apnik pojavi znova in tvori 
obrežje Sesljanskega zaliva, pa tudi nekatere obrežne skalne odseke

Pod. 44. Kraška okolica Trsta

dalje na zahodu, kjer se nehajo šele pri Devinu; tudi skalna obala 
z znamenitim Devinskim gradom jim še pripada.

Med Barkovljami in Šti vanom je skrajno malo členovita. Edino 
pri Sesljanu je morje zajedeno* nekoliko« v  obalo, da je naredilo' 
majhno drago*, Sesljanski zalivčič. Sesljanska draga je nastala na ta 
način, da je valovenje razdejalo obod kraški vrtači ter udrlo vanjo' 
in jo zalilo* (12, 241). Miramarski pomol, na katerem stoji znameniti 
grad, je edini izven dinarske obalske preme črte moleči rtič; leži že 
v eocenski obrežni progi, a za svojo eksponirano obliko se ima za
hvaliti trdi eocenski apniški ploči, ki sestoji iz nje. Šele na severo
zahodnem koncu, že ob prehodu v ravnino«, postane rob kraške pla
note za spoznanje bolj nemiren in tam vidimo zopet nerazčlenjen 
pomol pri Devinu, ki so* ga izrabili za mogočni grad, katerega ime 
se ponavlja trdovratno' skozi zgodovino. Prav tam in še malo dalje 
se morejo uveljaviti razvlečene drage, ki pa so sposobne komaj za 
najprimitivnejše pristanišče. Ustje Timava že ne spada več v ta



obalski tip. In kjer so med Štivanom ter Barkovljami uredili naj
preprostejše ladjišče, so morali za to porabiti umetna sredstva; pri
roda sama ne nudi pogojev za prebod s kopnih tal na morje. Nikjer 
ni otokov niti najneznatnejših otočkov ali školjev; celo majhne 
skalne čeri, kakor jih vidimo pod apniškimi stenami pri Miramaru 
pa pri Devinu, so skrajno redek pojav.

Podobno kot nerazčlenjenost se strmina obrežja zoperstavlja 
stiku med morjem in kopnim. Obala se spušča strmo v morje v 
vsem pasu od Štivana do Trsta, a pobočje samo je nerazgibano. 
Najnižje so vzpetine obale na SZ, pri Sesljanu in Devinu, ali tudi 
tu ostanejo le malokje pod 50 m.

Med Sesljanom in Štivanom prehaja do morja Nabrežinska 
suha dolina, ki se, mimogrede povedano, v zgornjem delu nada
ljuje, vzpenjajoč se polagoma s svojim dnom proti JV, mimo Ba
zovice in Lipice proti Kozini ter v  območju Botača na Podgorsko 
planoto (glej kasneje). Tu ima obrežje nekoliko drugačno lice v  oro- 
plastiki in tu je mogoče zelo1 zložen prehod od morske obale na 
Kras; zategadelj ga uporablja bodi stara cesta, kot moderna velika 
železnica. In tretjič je tu, v dnu na morje odprte suhe doline, 
vendarle prostora in pogojev za naselja, dasi maloštevilna, in sicer 
v višini okrog 50 m nad morjem; do< prave obale pa posredujejo tudi 
tu strme visoke stene, ki jih je divjanje morskih valov izoblikovalo 
v veličastni mogočnosti.

Od Sesljana proti JV se vleče v glavnem premočrtno dolg, a 
ozek in dokaj oster hrbet, ki se spušča v imenovano suho dolino na 
eni ter v morsko obrežje na drugi strani; le redki prevali so zare
zani vanj. Višina se mu od 200 m pri Nabrežini vzdiguje na 279 m 
pri Sv. Križu, 397 m pri Opčinah ter 459 m pri Banah. Tu, nad 
Trstom, je hrbet, Vena tržaških geografov, že odmaknjen od morja, 
od katerega ga loči šireči se flišni pasi Kakor se vzpenja hrbet, tako 
se vzdiguje tudi dno suhe doline, ki je pri Opčinah razširjena v  
dokaj razsežno ravan. V vsem predelu pa je poseljena šele suha 
dolina in morju najbližje vasi stoje na robu planote tik pod hrbtom, 
postavljene v  bližino1 redkih prevalov, ki držijo poi njih strme poti do 
morja. Obrežni pas je moral ostati neposeljen, saj so tudi v eocenski 
progi boljši pogoji za kulture šele od Miramara, pravzaprav od 
Grljanske drage dalje, kjer znatnejša širina dovoljuje tudi skromno 
naseljenost. Po veliki večini je ta del obale neposeljen in razdrapan 
v svetlih apniških stenah; povečini vodijoi le slaba pota s planote 
k morju, kamor žene stranski poklic ribištva le maloštevilne ribiče 
od Sv. Križa in Kontovela. Saj je značilno, da soi prvo* moderno



cesto, ki teče po vsej tej obali med Trstom in Devinom, zgradili šele 
po prvi svetovni vo jni (14). Zato se je tudi obmorski promet iz Trsta 
kljub železnici, ki teče skozi ta maloi obljudeni pas, semkaj kasno 
razširil, na primer za kopališča. Pač pa dobiva Trst od tod svojo

Pod. 45. M lekarice v okolici Trsta

pitno vodo* v vodovodu, ki zajema veliki kraški izvor Brojnice (15; 
82). Toda Brojnice so le največji od izvirkov na kraškem obrežju. 
Drugi soi manjši in tudi ne tako stanovitni. Po njih prihaja na dan 
voda, ki pronica skozi apniške sklade, v znatni meri tudi tista, ki se 
razteka iz podzemske kraške Reke-Timava. Na stiku med apni- 
škimi skladi in flišnimi plastmi mora voda na dan. Nekateri od



[

izvirkov prihajajo ven šele pod morsko gladino' in njihova voda se 
meša neposredno s sladko* znamenje, da se je kopno tu ugrezalo še 
po nastanku podzemskih vodnih pretokov. Vodni izvirki kraškega 
izvora so na obrežju jako dragoceni, saj dovajajo zelo hladno in 
čisto vodo (prim. 14, 46; 111; 112).

V trdih apniških obrežnih skalah, ki so že same strme, je 
butanje morskih valov še povečalo strmine in jih povečuje še 
dandanes* ustvarjajoč visoke stene klifa, ki so marsikje jako impo
zantne, posebno velike pri Miramaru in pri Devinu. Slovenski pre
bivalci jih imenujejo preprosto »stene«.

Zaključujoč sliko oi kraškem delu morskega obrežja ob Trža
škem zalivu, moramo' reči, da nikakor ne pospešuje stika med 
morjem in zaledjem. Majhne morske drage, Barkovljanska, Grljan- 
ska in Sesljanska, prihajajo v poštev komaj za patriarhalni promet 
z jadrnicami in majhnimi ribiškimi ladjicami. Zato so se mogle v  
njih kakor v Čedazu, še znatnejši dragi med Barkovljami in Mira- 
marom, razviti le neznatna ribiška ladjišča. Za majhna obrežna 
naselja je v  skromni meri prostora le med Trstom in Grljanom, do 
koder ima fliš omembe vredno širino, pa od Sesljana do- Štivana, 
kjer se spušča k obali Nabrežinska suha dolina. Ymesni del obale je 
docela neposeljen, saj med Grljanom ter Sesljanom na strmem mor
skem bregu ni bilo prostora niti za cesto. Ko so jo zgradili v  modemi 
dobi, so jo morali vsekati v  velikem delu v  živoi skalo, podobno kot 
marsikje železniško progoi, ki pa se iz  Nabrežinske suhe doline 
spušča do obale v poševnem pravcu po pobočju. Ni tedaj nič čud
nega, da imajo kraške vasi primerama malo stika z morjem, še 
največ v obliki ribištva.

V novejši dobi prihaja kraška obala nekoliko v  poštev za 
turistični promet. Kraško obrežje se odlikuje tako po ugodnih, kot 
po neugodnih podnebnih vplivih. Ponekod je v zatišnih legah, ki 
nudijo zavetje proti burji, izredno toplo, kakor pričajo zlasti pod
nebni podatki za Barkovlje. Drugod pa burja silno divja, a obala 
je močno izpostavljena tudi valovom od juga. Zlasti je neprijetno, 
da burja pogosto odžene toplo površinsko vodo od brega, pa se 
mora na njeno mesto dvigati hladnejša iz globin. V celem je kraška 
obala vendarle postala do neke mere privlačna tudi za turistični 
promet; zlasti je ob nedeljah in praznikih vabljiva za Tržačane, ki 
se hodijo semkaj kopat. Kraji, ki se odlikujejo z dobro peščeno 
obalo, so v Barkovljah, v Grljanu in Sesljanu. Toda odkar so na 
razpolago novi hoteli, se je turistični promet krepko koncentriral

■



v  Sesljanu in Devinu. Leta 1958 je v poletnih mesecih juniju, juliju, 
avgustu in septembru v  Sesljanu in Devinu domačih ter italijan
skih turistov, 1404 po* številu, prenočevalo 12.555-krat, medtem ko 
so se inozemski turisti, po številu 10.704, zadrževali skupno 56.534 
dni in noči. Med inozemskimi turisti je bilo' največ takih iz Avstrije, 
potem iz Nemčije in le nekaj manj iz Jugoslavije. Ugoden položaj 
ob severnem koncu Tržaškega zaliva pa izredno* utrezne prometne 
zveze jako olajšujejo dober razvoj turističnega prometa, ki ga 
oblasti močno pospešujejo.

V ostalem ima prebivalstvo!, kar se ga je vendarle nabralo na 
kraškem obrežju, gospodarske osnove, ki niso v  zvezi z morjem, 
bodisi da so' naslonjeni na vrtnarstvo ali poljedelstvo ali da jih 
priteguje bližnje mesto, kamor hodijo na delo. Devin je poprej 
krepko sodeloval v  sprovajanju prometa proti Gorici ter sploh v 
Posočje; to vlogo je izgubil primeroma kesno, z zgradbo železnice.

Priroda kraškega obrežja je taka, da nudi že sama tolmačenje, 
kako da je bilo nastalo' pomembnejše pristanišče šele na obeh kon
ceh kraške obale, v Trstu ter v Štivanu Devinskem.

Med kmetijskimi pridelki so vrtni sadeži in vino posebno 
omembe vredni v  vaseh kraškega obrežja. Poročila pripovedujejo, 
da je bilo' vinogradov v teh krajih, tudi v pobočnih vaseh v ob
močju sedanjega Trsta, v  prejšnjih časih še mnogo več. A tudi 
dandanes jih ni malo in dasi vinski pridelek ni velik v absolutnih 
merah, pa je vendarle zelo pomemben, ker se zlahka sproti prodaja. 
Tržačani zelo radi pohitijo ob nedeljah ter praznikih v bližnjo 
okolico, bodisi na obrežju, v pobočju in zgoraj na Kraški planoti, 
ter naročajo' predvsem domača vina z domačim prigrizkom. Seveda 
okolica zaklada veliko' mesto tudi z drugimi kmetijskimi pridelki, 
mlekom itd. Starodavno opravilo prebivalcev iz teh obrežnih vasi 
je ribištvo, predvsem v  Barkovljah, v  Kontovelu, v Sv. Križu, pa 
tudi v Stivanu ter Devinu, toda vsi opisi se strinjajo v ugotovitvah, 
da ribiški posli slovenskih ribičev občutno nazadujejo, da je nji
hova ribarska oprema nezadostna, zaostala, da je ne modernizirajo, 
kakor tudi so ostale ribiške ladje zastarele, preproste, brez modeme 
mehanizacije ter motorizacije, pač, ker so to po veliki večini siro
mašni ljudje, ki jim nobena družbena organizacija ne prihaja na 
pomoč. Nasprotno pa je z italijanskimi ribiči-esuli, begunci iz Istre, 
ki so jim italijanske oblasti postavile nove domove ali celo cela 
naselja, kakor je, postavimo, veliko naselje ribičev-beguncev na 
obali tik onstran Štivana. In ti begunci-ribiči so opremljeni z mo-



demimi pripomočki, tudi z motoriziranimi ribiškimi ladjami in se 
morejo z vse večjim uspehom uveljavljati v ribolovu.

V vaseh, najbližjih Trstu, so nekdaj kmetice mnogo služile 
s tem, da so prale perilo Tržačanom, tako posebno tudi v Barkov- 
Ijah, pri Sv. Ivanu itd. Dandanes se največ tega še vidi v Ricmanjih 
ter dragih vaseh v  Bregu, na splošno pa se ta posel opušča, bodisi 
ker gredoi ljudje za drugačnim delom, bodisi ker se je predrugačil 
tehnični postopek. Čedalje več je ljudi iz bližnjih ter daljnih krajev 
v kraškem obrežju zaposlenih v najrazličnejših podjetjih in službah 
v Trstu. V obrežnem pasu samem je industrijskih podjetij zelo 
maloi Imenovati je treba na prvem mestu velike in male kamnolome 
v Nabrežini in nekaterih drugih krajih, v  Repnu na primer. Pač so 
na novo zgradili veliko tovarno papirja pri Štivanu, že na ravnini; 
zelo veliko in moderno urejeno je to industrijsko podjetje in pri
vlači delovne moči tudi iz slovenskih vasi. Na drugem koncu, na 
ravnini ob Zaveljskem zalivu, gradijo po načrtu veliko »Industrij
sko conoi« z novimi tovarnami in raznovrstnimi gospodarskimi 
podjetji, kar postaja prav tako zelo močan nov gospodarski ter 
ekonomsko-socialni faktor v tej dotlej redkoi obljudeni Zaveljski 
pokrajini, obdani na gosto z velikimi slovenskimi vasmi Bržanije. 
Za potrebe novih gradenj so razlastili in odpravili že marsikatero 
slovensko kmetijo.

BREG ALI BRZANIJA. Južnovzhodno od Trsta je pobočje Krasa 
posebno strmo. Vzpenja se neposredno' v rob Kraške planote, tu z 
nadmorskimi višinami 400—450 m. Ker je pod njim znatna obmor
ska ravnica ob spodnji Rosandri pri Žavljah, je pokrajinski značaj 
tega prehoda poln kontrastov in vsekakor zelo slikovit. Tu se je 
zanj uveljavilo' pokrajinsko ime Breg in za celoto vasi v tem bregu, 
nekako od Sv. Ane nad Skednjem proti jugovzhodu, tudi označba 
Bržanija, pač, ker so' »Bržani« prebivalci tega Brega. Rutar poroča, 
da so v njegovih časih »brhke Breškice« pekle kruh ter ga nosile 
prodajat v Trst (11, 8), in še danes nosijo »Brščice« v prodaj marsi
kateri pridelek z Brega. Pobočje v Bregu je sicer zelo strmo, vendar 
ne čisto nerazgibano'; v njem so' bolj položne stopnje, pomoli med 
grapami ter terase. Ljudje so jih že zgodaj izkoristili ter na njih 
postavili vasi, kar je bilo tem bolj vabljivo, ko je ravan ob Rosandri 
tja do morja zelo zamočena; celo soline so imeli nekdaj na njej. Na 
teh pomolih in terasah v Bregu stoje velike vasi Log, Ricmanje 
(164 m), Boršt, Zabrežec, Boljunec (72 m), Krogle (85 m), Dolina



106 m. Vse te vasi Brega so nekdaj že pripadale Istri, vendar av
strijski, ne benečanski (Kos, 55), a SO' bile seveda s svojini gospodar
stvom tesno' povezane s Trstom, ki je rastel v  pomorsko' velemesto 
neposredno’ ob Bržaniji. Zemlja v  Bregu, skrbno obdelana, odprta 
soncu, v nizkih legah ob morju, je rodila marsikaj, kar je šlo vse 
dobro' v  prodaj. Posebno je Breg slovel po imenitnem vinu »br(e)- 
žanki« (11; 17). Pa tudi sicer soi Bržani močno zaposleni v Trstu; 
v Ricmanjih in drugod so perice. Bržani so bili vedno brez izjeme 
Slovenci; leta 1910 je bilo* od 5261 prebivalcev v občini Dolini

r

Pod. 46. Dolina, Boljunec in druge vasi v Bregu ob Trstu

5198 Slovencev. Tudi danes je tu urejena posebna občina Dolina 
s 4821 prebivalci (1951) (brez Socerba, Kastelca, Ospa in Gabrovice, 
ki so na jugoslovanski strani).

Sprememba se uveljavlja spodaj pod Bregom, na Zaveljski rav
nini. Tam soi zgradili nove tovarne ter gradijo industrijsko cono 
novega Trsta in postavljajo nove stanovanjske bloke.

Skozi Breg je izdolbla svojo skalnato deber Glinščica-Rosandra. 
Ob njej so' leta 1876 zgradili iz Trsta železnico proti Kozini-Hrpe- 
ljam, tekočoi tik zadaj nad Ricmanji. Mohovski grad nad Zabrežcem 
je v fevdalnih časih nadzoroval prehod k morju ob tej soteski.



N I Ž I N S K O  O B R E Ž J E  T R Ž A Š K E G A  Z A L I V A

PRIRODNA SVOJSTVA. Nižinska obala, ki obdaja Tržaški zaliv 
na severni strani, v vsem področju od ustja Timava pri Stivanu 
Devinskem proti Z, se odlikuje po prav posebnih svojstvih, kakor 
jih zaman iščemo bodi na kraškem kot šavrinskem flišnem obrežju. 
Nižina, ki se tu stika z morjem, je popolna ravan, sestoječa iz same 
nasipine ter naplavine, kjer ni videti nikjer žive skale. Nižina se 
stika z morjem v  posebnih, docela svojevrstnih pogojih, kar ustvarja 
svojski tip obale.

Popis Soške ravnine, predstavljajoče zaledje nižinske obale, 
bomo« podali posebej. Tu imamo pred očmi samo ona njena svojstva, 
ki prihajajo do veljave in do' učinka v  izobliki obrežja in obale 
same. In sicer nam je obravnavati tu prvič ustje Soče in drugič 
obalo lagun, ki se začenja brž zahodno' od tod.

Vsa nižina je rečna nasipina, ki so jo nasule alpske reke v 
mlajših geoloških razdobjih. Reke nasipljejoi še dandanes in poti
skajo ob svojih ustjih obalo še vedno ven v morje. Nasipajoče reke 
tako rekoč neprestano' spreminjajo svoj tok, zadelavajo strugo, jo 
opuščajo' in se preložijo v novo, in sicer najbolj pogosto ravno v bli
žini ustja. Zakaj s približevanjem k morju jim postaja strmec ma
lenkosten. Zato v  obrežnem pasu tako' rekoč kar mrgoli starih 
opuščenih strug, vijočih se v  neštetih zavojih med živimi rečnimi 
tokovi. Se v zgodovinskih časih so se reke spremenile, kakor nam 
Soča pripoveduje posebno' zgovorno.

Temeljno važni so stiki obrežja s talno vodo. V osrednjem delu 
nižine gine v tla ne le deževnica in snežnica, marveč tudi voda iz 
rek in potokov, prehajajoč v  talno vodo'. Ta se pretaka po prodni 
notranjosti ne globoko pod površjem v  smeri proti morju. Spričo 
slabega strmca prihaja talna voda v  neki oddaljenosti od morja na 
dan v močnih, gostih izvirkih. Iz takšnih izvirkov talne vode tečejo 
studenčnice proti morju, porabljajoč marsikje opuščene struge rek 
in potokov.

Tretji element nižinskega obrežja so obrežne sipine, ki sprem
ljajo obalo tikoma v  ozki progi, dosegajoč le skromno' višino nekaj 
metrov, največ 8—9 m.

Četrti, temeljno važni element nižinske obale so lagune. V ob
sežnih ploskvah se razprostirajo' zadaj za obalskimi sipinami; nji
hova višina se ne razlikuje od morske gladine. Znatni deli lagun so 
le ob plimi pod morsko* gladino', ob oseki pa pogledajo' na površje, 
le globlji deli so v taki legi, da so vedno pokriti z morsko vodo,



dasi le z jako plitvo. Drugi pasovi so toliko napeti, da jih preplavl ja 
morje le ob največji plimi ali pa sploh nikdar; s svojimi suhimi 
kopnimi progami ločijo' posamezne dele lagun med seboj, za pre
hode peš pa so slabo prikladni, ker jih prepogosto prekinjajo 
globlji presledki, od koder se morje nikdar ne umakne. Dno lagun 
je ponekod iz peska, povečini pa ga prekriva debela plast blata; 
po veliki večini so* lagune prehodne domala le s čolni.

V lagunah prevladuje močvirsko rastlinstvo, bičje, trstje, raz
lične trave, ki jim prija menjava med kopnim stanjem in vodno* 
poplavo. Spričo obilnega dotoka sladke vode je morje le podpo
vprečno slano. Poleti in čez dan se jako segreje, a čez noč in pozimi 
se znatno shladi. Planktona je tu obilo in za ribe so življenjski 
pogoji imenitni. Ribolov je zelo vabljiv.

Kot poseben element moramo imenovati še učinek človeškega 
posega v prirodno stanje, in sicer učinek, kakor ga vidimo v obliki 
precej številnih kanalov, umetno izkopanih prekopov, bodisi po 
starih strugah, pretokih in lagunah, ali pa docela na novo. Takšni 
kanali imajo v nižinskem obrežju precejšnjo vlogo*, bodisi da so jih 
izkopali zaradi omogočanja in olajšanja plovbe, zaradi osuševanja 
ali pa za umetno namakanje.

Ysa severna obala Tržaškega zaliva od Štivana Devinskega na 
zahod je nižinska, toda ni popolnoma enotnega značaja. V njej 
moramo razlikovati predvsem oba glavna dela, pancanskega in la- 
gunskega, ki ju loči ustje Soče kot tretji sestavni del.

USTJE SOČE je dejansko dolga, dasi ne posebno široka delta. 
Reka se v  spodnjem toku cepi v rokave, se vije in njen tok se več
krat menjava. Menjave v toku zgodovinskih časov moremo do neke 
mere spremljati tudi z vodnimi imeni. Na desnem robu delte v 
obrežnem področju imamo* vijugavo staro strugo*, ki se imenuje 
Isonzato*. Pojavi se dobro* vidno* pri kraju Isola Morosini, a nedaleč 
od obale zavije na levo* ter se izteka v Zdobo*, dva kilometra pred 
njenim ustjem. Toda od tega zavoja drži posebna struga neposredno 
in skoraj naravnost do* morja; imenuje se »Stara Soča« (Isonzo 
vecchio). Tu je nekdaj tekla Soča v morje in zelo je značilno*, da se 
obrežna sipina vleče natačno’ od tega kraja, ki se imenuje Gola- 
metto, proti Z JZ vse do Gradeža. Zgodovinski podatki pripovedu
jejo*, da je Soča do leta 1490 tekla po njej v morje, takrat pa jo je 
ob veliki povodnji, kakor so tu zelo* pogoste, zapustila ter se pre- 
vrgla v sosedno* strugo rečice Zdobe (Sdobba) (138, 120). Odtlej je



tekla po Zdobi do morja in ob strugi naložila dolgo nasipinoi, ki še 
zdaj moli daleč ven v morje, podobna, če pogledamo nanjo od ozgor, 
glavi delfina. Nasipina ob Zdobi je ena najmarkantnejših obalskih

Pod. 47. Razvoj spodnje Soče (Desio)

1. sedanji toki; 2. nekdanji toki; 3. domnevani nekdanji toki

tvorb v obrežju Tržaškega zaliva (Punta Sdobba). Yoda v Zdobi 
ima docela neznaten strmec, a višina ji koleba s plimoi in oseko, 
narašča in pada z njo, takoi da morejo ob visokem vodnem stanju 
manjše ladje z morja dokaj daleč poi njej.

Sedaj je v teku nova sprememba. Poglavitni del vode se obme 
dandanes od zadnjega zavoja Zdobe na levo ter teče naravnost v



morje po kanalu Kvarantija. Glavni del vode iz Soče se potem
takem danes izteka v  zahodni del Pancanskega zaliva.

Vse ozemlje ob Soči, ob njenih starih in novih strugah, je na
suto s prodom in peskom ter le pičlo prekrito s preperelino; pogosto 
ga preplavljajo povodnji. Ni čuda, da je zemljišče docela neobde
lano ter neposeljeno od Isole Mor ošini (Fiumi cello) navzdol, do 
neke mere zamočvirjeno pa v logih in grmovju. In takšna je tudi 
obala od kanala Kvarantija (Quarantia) do sipine pri Golametti. 
In da je morje pred obalo do' skrajnosti plitvo, je samo ob sebi raz
umljivo. Skoraj 2 km od ustja v morje se dno zniža komaj za tri 
metre.

LAGUNSKA OBALA. Na zahod od Soške delte se začenja prava 
tipična lagunska obala. Zadaj za obalsko sipino se razprostirajo 5 
do 7 km na široko lagune. To' so' brezštevilne velike in majhne la
gune, ločene med seboj s progami malo' višje, pa zato manjkrat ali 
sploh nikoli preplavljane kopne zemlje, toda hkrati povezane med 
seboj s prav takoi neštetimi ozkimi prelivi, naravnimi in umetno 
poglobljenimi kanali. Ta čudoviti nered lagune in kopnega nepre
stano' menjava medsebojne meje, spreminja obrise in kaže jako 
različno' podobo za časa plime in za časa oseke. Število otokov se 
menjava in prav tako se krči ter razširja njihov obseg. Dno naj
plitvejših lagun pogleda ob oseki iznad morja (»laguna sciuta«), a 
najbolj napetih, iznad morske gladine molečih ploskev tudi po
vprečne plime ne dosegajo; toda ob vremenskih uimah, ob izrednih 
velikih plimah, jih preplavi morje, zožeč obseg kopne površine na 
najmanjše. Primeroma redke so posamezne ploskve, kjer znaša 
nadmorska višina kaj več; tla so v njih najčešče iz stare sipine ali 
rečne nasipine. Tu, tam vidimo, da je na takšnih za spoznanje na
petih krajih nastala posamezna hiša ali celo osamljena kmetija. 
Sicer pa je vse lagunskoi področje docela neposeljeno', samo zna
čilne okrogle ribiške hiše so raztresene po samoti, toda razvrščene 
domala le ob plovnih pretokih. Rastlinstvo je prilagojeno' na vodo 
in na menjavo med preplavljenim in kopnim stanjem. Morske in 
obrežne ter močvirske trave, pa bičje in trstje, to je poglavitno 
rastje lagunskega pasu. Drevje je omejeno' na obrečno sipino, izven 
tega stoje samo' posamezna drevesa tu, tam ob redkih bolj napetih 
položajih.

Lagunska obala v prirodnem stanju je potemtakem za stik 
prometa med morjem ter sušnim zaledjem jako neprikladna, saj 
mu je temeljita ovira. V naravnem prvotnem stanju si je človek



moral izbirati za prebode čas plimei, pa obenem poiskati globlje 
pasove lagune, zlasti opuščene struge ali pa struge studenčnic; ene 
kot druge so v  času plime razširjene pa globlje in spričo tega za 
prehode z majhnimi ladjicami bolj prikladne. V teku stoletij s ijih  
je človek izboljšal z izravnavanjem ter poglabljanjem. Pa tudi 
vstran od njih so poglobili lagunske prelive ter jih usposobili za 
plovbo z majhnimi plitvimi ladjami. Ribolov je tu jako izdaten, 
ribičev jako mnogo; zanje je bilo treba obilo' takšnih pretokov po

Pod. 48. Ob lagunah pri Gradežu

lagunskem področju. Vedno pa moramo imeti pred očmi, da je v 
neprestano spremenljivem lagunskem področju vodna pot tista, ki 
je uporabna, medtem ko' kopni prehodi sploh ne prihajajo v poštev 
razen na kratke, krajevno omejene proge. Od tod ogromni pomen 
kanalov v lagunah.

V smeri na kopnoi ima lagunski pas docela trdno mejo', zlasti 
v obsoškem področju. Na celinski strani lagune je ravnina bolj na
peta, spočetka še vlažna ali celo' močvirna, pa porasla le z bičjem 
in trstjem ter močvirnato travo. Proti notranjosti postaja kmalu 
bolj sušna in s tem sposobna za obdelovanje ter naselja. Razen tega 
se po stičnem prostoru med laguno in trdnoi celino vleče pas dobro 
opaznih peščenih vzpetin, visokih 8—-10 m, razvrščenih v nizu v 
obliki majhnih položnih kop, še bolj pa podolgovatih, ozkim na
sipom podobnih holmcev. Vidimo jih južnozahodno od Isola Moro- 
sini, kakoi se vlečejoi mimo gradežkega Belvedera proti zahodu



mimo ustja stare Natisse. Vse kaže, da so to ostanki starih sipin, pa 
da imamo tu opravka s stadijem starega obrežja. Toda bodi glede 
nastanka teh starih notranjih sipin kakorkoli: zagrajajoi lagunsko 
področje na celinski strani, kakor ga sedanje recentne sipine ločijo 
od pravega morja.1

Takšno je lagunsko obrežje, ki se začenja zahodno od soške 
delte pri Primeru, pa se vleče proti zahodu ob Gradežu. Po njem se 
v književnosti običajno' imenuje G r a d e š k a  l a g u n a ,  da se loči 
od podobne, samo da še bolj sklenjene lagune Maranske. Kot prehod 
iz ene v  drugo se navaja ustje Corno-Aussa (Avša, karta M. Sl.), 
dveh rek, ki se stekata tik pred izlivom, od koder se voda preliva 
v morje skozi Porto Buso (Squinabol, Venezia Giul., 56). Ta meja, 
če se sploh sme imenovati takoi, pa je prišla do veljave očividno le 
iz zgodovinskih vzrokov, zakaj po' njej in dalje po Avši navzgor je 
potekala stara benečansko-goriška in kasneje italijanskoi-avstrijska 
meja. Če bi že morali določati neko naravno mejo' med Maransko 
laguno' in onim lagunskim področjem, ki se širi pri Gradežu, bi 
kazalo predstavljati si mejo v poteku čez skupino lagunskih otokov 
s S. Giulianom v  sredi. Zakaj Maranska laguna se vleče nepreki
njeno in na široko enotna prav do teh plitvih otokov na vzhodu. 
Lagunsko področje od otokov okrog S. Giuliana proti vzhodu do 
sedanje soške delte onstran Primera ima neke skupne poteze, zlasti 
pa genetična svojstva skupna s hidrografskimi pojavi in svojstvi 
soškega nižinskega zaledja.

Za naše premotrivanje najvažnejše svojstvo' gradeškega lagun- 
skega obrežja je v tem, da pripada območju soškega vršaja. Sicer 
ne moremo z zadostno upravičenostjo' govoriti o vršaju, a vendar 
so nekatere poteze, ki spominjajo na vrša je. Vsekakor je to osredje 
obsežne nasipine, ki jo je nasula Soča s svojimi pritoki. Sotočje teh

1 Na raznih kartah  se obris morja, meja med kopnim ter morjem, z ozirom 
na lagune označuje različno. So karte, zlasti nekatere pregledne v manjšem me
rilu, ki prištevajo lagunsko področje morju ter ga obmejujejo kakor da sega 
morje do notranje sipinske proge, najvišje ploskve kopne površine med lagu
nami pa označujejo kot otoke ali polotoke. Druge karte pa vlečejo mejo po 
nizu zunanjih sipin, tako da lagunski pas označujejo kot kopno, razen v naj
globljih področjih, ki so, dasi plitvi, vedno prekriti z morsko vodo. In podobno 
je z računanjem površine, ki pripada lagunskemu področju in se prišteva obi
čajno kopnemu; vendar je treba včasih s posebnimi pripombami navesti, ali je 
všteta in kako jo je statistika priračunala. Brez dvoma je to drugo pojmovanje 
pravilnejše. Ako se vživimo v razloge, ki se moremo nanje naslanjati, se zdi 
prepričevalno, da nam kaže na kartah  in v računih mejo med morjem ter 
kopnim vleči po zunanjem nizu morskih sipin ter lagunsko področje označevati 
kot del kopnega, z zgoraj navedenimi omejitvami in izjemami.



pritokov je nekako med Casseglianom in Rudo ter Villo Vicentino; 
tu se iztekajo v  Sočoi Idrija, Nadiža in Ter, ki se zlijejo malo 
nad združitvijo s Sočoi. Soča se je bila bržkone nekdaj izlivala 
v  morje poi zahodni progi izlivnega pasu, ki smo ga pravkar imeno
vali vršaj. Od sedanjega soškega zavoja med Casseglianom in 
Pierisom se zdi, da je tekla reka še nadalje proti JZ ali se zavila 
proti J, menjavajoč svojo' strugo in svoje ustje. Zasipala je morje, 
potiskajoč obaloi čim dalje bolj proti jugu. Potek morske obale nam 
razodeva sliko krepke izbokline, s katero' je morje v slabem pol
krogu odrinjeno' proti jugu. Izboklina se začne na Z pri Porto Buso 
ter neha v Pancanskem zalivu, njen osrednji vrh pa se nahaja pri 
Gradežu, medtem ko prihaja sedaj do veljave stranski vrh ob ustju 
Zdobe.2 To izboklino1 je nedvomno' nasul snop slovenskih alpskih 
rek Tera, Nadiže, Idrije in Soče, ki se stekajo v prostoru med kra
jema Casseglianoi in Villa Vicentina itd. In prav ta izboklina pred
stavlja spodnji vnanji rob imenovanega vršaja. Kakor je normalno 
v  takih pogojih nasipanja, se rečni tokovi tako rekoč neprestano 
prestavljajo po vrša ju: ob povodnji se struga zamaši in reka se 
prevrže v  sosedno nižjo progo. Očitno je, da je Soča v  nekih raz
dobjih tekla zahodneje od današnjega toka in njeno deltasto ustje 
je ponovno potovalo' sem in tja po obrežju od Zdobe do Porto Buso 
im nazaj.

AQUILEIA, OGLEJ, GRADE2. Kakor je očitno na prvi pogled, je 
lagunska obala za stik med morjem in kopnim neprikladna. Saj je 
vmes med obema prehodni pas lagun, ki pripada vsakemu na pol, 
ob plimi bolj morju, ob oseki bolj kopnemu, toda vedno' v takšnem 
stanju, da ni z lahkoto prehoden niti za pešca s celine, niti za ladjo 
z morja. Vendar je vodna pot pripravnejša, zlasti ako se izbira čas 
plime. Pot skozi lagune je bila lažja za ladje starih časov, ki so bile 
manjše, zlasti bolj plitve, medtem ko je za modemi pam iški promet 
docela nedostopna. Iz vseh teh navedb pa odseva z vso' določnostjo» 
kako temeljnega pomena so bile za prehod skozi lagune — struge 
rek, iztekajočih se v  morje.

In s teh vidikov moramo premotrivati lego stare Aquileie. Stari 
viri pripovedujejo, da je mesto stalo' ob reki Natisso (138, 108, cit. 
Plini ja L. XXII. 18). Ob Ogleju teče danes majhna rečica Natissa, 
toda to je majhna vodica, ki se nabere od izvirkov severno od Mo-

2 Podobno izboklino moremo opazovati na ustju Tilmenta, le s tem raz
ločkom, da teče reka tamkaj še danes po njeni sredini, pa da se nahaja njeo 
vrh še vedno ob sedanjem rečnem ustju.



nastera, ali vsekakor med to vasjo in Yillo Vicentino. Ker se stara 
Natissoi opisuje kot »vodnata, plovna reka« (138, 110), se vsiljuje 
potreba, iskati razlage v topografskih in hidrografskih spremem
bah. O tem je bilo že silno mnogo razmotrivanja. Da je zares večja 
voda pritekala mimo stare Aquileie1, odseva iz starih opisov.

Domneva se, da se je aquilejsko trgovsko pristanišče nahajalo 
pri sedanjem ladjišču Porto Busoi (138, 124). Toda po veliki večini 
smatrajo', da se je aquilejsko pristanišče nahajalo' v  Gradežu, kjer 
je bilo tudi letovišče z vilami in kopališče velikega mesta (Aquae 
gradatae) (14, 245). Saj tudi oni, ki iščejo aquilejsko pristanišče ob 
Porto Busoi, smatrajo kot izven dvoma, da se je nahajalo aquilejsko 
vojnoi pristanišče na ustju Kanala di S. Pietro d’Oro med tem 
otokom in Gradežem in da se je ustavljal tudi del trgovskih ladij 
v laguni na notranji strani Gradeškega otoka (138, 124). Podoba je, 
da komaj moremo kaj dosti dvomiti o tem, da se je aquilejsko pri
stanišče nahajalo' pri Gradežu ter v  lagunah zadaj za njim.

Pravilno' se naglaša, kako je za staro ladjevje rimskih in pra
zgodovinskih časov, sestoječe le iz majhnih, primeroma plitvih 
ladij, pristanišče v lagunah popolnoma zadoščalo. Zavarovano' s 
plitvim obrežjem in sipinami zoper viharje, je bilo' celo izvrstno, 
a za modemi promet je nerabno (Oberhummer 62, str. 87).

V celem se utrjuje vtis, da se v lagunskem obrežju pri Gradežu 
in Ogleju površje v  zgodovinskih časih ni kaj prida spremenilo', da 
se razmerje med morjem in kopnim ter lagunami bistveno' ni pre
drugačilo in da je tekla morska obala približno' tam, kjer danes, in 
prav tako tudi prehod iz lagune na trdno sušno celino'. Več ali manj 
so se spremenili le tisti predeli obrežja, kjer so se izlivali večji 
vodotoki. Zakaj ti so zasipali svoje struge ter obrežje ob ustju, 
medtem ko so vodotoki, ki so dovajali le studenčnico, dajali samo 
blato in najfinejše plavje, pa ga raznašali na daleč. Vrh tega je 
plimovanje povzročalo prelivanje morske vode skozi prikladno 
ležeče prelive in pretoke med lagunami, pa s tem opravljalo nji
hovo čiščenje.

Takšno' je bilo' stanje na lagunskem morskem obrežju zahodno' 
od ustja Soče, ko je bila ustanovljena Aquileia. Zelo se zdi upra
vičena domneva, da je stalo že manjše keltsko pristanišče tu nekje 
in da je rimska kolonija po njem prevzela svoje ime (Oberhummer 
62, 87).1 Keltsko mestece bi si mogli predstavljati v tem lagunskem

1 Prav tako se zdi zelo utemeljena domneva, da je ime Aquileie keltskega 
izvora in ne latinsko, podobno kot Noreia, Celeia, pa da nima nič opraviti z la
tinsko besedo aquila — orel (Oberhummer 62, 86).



obrežju kot ladjišče, kakor so podobno še danes majhna pristanišča 
na vsej lagunski obali v  prikladnih legah, ne da bi mogla računati 
z možnostjo' večjega razmaha. Rimljani pa so tu ustanovili svojo 
vojaško kolonijo' v letu 181 pred Kr., in sicer kot močno trdnjavo, 
ki naj varuje dosežene pridobitve in ki naj bo' obenem izhodišče in 
poglavitno' oporišče za nadaljnje vojaške osvojitve. To svojo nalogo 
je Aquileia v polni meri izvršila. Naslonjeni na toi svoje poglavitno 
vojaško' oporišče, so Rimljani osvojili vzhodne alpske in podo
navske dežele ter državno' mejo potisnili na Donavo'. Aquileia je 
bila potemtakem v prvi vrsti celinska ustanova, z vojaško-strate- 
škimi nalogami na kopnem, ne na morju. Morje ji je biloi le v  oporo 
za boljše izvrševanje postavljene naloge. Toda ko je bila vojaško- 
strateška naloga izvršena, se je čedalje bolj stopnjevala trgovinsko- 
pomorska vloga in Aquileia je postala središče trgovine za široko 
ozemlje. S tem se je težišče prelagalo' tudi na pomorsko funkcijo' 
mesta in razvilo' se je trgovsko' pristanišče, ki se zdi, da je imelo svoj 
sedež za obalskimi sipinami, v lagunah otoka, ki stoji dandanes na 
njem Gradež. Podoba je tedaj, da se je že tedaj uveljavil oni dua
lizem v lagunskem velikem mestu,2 ki je tako' značilen za njegovo 
srednjeveško' zgodovino. Ko je Aquileia za preseljevanja narodov 
podlegla napadom in plenjenju, se je trgovsko-pomorsko' mesto na 
otoku (Aquae Gradatae) ohranilo, zavarovano z morjem in lagu
nami.

Med Gradežem ter Aquileio-Oglejem je bilo nekako podobno 
genetično razmerje kot, vzemimo, med Salono1 in Splitom v stari in 

zgodnji srednjeveški dobi. V Gradežu (ad aquas Gradata») so' imeli 
bogati Aquilejčani svoje vile, svoja sezonska bivališča ter kopa
lišča, a tu je bila tudi zunanja aquilejska luka. Ko soi zadevale 
Aquileio velike nesreče ob preseljevanju narodov, so bežeči meščani 
iskali in našli varnega zavetja v Gradežu, k i so ga lagune ščitile 
pred osvojevalci s kopnega, lega na zunanjih sipinah pa mu je 
ohranila pomorsko prometno vlogo. Tudi oglejski patriarh se je z 
duhovščino' pred langobardskimi napadi zatekel semkaj in Gradež 
je postal sedež patriarhov. Toda v dobi verskih prepirov med pa
pežem in patriarhom so' si Oglejci izvolili svojega posebnega patri
arha, in odtlej, to je od začetka 7. stoletja je po en patriarh bival 
v Gradežu, drugi, z nasprotnim prizadevanjem, v Ogleju. Prvi se 
je opiral na Benečane, ki so si bili medtem podredili mesto, in nje

2 Da bi Aquileia kdaj štela pol milijona prebivalcev, se zdi močno preti
rano. Niti ni potrjeno z izkopaninami niti z razsežnostjo arheoloških sledov.



govi cerkveni oblasti SO' bili podrejeni vsi kraji, kjer so zagospodo
vale Benetke, torej tudi benečanska Istra in Dalmacija. Ali 
končno so patriarhi prestavili svoj sedež v Benetke. Tudi Oglej je 
ohranil sedež patriarhata le za kratko dobo, zakaj propadajoče 
mesto, ki je čim dalje bolj dobivalo značaj kmetskega naselja, ni
kakor ni bilo prikladno za središče oblasti podjetnih cerkvenih 
dostojanstvenikov. Patriarhi soi se iz Ogleja preselili najprej le  za-

Pod. 49. Povprečna razporedba temperatur v Primorju v mesecu januarju
(po Trabertu)

Izoterme kažejo toplino, preračunano na morsko gladino

časno, v Krmin, potem, leta 737, v  Čedad in končno' v Videm, kjer 
so potem, ko so se za nekaj časa (od leta 1027) vrnili v Oglej, v 
letu 1236 stolovali za stalno. Tako- je Oglej polagoma postal majhno, 
tiho kmetsko' naselje sredi nezdrave okolice popolnoma odrezano 
od pomorskega prometa in brez trgovinskega pomena in tudi mo
dema doba na tej njegovi vlogi ni mogla spremeniti ničesar, razen 
če omenimo, da je po svojih bogatih izkopaninah in starinskih 
zgradbah nekakšen živ muzej slavnejše preteklosti. Samo lokalna 
železnica od Červinjana (oziroma od Vidma) drži do mesta in na
prej proti Gradežu in le 1211 ljudi izkazuje v njem zadnje štetje.



Peska se precej izvaža čez morje z obmorskega področja od 
sipin pri Gradežu ter od soškega ustja. Pobudo za to izrabo je dala 
seveda bližina velikega mesta Trsta ter istrskih bližnjih mest, pa 
lahkota cenenega prevoza po morju z malimi ladjami (14, 192). 
Gradeški peskarji (»sabbionarii«) so od nekdaj opravljali ta posel 
s pičlim zaslužkom.

Gradež (Grado) stoji na otoku iz sipine, ki leži na vnanjem 
robu lagun blizu končnega ustja stare Natise. Kolikor bolj je cve
tela Aquileia, toliko bolj je napredoval Gradež, za kar je imel po*- 
goje v dobri legi in po> lepoi urejenih kopnih in vodnih zvezah med 
lagunami. Tu so bile, kakor že navedeno', po eni strani vile bogatih 
meščanov, oh morju samem pa je bila večja luka, postaja rimske 
mornarice ter naselje »ribičev in veslarjev«. V dobi preseljevanja 
narodov se je iz ogroženega in propadajočega Ogleja preselilo sem
kaj obilo ljudi ter utrdilo mesto, ki je popolnoma pritegnilo nase 
čim dalje več prometa in trgovine. Tako se je zgodilo, da je Gradež 
prevzel ali bolje rešil del dediščine po Aquileii v  trgovinskem in 
cerkvenem oziru. Vendar za pomembnejšo trgovinsko luko je bila 
lega v  zunanjem pasu lagun, brez dobrega priključka na kopno 
stran, premalo ugodna. Ko je Gradež prišel pod benečansko oblast 
ter vpliv in se hkrati neprestano zapletal v  vojne s sosedi, zlasti 
Oglejci, ki so neradi gledali njegovo boljšo usodo, je pričel nazado
vati. Polagoma je tudi v Gradežu postalo tiho in mimo, čim dalje 
bolj je bilo le še ribištvo, ki je izrabljalo prehod z morja v lagune, 
pomembnejši gospodarski vir prebivalstva. Tudi Gradež se je 
spričo tega močno skrčil in postal siromašen, zelo* malo' pomemben 
kraj, »povera borgata di umili pescatori« (14). Šele modema doba 
je prinesla nekaj novega življenja v slikovito staro mestece, in sicer 
v obliki, ki nekoliko spominja na prvotno genetično osnovo grade- 
škega naselja. Na izredno lepem in širokem peščenem obrežju, ki 
ga nudi sipinski otok tik ob Gradežu, se je uredilo moderno morsko 
kopališče ter imenitno zdravilišče, ki je v zadnjih decenijih, že za 
Avstrije, naglo napredovalo'. Politične spremembe leta 1918 so sicer 
tej novi funkciji starega Gradeža nekoliko' škodovale, vendar s svo
jim peščenim kopališčem, zdravilnim posebno za otroke, in z milim 
morskim zrakom še vedno privablja obilo tujih gostov.

V letu 1951 je štel Gradež 8733 ljudi.
V okolici Gradeža so na več krajih zadeli na izvore zemeljskih 

plinov, predvsem metana. V letu 1959 so' začeli sistematično raz- 
iskavati, če so v  zemlji dovoljne množine nafte za industrijsko 
izkoriščanje.



OBREŽJE TR2IŠKEGA (PANCANSKEGA) ZALIVA. Med ustjem Soče 
in kraškim obrežjem se Tržaški zaliv zajeda daleč proti severu, 
tvoreč poseben morski zatok, ki se običajno imenuje Pancanski, 
v novejši dobi pa tudi Tržiški zatok. Mogli bi ga imenovati tudi po 
Devinu, ki je bil nekaj časa najimenitnejše naselje ob njem, toda 
tipična svojstva tega obrežja so med Štivanom Devinskim ter 
ustjem Soče.

Brez dvoma spada Pancanski zatok med najmlajše v  Tržaškem 
zalivu. Zakaj stvorilo ga je šele zasipanje Soče; šele ko je ta nasula 
svojo veliko delto ter razširila kopno daleč proti J in JV, je ostal 
najsevernejši del morja nezasut. V severovzhodnem kotu, na 
vznožju Krasa, prihajajo na dan močni izvirki kraške vode pri 
Štivanu in v rojih tja do Sabličev (prim. Boegan 111). Timav, ki 
odvaja kraško vodo v  morje, je kratka, a zelo vodnata reka, ki se 
odlikuje po neznatnem strmcu, pa velikem kolebanju vodne mno
žine. Kot kraške vode nasploh se odlikuje tudi po tem, da je po
večini zelo čist. Ob povodnjih, zlasti po velikih nalivih je tudi voda 
v  Timavu kalna. Vendar proda ali peska tudi v takšnem stanju 
ni v  njem, marveč le blato in raznovrstno plavje, kar ga ne obleži 
v podzemskem pretoku. In takšno blato, sestoječe največ iz kraške 
rdeče prsti, odlaga Timav ob svoji kratki strugi ter ga prenaša v  
morje. Toda zasipanje s plavjem napreduje brez primere bolj po
časi, nego zasipanje Soče. Timav je mogel nasuti le primeroma 
majhen del morja od kraškega roba med Tržičem in Štivanom do 
sedanje obale.

Kljub temu, da je nasipanje ob ustju Timava pod kraškim 
robom le počasi napredovalo, je vendarle moglo potisniti obalo za 
toliko proti jugu, da so osamljene krednoapniške gorice, dvigajoče 
se zahodno od Štivana 12 m in 21 m nad morsko gladino, bile pri
ključene kopnemu. Poprej so bile nedvomno otoki, ki so bili od vseh 
strani obdani z morjem, dasi pač le s plitvim. Med najzanimivejšimi 
starimi geografskimi poročili so vsekakor navedbe antiških pisa
teljev, ki govorijo o otokih Insulae Clarae nasproti Timavu. In ker 
pri teh otokih navajajo tople vrelce, sedanje žveplene toplice, se 
zdi, da imajoi prav oni, ki domnevajo, da so bile imenovane gorice 
— otoki še v rimski dobi (138, 116).

V podrobnostih se pancanska obala znatno razlikuje od lagun- 
ske. Predvsem med Sočo ter kraškim robom pri Štivanu ni pravih 
lagun, dasi se tudi tu obsežen močvirski pas vleče tik zadaj za 
obalo. Najširši je v  bližini Soče, medtem ko se proti Krasu pola
goma zožuje, a meri še v vzhodnem delu 1—2 km. Nahaja se prav



nizko nad morsko gladino, povečini samo okrog 2 m; ni čuda, da 
odtok zastaja, dasi ga preprezajo nekatere studenčnice in precej 
številni umetni prekopi. Ostal je v glavnem neposeljen. Ob obali 
manjka sipina in sploh ni nikakih peščenih vzpetin.

USTJE TIMAVA. ŠTIVAN. DEVIN. Za prometne stike med celino 
in morjem je Pancanska obala malo prikladna, ker je spričoi moč- 
vimosti komaj prehodna za pešca. Za pristajanje ladjam ni ugodna, 
ker je ne ščitijo' nikakršni prirodni pogoji v obliki zatokov ali drag. 
Izjemoi pomeni le skrajni vzhodni rob, področje ob ustju Timava. 
Reka Timav sama predstavlja s svojo kratko, a zelo vodnato strugo 
tako rekoč naravno ladjišče. Ne za modeme velike parnike, pač pa 
za stare male ladjice, za jadrnice in veslače. Strmec vode v Timavu 
je popolnoma neznaten. Stmga je dosti globoka in široka, vodno 
stanje v njej sicer znatno koleba med posameznimi letnimi časi, 
toda tudi v  najnižjem stanju je še vedno obilo vode, dovolj za 
plovbo. V poštev pa moramo jemati, da so se glede obsega naplav
ljene ravnine ob Timavu izvršile spremembe od prazgodovinske in 
rimske dobe dalje. Ker moramo računati, da so bile res gorice pri 
toplicah, antiške Insulae Clarae, obdane še z morjem, je očitno, da 
se je morska draga razprostirala med goricami ter kraškim robom, 
segajoč bolj v celino proti današnjemu Štivanu. Verjetno se zdi, da 
je naplavljena ravnica ob sedanjem Timavu obstajala že v antiki, 
le da je bila nekoliko krajša, morje pa da je oblivalo Insulae Clarae 
predvsem od južne, zahodne in severne strani, kjer se je zasipanje 
vršilo najbolj počasi in kjer se še dandanes razprostira obsežno 
močvirje Lisert, ki ga zamakajo mnogi kraški izvirki, robni in 
skriti v dnu (14, 229). Tudi pri Timavu si tedaj nismo' popolnoma 
na jasnem oi stari topografiji in o nekdanjih reliefnih ter hidrograf
skih razmerah. Najbolj verjetno se zdi z geomorfoloških vidikov, 
da se razmerje med morjem in kopnim v  bistvu ni spremenilo razen, 
da se je naplavljena ravnica ob Timavu podaljšala v morje, pa da 
se je ravnina Lisert zvišala, pač ker je kalna voda ob povodnjih 
tamkaj puščala blato. Lisert je bila najbrž v antiki še mnogo' bolj 
močvirna nego dandanes, pa pogosteje in močneje poplavljena, naj
nižji predel pa morda že precej laguni podoben.

V vzhodnem delu močvirne ravnine Lisert, med osamljenimi 
goricami, Štivanom ter Moščenicami so' se očividno' v prejšnjih 
časih nahajale solarne. Izven dvoma je seveda, da je že obstajala 
struga Timava vsaj v skrčeni dolžini ter naplavljena ravan ob njej. 
Takšno' predstavo zahtevajo' tudi poročila starih pisateljev, ki



mnogo omenjajo reko Timav, saj se vidi, da je mogočni kraški izvor 
napravljal nanje velik utis in ga popisujejo kot veliko in veličastno 
čudo (138, 114 sl.).1 Zakaj vsa antiška poročila govore tudi o reki 
Timavu, ki nastane iz roja močnih izvirkov (viri pri Czörnigu 138).
V takšnem položaju je mogel Timav nuditi za preproste stare 
majhne ladje naravno pristanišče^ pa še izvrstno. Ni čuda, da tudi 
že antiški pisatelji poročajo O' pristanišču ob Timavu.

Komaj moremo dvomiti o tem, da je nastalo' pristanišče že v 
prazgodovinski dobi, tembolj, ko je bil Kras zgodaj obilno obljuden, 
Jadransko' morje pa zelo* prometno. Da je bilo' tu pristanišče v rim
ski dobi, odseva iz starih poročil. Z luko je bilo> zvezanoi večje trži
šče in prekladališče, pač z znatnejšim naseljem, s svetišči, kopališči 
itd. (135, 118).

Srednjeveški Štivan se je seveda naslonil na antiško tradicijo. 
Zelo zgodaj so' že tu ustanovili samostan, ki je postal središče in 
izhodišče za misijonarsko' delovanje med Slovenci. Skozi dolga stoi- 
letja so od blizu in daleč romali k cerkvi sv. Ivana v tem samostanu, 
ki je naselju pripomogla do' sedanjega imena. Samostanski župniji, 
ki je bila ena najstarejših na Slovenskem, so podredili ozemlje ši
roko naokrog. Z velikimi romarskimi shodi so bili povezani tudi 
veliki več dni trajajoči sejmi okrog godu sv. Ivana; Štivan je postal 
v semanjih dneh znatno tržišče z raznimi pridelki južnih pokrajin, 
posebno pa s konji. Pa tudi pomorsko funkcijo je Štivan podedoval 
iz davnine; ribištvo' na ustju Timava je bilo' na glasu, še imenitnejše 
pa je bilo seveda pristanišče, ki se je moglo posluževati istih pri- 
rodnih ugodnosti, kakor v  antiki. Kot pristanišče se je Štivan dobro 
razvijal tudi še v novem veku, dasi je imel ves čas opraviti s trdo- 
vratnim, večkrat močno' nasilnim nasprotovanjem Tržačanov. Trst 
je hotel za vsako' ceno preprečiti razvoj tržišča in pristanišča v 
Štivanu; Tržačani so' večkrat pridrli z oboroženimi trumami ter 
požgali in razdejali naselje ob Timavu (135, 119). Štivan je imel za 
tržišče in pristanišče velike prirodne ugodnosti. Treba je samo po
misliti, da se tu ceste, držeče čez Kras, z lahkoto približajo morju, 
saj jim je odprta pot po suhih dolinah, bodisi po nabrežinski, kakor 
po komenski in zraven tega še po Dolu Devetakov, pa ob zahodnem 
robu Krasa. Ker smo tukaj na najsevernejši točki Jadrana, je bilo

1 Vzrok, da posvečajo antiški pisatelji Timavu tako izredno veliko pozor
nost, je pač iskati v dejstvu, da je to eden redkih primerov, kjer se nahaja 
kraški obrh tik  ob sredozemski obali, da je vodni dotok zelo velik, pa da je od 
sredozemske strani lahko dostopen, vrh tega pa v bližini najbolj prometnega 
prehoda ob severnem Jadranu.



štivansko' pristanišče jako vabljivo' bodi za osebni kot za tovorni 
promet. Pomenil je tedaj jako nevarnega tekmeca Trstu. Še v 
novem veku, v 16. pa celo še v 18. stoletju, vedo poročila mnogo po
vedati o nasilnem tržaškem nastopanju zoper Štivan ter o obupnih 
prizadevanjih Štivancev in njihovih zaščitnikov, da si ubranijo 
svojo pomorsko' in suhozemskoi trgovino. Kako' trdoživa je bila 
borba Štivancev in kako se je mogla opirati na prirodne osnove, se

Pod. 50. Devinski grad (po sliki Ivana Groharja)

razvidi tudi iz tega, da je Štivan obnemogel šele, ko so' v  18. stoletju 
Trst proglasili za svobodno' luko in se je avstrijska državna gospo
darska politika odločila zanj.

Rast, uspevanje in končni neuspeh Štivana je bil do neke mere 
povezan z Devinom, ki ga moremo imenovati nekako strateški izraz 
imenitne štivanske postojanke. D e v i n ,  v neposredni bližini Ti
mava, je bil prav tako že v prazgodovinskih in rimskih časih po
seljen in znatnejši kraj. V srednjem veku je zaslovel s svojim 
trdnim gradom, postavljenim na mogočno skalnato brdo tik nad 
morjem, hkrati pa ob veliki prirodni poti, ki drži tod mimo po na- 
brežinski suhi dolini, pa v  neposredni bližini ostalih poti, ki se 
vozlajo ob Timavu. Imenitni gospodje Devinski so si pridobili goi- 
spostvo čez široko ozemlje na bližnjem Krasu, a imeli so oblast tudi



nad Štivanom. Pod Devinskim gradom se je bilo* razvilo pristanišče, 
sicer majhno, a je imelo prav živahen promet ter je tudi krepko 
tekmovalo' s Trstom. Tako je bila za neko dobo tudi vas Devin do'- 
segla velik gospodarski pomen z znatno trgovino in prometom; 
mogla se je meriti z marsikakim mestecem. Saj je bilo celo obdano 
z obzidjem (14, 223).

V 18. stoletju je vse to propadlo, popolnoma pa je minilo v dobi 
parnikov. Iz nekdaj cvetočega Stivana so< se ljudje jeli razseljevati, 
precej jih je odšlo v bližnji Devin, tjakaj se je leta 1783 preselila 
župnija z duhovščino, samostan je bil že davno razpadel. Tako je 
v Štivanu vse propadlo' in v letu 1910 je štela vasica komaj še 22 hiš 
in 99 prebivalcev, a svetovna vojna jo> je silno' prizadela, a se je 
le počasi obnavljala (14, 225). Zelo velik pomen imajo izvirki mrzle, 
čiste vode iz Timava za razširjenje ter ojačen je vodovoda Trstu. 
Tudi v Devinu je že davno minila nekdanja prometna ter gospo
darska pomembnost naselja, bodi stari grad — a mogočen vtis dela 
tudi novi grad —, kot pristanišče in tržišče. Ostala je le še večja vas 
Devin s 84 domovi ter 498 prebivalci, leta 1951: 474 prebivalcev. 
Pač pa se je v Devinu začel večati turistični pomen, za kar ima 
kraj v slikoviti legi ob morju dobre pogoje. Kamnarska N a b r e 
ž i n a  ima v letu 1951 sama 2134 prebivalcev. Toda kamnoseška 
industrija se ni opomogla po' usodni krizi v letih 1933—1936, ko so 
propadla skoro vsa kamnarska podjetja. Danes zaposluje kamno^ 
seška industrija samo še okrog 350 kamnosekov.

TRŽIČ (MONFALCONE) je imel v primeri s Štivanom obrnjeno 
vlogo. Skozi dolga stoletja je bil to kraj, stoječ uro hoda stran od 
obale, docela celinsko naselje. Ima sicer za seboj starodavno tradi
cijo, saj so ugotovljeni tu obilni sledovi iz starega veka. S sedanjim 
imenom Monfalcone se pojavi šele v 13. stoletju (14, 231), slovensko 
ime Tržič (nemško Neumarkt) priča O' njegovi tržni vlogi. Toda 
vedno kot naselje celinskega značaja, nastalo očividno na križišču 
cest ob kraškem robu, odmaknjeno za toliko od obale, da se nahaja 
že za močvirnim obrežnim pasom in more uživati ugodnosti pre
hodov čez sušno ravan. V 14. stoletju je prišel Tržič pod oblast 
Benečanov ter je ostal eno od središč beneškega ozemlja, ki se je 
nahajalo kakor politično-geografski otok ob spodnji Soči, med Kra
som ter Gradežem, vse do konca 18. stoletja.

Ako bi ostal Tržič le pri dosedaj navedenem, nam bi ga pri 
opisu pancarske obale sploh ne bilo treba imenovati, marveč šele 
pri karakteristiki Soške ravnine. Toda sredi 19. stoletja so napravili



za Tržič posebno' pristanišče, s tem, da so umetno' razširili stari 
kanal, ki je bil zaradi namakanja izpeljan ob robu Krasa iz Soče 
od Foljana-Zagrada v  o'balo' Pancanskega zatoka. Tu so v  letu 1852 
uredili pristanišče Porto Rosega. To, sprva sicer majhno pristanišče 
je postalo osnova močne sedanje tržiške maritimne pozicije. Zakaj 
ob Rosegoi soi proti koncu 19. stoletja postavili ladjedelnice, potem 
pa tvomice, navezane na morsko obrežje. Po letu 1918 so Porto

Pod. 51. Brnistra ali žukva prosto rastoča na Strunjanskem brdu

Rosego' izdatno preuredili in modernizirali ter razširili semkaj po
glavitne tržaške ladjedelnice. Delo v ladjedelnicah se je zelo raz
širilo', obenem pa so nastajala nova podjetja velikih dimenzij, pred
vsem industrija za gradnjo aeronavtskih stvari, pa izdelovalnica 
in popravljalnica železniških voz, razen tega pa še druga industrij
ska podjetja, kakor bombažna predilnica, tvomica sode, olja, ke
mičnih proizvodov itd. (14, 231). S tem je Tržič prešel v  novo' raz
vojno stopnjo' ter postajal pomembno pomorskoi-industrijo mesto, 
nekakšna podružnica Trsta, tako' rekoč del celotne pomorsko- 
pristanišče ter industrijske dejavnosti Trsta. Posebno pomembna 
je nova velika tovarna papirja, ki pa se še razšir ja, postavljena na 
ravnini med Štivanom in Tržičem, eno največjih industrijskih pod
jetij tega območja. Iz Rosege je namakalni kanal urejen tako, da 
je ploven za manjše ladje prav do Tržiča, toda novi Tržič sam se je



v svoji najnovejši razvojni stopnji razširil proti jugu. Na nove 
ladjedelnice in industrije naslonjeni novi mestni deli, ki se že na 
prvi pogled razlikujejo od patriarhalnega starega urbanskega sre
dišča, segajo že skoro v sklenjeni vrsti od prvotnega Tržiča, sto
ječega na vznožju kraškega roba, do Rosege, ki jo> poleg starega 
tudi novi kanal veže z morjem.

Ko je sredi 19. stoletja (leta 1850) Tržič postal sedež sodnega 
okraja (135, 123), ki so ga vanj prenesli iz Devina, je ta upravna 
funkcija zanj nekaj pomenila. Dandanes se seveda skrije v pre
vladi novega pomorsko-industrijskega razmaha, ki je imel za po
sledico, da se je mesto silno povečalo ter dobilo docela novo lice. 
Leta 1880 je imel Tržič 3164 prebivalcev, leta 1910 že 6460, a v  
1919. letu 9659 ljudi (14, 230). V obsegu celotne občine pa se je po
večal Tržič od 3686 ljudi v letu 1869, na 8133 v letu 1910 ter končno 
na 19.656 prebivalcev v  letu 1936 (9, 230). Največjo povečavo je 
dosegel od leta 1921 (11.838 preb.) do leta 1931 (18.202 preb.). 
Leta 1951 je imel Tržič 24.589 prebivalcev, kar pomeni napredo
vanje za 567 % v  toku zadnjih 80 let.

Tržič, na j več je mesto spodn je Soške ravnine, stoji neposredno ob 
starodavni in sedanji narodni meji. Postavljen je na rob Soške rav
nine in hkrati docela na vznožje Krasa; tik severno, severovzhodno' 
ter vzhodno od mesta začno' slovenske kraške vasi. Zato je bilo tod 
vedno obilo' stika med Italijani ter Furlani z ravnine in Slovenci 
s Kraške planote. V avstrijski dobi je bil Tržič središče sodnega 
okraja, ki so mu pripadale tudi slovenske vasi z Doberdobom, 
Medjo vasjo', Devinom, Štivanom in Sesljanom. A ko; se je naglo 
razvijala industrija v  Tržiču, je seveda čezdalje bolj privabljala 
v  svoje delavnice tudi ljudi iz bližnjih, pa tudi oddaljenih sloven
skih vasi, predvsem z zahodnega Krasa.

P O K R A J I N E  O B  T R Ž A Š K E M  Z A L I V U

Š A V R I N S K A  B R D A

UVOD. Z nastankom in razvojem Tržaškega zaliva je južno 
obrežje v  najbolj tesni notranji povezanosti. Obala je na tej strani 
najbolj razčlenjena in malodane vsa tradicionalna pristaniška me
sta Tržaškega zaliva stoje na tem delu obale. Pomorski vplivi Trža
škega zaliva prihajajo tu najbolj na široko do veljave, zlasti pa 
najbolj do učinka v  kulturno-vegetacijskem in gospodarskem pod
ročju.



Dolžina Tržaškega zaliva, daljava od črte Savudrija—Gradež 
do obale ob kraškem robu, se natančno ujema s širina velike 
eocenske flišne sinklinale. Docela upravičeno smemo to skladnost 
smatrati za eno' od znamenj, kako tesno je nastanek in obsežnost 
Tržaškega zaliva v genetični zvezi & to< kadunjo*, ki se v  geološki 
književnosti po pravici označuje kot Tržaška sinklinala. Tržaški 
zaliv ni nič drugega ko potopljeni spodnji del te eocenske kadunje. 
Njeno severovzhodno' krilo poteka ob robu Krasa nad Trstom proti

Pod. 52. Flišna področja v Primorju

1. kvarnersko površje; 2. fliš m a ri ns k ega zgornjega in srednjega eocena; 
3. apnenec srednjega in spodnjega marinskega eocena; 4. spodnji eocen: 
kozinski skladi, pretežno sladkovodni skriljevci in apnenci; vsebujejo tudi 
premog; 5. kredne plasti, v glavnem apnenec; 6. v glavnem ju rsk i skladi, n a j

več apnenec; le malo tudi starejše kamenine



JV, a njeno1 jugozahodno krilo teče po dolgem po Savudrijskem 
polotoku in v  njega nadaljevanju proti JV. Opis južnega obrežja 
Tržaškega zaliva nam kaže tedaj pričeti s karakteristiko pogla
vitnih svojstev Tržaške eocenske kadunje.

TRŽAŠKA EOCENSKA SINKLINALA se začenja na obrežju v  zelo 
širokem ozemlju med Savudrijo' in Trstom, toda v smeri proti JV se 
sprva bolj počasi, potem pa primeroma dokaj naglo- oži. Zakaj njen 
južnozapadni rob zavije iz pravca SZ-JV bolj proti V JV, medtem 
ko severovzhodni rob zaokrene bolj v  smer proti J JV. Spričo' tega 
nastane nekako trikotna ploskovna oblika kadunje; primerjali so 
jo s trikotnikom, katerega osnovnica bi bila ob morski obali med 
Savudrijo in Trstom, vrh pa bi se nahajal nekako pri Buzetu ali 
malo vzhodno' od njega.

Toda presenetljiva trikotniška oblika Tržaške kadunje se nam 
pokaže v drugačni luči, akoi vzamemo v poštev še naslednje. Ne
kako v isti smeri poteka druga eocenska kadunja, ki se začenja 
ob zapadni istrski obali med Savudrijo in Umagom, pa se vleče 
proti JV, sprva le v ozki progi, potem pa se jame nekako med 
Oprtljem in Motovunom razširjati. Njeno južno krilo' se nadaljuje 
s svojim južnozahodnim robom nespremenjeno proti JV, toda rob 
severnega krila zavije proti V JV. Močno' razširjeni vzhodni konec 
se na videz neha kakor odrezeno ob poldnevniški črti pod Učko, 
med Vranjo in Cepičem, medtem ko se v  resnici le nenadoma za
vije na J ter se v skrajno zoženi progi vleče mimo Labinja proti J, 
in ob Raši do Kvamera. Tudi ta eocenska kadunja, ki se običajno 
označuje po Pazinu kot eocenska sinklinala, ima obliko trikotnika, 
če jo motrimo kartografsko kot ploskev, samo da je njen vrh na 
SZ, medtem ko' leži nasprotna stranica na vzhodu, ob Učki. Pogle- 
dano v velikem pa tvorita obe kadunji, oba nasproti si položena 
trikotnika, zelo očitno' enoto, ki se vleče z vzporednima vnanjima 
roboma točno v dinarski podolžni smeri in pomenita brez dvoma 
tudi zares po zgradbi, po nastanku in vsej svoji poziciji krepko 
enoto v dinarskem gorskem področju. Zato se je v znanstveni knji
ževnosti zanju močno uporabljala označba d v o j n e  e o c e n s k e  
s i n k l i n a l e  t r ž a š k o p a z i n s k e  (25; 26; 12). Obe sinklinali sta v 
severnem krilu v neposredni zvezi med seboj; saj se vlečejo eocen
ske plasti ob severovzhodnem robu, ki je obema skupen, zdržema, 
brez presledka, iz ene kadunje v  drugo. Na južnem krilu in v  sredi 
pa je stik prekinjen. Tu se vleče po dolgem po Savudrijskem pol
otoku proti JV antiklinalni hrbet, ki sestoji iz krednega apnenca in



je ves zakrasel ter se nadaljuje med dolino spodnje Rokave (Dra
gonje) in Bujami, zavijajoč proti V, mimo Šterne in Zrenja, pa čez 
Mirensko' sotesko' Železna vrata do Buzeta. Ta krednoapniški, v  
vsem obsegu zakraseli, prečno potekajoči B u j s k i  a n t i k l i n a l n i  
h r b e t  (prim. geol. tektonske prereze: Stache 25) loči, dasi meri 
v širjavi komaj okrog 4—5 km, vsaj v večini, Tržaško' sinklinalo 
od Pazinske. tako da ju veže le primeroma maloobsežen pas vzhod
no od Buzeta, med Zrenjem-Buzetom in Sočergo.

Pod. 53. Flišne plasti, tektonsko zelo premaknjene 

(med Strunjanom in Izolo)

Na področju Pazinske eocenske kadunje, kjer je površje iz
oblikovano v porečjih Mirne, Fojbice ter Raše z Boljunščico, ki 
teko vse proti Z , JZ in J, je prebivalstvo po večini hrvatsko in ne 
teži gospodarsko in kulturno k Tržaškemu zalivu, vsaj ne nepo
sredno'. S tem ozemljem se v našem opisu podrobneje ne bomo 
ukvarjali, razen v kolikor bo tu, tam mimogrede potrebno zaradi 
zveze s področjem Tržaške kadunje. Toda ozemlje Tržaške kadunje 
je v vsem področju slovenski svet.

ŠAVRINSKA BRDA. IME IN OBSEG. Označba Tržaška flišna sin
klinala ali kadunja je docela geološkega značaja ter karakterizira 
predvsem zgradbo in geološko sestavo, ne pa pokrajinskega značaja.



Enotnega in skupnega imena za vso to pokrajino živa ljudska go
vorica ni ustvarila, pač pa so prevladale označbe po mestih, po
sebno Kopru in Piranu. Prebivalce imenujejo »Šavrine« (Rutar 11, 
65: »Šavrine imenujemo tudi ,Podgorce okoli Kopra in Pomjana 
do Rakitovca, ki govore vsi slovensko'«). Ramovš je o'značil govo
rico prebivalstva v  okolici Kopra ter sploh v vsem porečju Dra
gonje kot šavrinsko'. Zato se nam je zdelo primerno, da to pokrajino 
imenujemo po prebivalcih Šavrinsko. Nadalje se je pokazalo, da

Pod. 54. Šavrinska brda pri Strunjanu

je označba gričevje, ki smo ga sprva dajali temu reliefu, manj 
ustrezno, saj vidimo', da šavrinskemu podobno površje v  Goriških 
Brdih, na Vipavskem, pa v Brkinih imenujejo najraje »brda«. Po 
tem potu smo začeli uporabljati pokrajinsko ime Šavrinska brda, 
a v docela istem pomenu se nam zdi primerno' tudi ime Istrska 
brda. Izkušnja naj nam pokaže, katero od teh imen najbolj ustreza, 
pa razodene tudi, če se morebiti ne pojavi še neko novo, nam še 
skrito ime.

Šavrinska brda so' v naravi prav dobro obmejena in se povsod 
že na prvi pogled vidno razlikujejo- od sosednih predelov. Spadajo 
tedaj med močno' individualizirane pokrajine. Sestoje iz eocenskih 
peščenjakov, opoke ter laporja, ki jih na obeh rob eh opasuje proga



eocenskih apnencev. Spričo geološkopetrografske enotnosti so' Sav- 
rinska brda živahno razčlenjena, na gosto razrezana z omrežjem 
rečic in potokov ter potočkov, izoblikovana v brezštevilne doline 
in dolinice ter grape, brda, gričke in griče, ki se poi veliki večini 
držijo v dolgih pobočjih in hrbtih. Individualne gorice prihajajo 
tu manj do' veljave, marveč bolj masivne vzpetine dolgih hrbtov. 
Po teh svojstvih reliefa, kakor po' prijetni zelenjavi kulturne vege
tacije se Šavrinska brda očitno razlikujejo' od kraškega sosedstva. 
Meja na SV je tem bolj učinkovita, ko> se Kras kakor njega nada
ljevanje v  Slavniku in Čičih vzdiguje nad Šavrinskimi brdi s str
mim robom od tržaške Vene mimo' Socerba, Črnega Kala, Podpeči 
ter Movraža na Črnico v  Buzetski kotlini, po večini celo v  vrsto 
zaporednih teras, podobnih mogočnim skalnatim stopnjam z me
stoma kar prepadnimi pobočji. Ni čuda, da se z njih razgledujejo 
mogočno sledovi starih gradov; tudi politična krajevna meja med 
benečanskim in avstrijskim gospostvom se je rada oprla na ta mar
kantni strmi rob.

Vmes med sklenjenim flišnim področjem in sklenjeno' apniško 
planoto je uvrščen prehodni pas, kjer se menjavajo' raztrgane krpe 
fliša s progami apniških kamnin, v  pasu med Črnim Kalom, Pod
pečjo ter Movražem na vzhodni in Tinjanom, Kubedom ter Sočergo 
na zahodni strani. V tem pasu je svet nižji, vsekakor kot učinek 
močnejšega rečnega vrezovanja. Zakaj tod je sprva tekla prvotna, 
znatno daljša Rižana, ki je izvirala med Sočergo' in Movražem ter 
sprva tekla pod Črnim Kalom čez Osp v Miljski zaliv, medtem ko 
jo je pritok od Kopra šele kasneje pretočil v Koprski zaliv. Ta 
prehodni pas Hrastoveljskega podolja je pretežno' lepo zelen, v 
njem je nekaj ponikalnic, a nudil se je spričo svoje nižje lege za 
poglavitni prehod od Tržaškega zaliva čez Sočergo v Buzetsko 
kotlino' ter dalje v srednjo Istro.

Na južnozahodni strani meja z ozko Bujsko kraško progo' v 
celotni pokrajinski sliki ne opozarja tako krepko1 nase. A poznamo 
jo vendarle takoj bodisi v  prirodi po' kraškem reliefu, na geograf
ski karti pa po' brezvodnem pasu, ob katerem kakor odrezano pre
nehajo' ponikalnice. Mejna vloga Bujskega kraškega pasu je po
udarjena s tem, da preide v osrednjo' podolžno' os Savudrijskega 
polotoka, ki pomeni tako' rekoč tečaj Tržaškega zaliva. Enotnost 
Šavrinskih brd prihaja krepko' do' veljave tudi na morski strani 
med Savudrijo' ter Trstom, zakaj po' veliki večini segajo z znatnimi 
vzpetinami tik do> obale, puščajoč prostora za maloobsežne obrežne 
ravnice samo ob spodnjem delu potopljenih dolin.



GEOLOŠKO-PETROGRAFSKI IN GEOMORFOLOŠKI ZNAČAJ. Trža
ška kadunja kaže v svoji zgradbi tipična svojstva primorskih 
eocenskih sinklinal. V severovzhodnem robu moremo opazovati 
znake zelo močnega bočnega pritiska. Tamkaj so- v stičnem pasu 
ob Krasu ter ob Slavniku toge krednoapniške grude silovito priT 
tiskale na mehkejši fliš in na trše spodnjeeocenske apnence. Eocem 
je povsod v  tem stičnem pasu izredno močno naguban, pa tudi

Pod. 55. Ribiška hiša p ri Strunjanu

pretrt in prepokan; stisk od kraške in čiške strani je bil tako silovit, 
da je zvezno krilo> med eocenskoi sinklinalo in krednoi antiklinalo 
nagubal v  manjše gube, jih stisnil in zgnječil, da soi ponekod po
stavljene jako strmo' ali celo docela pokonci, pa jih pretrgal in 
posamezne kose grude zasukal prečno med seboj ter jih porinil 
proti mehkejšemu flišu (prim. sila poučne prereze: Stache 25 a, 
str. 91, 96, 97 itd. 114/115, pa opis, str. 89 sl.). Že v  pokrajinski sliki 
prihajajo' ta zgradbena dejstva krepko do veljave. Kras ter Slavnik 
se dvigata nad Šavrinskimi brdi s strmim robom, ponekod kar z 
vrsto strmih stopenj, podobnih mogočnim stopnicam, pretrganih 
in razkosanih ter zasukanih, da se kaže zgradba ter g eoi os k o - p e tr o- 
grafska sestava očitno že na prvi pogled. Takoi je zlasti med 
Ricmanji—Boljuncem in Sočergo1—Movražem.



Znatno drugačen je južnozahodni rob Tržaške kadunje. Južno  
zahodno njeno' krilo prehaja docela pravilno v antiklinalni svod 
Bujskega krednega hrbta. Plasti so nagnjene položno' v  tem stičnem 
krilu in se mimo ter enakomerno vzpenjajo' iz področja sinklinale 
navzgor v antiklinalni svod, znamenje, da je bil tu stisk mnogo bolj

miren in rahel. Tudi je sevemovzhodni rob znatno* višje pognan, 
kakor južnozahodni.

V Tržaški kadunji se spodnje- in srednjeeocenski apnenci na 
površju kažejo le na robeh, posebno popolno in obilno seveda na 
bolj razdrapanem severovzhodnem robnem pasu, kjer zavzemajo 
dokaj obsežno- površje, največ v neposrednem sosedstvu krednih 
apnencev. Na južnozahodnem robu jih je v površju videti v bolj 
pičli meri in tu so mogli mnogo manj vplivati na izobliko' reliefa.



Yes široki osrednji pas kadunje pa prekrivajo samo zgornjeeocen- 
se plasti, oni znameniti peščenjak in lapor, ki ju v  geologiji ozna
čujejo' pod skupnim imenom fliš. Nikjer ne seže doi površja kredna 
osnova, pa tudi spodnje- in srednjeeocenski apnenci niso razgaljeni 
v  osredju kadunje, vsaj ne v omembe vrednem obsegu. Eno takšno 
mesto neznatnega obsega se nahaja pri Izoli (25 a, 94), kjer gleda 
na otočku in na kopnem eocenski apnenec izpod fliša (prim. spec. 
geol. karta list Trst).

Pod. 57. Šavrinska brda pri Tinjanu. Spredaj Črni Kal

Tržaška eocenska sinklinala je v malem nagubana še posebej. 
Njene flišne plasti soi nabrane v več ali manj napete valove, ki so 
bolj pravilni, manj visoki, manj napeti in bolj položni v spodnjem 
delu, bliže morju, kjer je kadunja širša, ter bolj stisnjeni, bolj strmi 
in sploh bolj nepravilni v notranjosti, kjer je bilo' v ožjem zgor
njem delu manj prostora za njihov razvoj. Velika kadunja sestoji 
potemtakem iz vrste več ali manj vzporednih manjših in bolj plitvih 
sinklinal, ki jih ločijo malo' vzbočeni antiklinalni svodi.

Kameno gradivo v tleh Tržaške kadunje je v velikem jako< ena
komerno, pa so zato« brda izoblikovana primeroma zelo enolično. 
Toda v malem so- vendarle v sestavi tal razlike, ki prihajajo tudi 
v izobliki površja do- učinka. Glavni kamnini sta peščenjak in la
por. Toda vidimo ju v znatni menjavi. V spodnjih legah prevladuje



lapor, naložen povečini v tenkih skladih. Po- velikem delu je lapor 
skriljav, to je o-poka, glinene sestavine je tako mnogo, da se ozna
čuje tudi kot škriljeva glina. Zgornje plasti eocenskega fliša sestoje 
pretežno iz peščenca, spričo tega je prav površje Šavrinskih brd 
v tako obsežni meri iz. peščenjaka. Tudi v  tem so razlike. Ali je iz 
debelih ali pa iz tenkih skladov, pa celo iz prav tenkih ploč in 
pločie, ki jih često- ločijo- med seboj neznatni pasovi laporja. Te
meljni sestavini sta tedaj pesek in glina, ki jima je primešan apne
nec; ponekod- so- prav tenke plasti apnenca vmes (162, 16). Lepilo 
v peščencu je po navadi glina (12; 17, 39).

Vse te kamnine so silno- malo odporne in pod vplivom zraka 
ter vode jako- naglo razpadajo-. Toda ne vse enako naglo-, a tudi za 
vodo so nekoliko- različno sprejemljive. Peščenec je še najbolj trden. 
Zlahka se kolje v pločah, tankih ali debelejših. In te ploče- se upo
rabljajo za vse. Rabijo jih pri gradnji, dasi niso- kdove kako dobre. 
Njive ogradijo' z njimi, pa namesto plotov so in namesto zidov ter 
ograje okrog domov in celo za strešnoi pokrivanje jih porabijo-. Vse 
je v  tej pokrajini v znamenju peščenčevih pločic, plotovi o-b polj
skih poteh in cestah ter njivah in vrtovih, pa domačije od temeljev 
zgradbe do strehe, kakor se moremo že na prvi pogled prepričati, 
če hodimo' po- goricah nad Piranom ali Koprom. Prepe-revanje naglo 
načne površinsko plast in razdene lepiloi ter razdrobi kamnino v 
zrnato kašo-, ki ne prenese količkaj znatnejšega strmca v bočju. 
Glino vode naglo- odplakujejo', tako da so po vsakem znatnejšem 
dežju kalne in blatne. Še bolj mehak je lapor, še bolj naglo- razpada 
in prepereva v  svoje sestavne dele, podobno- kot opoka. Ni čuda, da 
se tvori tako ogromno mnogo- gline pri preperevanju fliša, pa da 
odplakovanje, zlasti o-b tu običajnih plohah in nalivih, odnaša tako 
silno mnogo najfinejšega drobirja. Za obdelovanje je prst, ki na
staja iz glinenih, peskovitih in apnenih snovi, jakoi dobra, dasi 
seveda ne povsod enake sestave. Peskoviti delež daje prsti značaj 
zrahljanos-ti ter zelo- povečuje njeno rodovitnost; prija zlasti vinski 
trti, ki se spričo tega na eocenskih peščenčevih tleh jako dobro 
počuti. N i čuda, da vinogradništvo v  Šavrinskih brdih tako cvete. 
Prst, ki nastaja iz peščenca in o-poke, imenujejo »soldan«, »znano 
prst vipavskih in briških goric« (17, 39). V spodnjih legah pa daje 
mars-ikje škriljeva glina bolj težko zemljo.

V o-dnošaju do vode je nekaj razlike. Peščenjak, zlasti če je čist, 
se vode močno napoji in jo do- neke mere- pro-pušča. Lapor z o-poko 
pa je docela nepropusten za vodoi in jo- ohranjuje tudi še v največji 
suši; v njem so vedno osnove za vodne izvirke. Vsekakor je- lapor



à opoko bolj težka zemlja. Voda se tu takoj odplakne po> površini 
ter naglo zareže svoje brazde in žlebove v  tla.

V naznačenih svojstvih imamo hkrati ključ za geomorfološko 
Oblikovanje v flišnem zemljišču. Preperevanje tu naglo napreduje 
ter proizvaja na površju obilico« drobirja, ki je vedno zelo drobne 
sestave. Odplakovanje je tu bogato, toda količkaj debelejšega dro

birja je tu skrajno malo. Vode pritekajo' kalne, noseč s seboj obilico 
gline. V strugah je obilo peska, toda najdrobnejšega, pravega proda 
je tu manj. Zato reke in potoki v flišnem ozemlju tako silno mnogo 
nanašajo', toda domala samo finejši drobir. Reke odlagajo velikè 
množine gline, pomešane doi neke mere s peskom, ob spodnjem toku 
ustvarjajoč obsežne plane ploskve, kakor moremo tako lepo opa
zovati v dolinah ob obali Šavrinskih brd. Naglo preperevanje in še 
bolj naglo odplakovanje ustvarja v  zgornjem področju, kjer so 
krajevne višinske razlike znatne, prenaglo napredovanje globinske 
erozije, kar ima za posledico' prevelik strmec v pobočjih. Ako> bočja 
ne krije in varuje ruša s travno ali gozdno odejo, se trga pobočje



ob nalivih, voda izgrebe v preveč nagnjenih razgaljenih pobočjih 
na gosto svoje brazde in žlebove. Na ta način nastajajo' one kvarne, 
nerodovitne goljave, kjer kažejo pobočja fliša gola rebra, razrita in 
razrezana silno' na gosto, dobavljajoč v dolino' vedno znova obilico 
sipkega drobirja. Ta tip površine je pripomogel flišnemu ozemlju 
do imena »Žolta ali Siva Istra«, Istria grigia, po rumenkastosivi 
temeljni barvi flišne kamnine in njene prepereline. Ali na srečo je

Pod. 59. Šavrinska brda ob srednji Dragonji

v Šavrinskih brdih takšne nerodovitne površine vendarle prime
roma malo; zlasti je ni v nižjem spodnjem področju na SZ, pač pa 
nekaj v višjem, globlje razrezanem osrednjem ter vzhodnem ob
močju. K temu ugodnemu razmerju soi največ pripomogle kulturne 
terase s svojimi zaščitnimi zidovi, ki ne pustijo, da bi se mogla 
škodljivo uveljaviti erozija prsti. Toda kjer umetnih teras ni, v  vi
šavah okrog Trebeš, Gradina, Pregare, vidimo gola, na sveže raz- 
orana flišna pobočja, kar pomeni učinke sveže erozije prsti.

HIDROGRAFSKO OMREŽJE. Šavrinska brda se v splošnem vzdi
gujejo od SZ proti JV, od obale Tržaškega zaliva proti notranjosti.
V isti smeri se v glavnem odteka voda, vsi poglavitni potoki teko, 
vsaj v  spodnjem toku, v  obrežnem področju, v dinarski podolžni 
smeri na SZ ali ZSZ. Toi so Rosandra ali Glinščica z Botačem, Reka



izpod Ospa-Čmega Kala, Rižana in Badaševica (Komalunga) ter 
spodnja Dragonja ali Rokava. Vse te vode pripadajo' hidrograf
skemu območju Tržaškega zaliva.

Toda podoba je, da se je razporejenost vodnega odtoka in pre
toka v času mlajšega pliocena marsikje precej spremenila, in sicer 
v glavnem tako, da se je hidrografska privlačnost Tržaškega zaliva 
povečala ter se je obseg njega povodja znatno razširil. Predvsem je

Pod. 60. Šavrinska brda med Gradinom in Marezigami. V sredi je  vasica Sirci

bila tu znatnejša Hrastoveljska reka, ki je izvirala nekako pri So
čergi ter tekla pod Črnim kalom in čez ozemlje sedanjega Ospa v 
Miljski zaliv. V toku mlajšega pliocena je njeno zgornje porečje 
zapadlo zakrasevanju, tako' da soi ostale samoi kratke ponikalnice. 
Srednji del je z zadenskim vrezovanjem dosegla Rižana, glavna 
reka Koprskega zaliva, ter jo> pretočila nase, medtem ko je spodnji 
ostanek nekdanje Hrastoveljske reke ostal pod Črnim kalom ter je 
kot »Reka« še danes pritok Miljskega zaliva. Vode s Podgorske 
planote so pomenile povirje Botača in Glinščice, katerih skupni 
odtok je bil usmerjen proti Bazovici, od koder je ohranjena suha 
dolina te pliocenske reke mimo Opčin ter Nabrežine do morja pri 
Sesljanu. Zeloi je verjetno1, da je tudi prvotna Hrastoveljska reka 
odtekala ob Malem Krasu v višinah vasi Jezero v pliocensko* Ba
zoviško reko. Kasneje je spodnja Rosandra z zadenskim vrezova



njem dosegla Bazoviško reko ter jo pretočila nase, toda že v dobi, 
ko je naglo napredovalo zakrasevanje; Glinščica, ki pomeni zgornjo 
Rosandro, ter Botač sta kljubovala zakrasevanju v flišnih progah. 
Pritoki Tržaškega zaliva so bili prvotno le primeroma kratke vode. 
Tudi Dragonja je bila sprva le kratka rečica, s povirjem med 
Sečovljami ter Kaštelom. Šele kasneje je s krepkim zadenskim vre
zovanjem pretočila nase D m ico (Valdemiga) ter Zgornjo Rokave, 
ki sta sprva odtekali čez Bujski kras proti Umagu. Toda Miljski, 
Koprski ter Piranski zaliv so le potopljene doline Rosandre in Reke, 
Rižane ter Dragonje.

Porečje Mirne zavzema primeroma majhen kos ozemlja. Njeno 
povirje se je bilo razvilo med Buzetom in Sočergo, v  onem zoženem 
pasu, ki veže Tržaško' eocensko sinklinalo s Pazinsko; tu je nastalo 
krepko krajevno hidrografsko središče, ki je tudi v reliefu izobli
kovalo' sredotežne poteze, majhno, razdrapani kotlinici podobno 
kotanjo', na katere obvladujočem središčnem brdu je nastal Buzet 
sam. Povirje potokov, tekočih še povrhnje v Mimo, je nekako> kon
centrično' razporejeno' okrog Buzetske kotlinice. Nekaj malega ga 
pripada še Sloveniji; tu izvira pod Trebešami ob Sočergi mirenski 
pritok Bračan ter teče po globoko' vrezani, a prav prostorni plani 
dolini v smeri proti Buzetu; dno doline pod Sočergo, kjer stoje 
zadnje vasi, ki pripadajo' še Sloveniji, je v nadmorski višini samo
107 m. Sosednja (stara občina) Črnica je z vasicami Konti, Jakci, 
Brusiči itd. že v Bračanski dolini 80—90 m nad morjem, a že vklju
čena v hrvatsko Istro. Tu smo na narodni meji, ki pomeni prehod 
med slovenskim ter hrvatskim prebivalstvom z docela posebnimi 
historičnimi in lingvističnimi posebnostmi. Tu je bilo treba, da se 
ustreže želji prebivalstva, še v letu 1955 vasi in vasice okrog Pre
gare in Gradina v zemljiški izmeri 2483 ha, prevzeti iz sklopa LR 
Hrvatske ter jih vključiti v LR Slovenijo.

Čez Sočergo' in višave na levi ter desni poteka razvodje med 
povodjem Tržaškega zaliva in porečjem Mirne. Ob tem pa vidimo 
še prav interesantne hidrografske in geomorfološke posebnosti.

POKRAJINA PREGARSKIH PONIKALNIC. Na višavju južnih Š a v 

rinskih brd, med Pregaro in Topolovcem, izvira vrsta potokov, ki 
tečejo proti jugozahodu, a poniknejo vse ob prestopu na progo 
Bujskega krasa, ki se vleče od morja pri Savudriji mimo Buj proti 
YJY ter čez dolino Mirne med Zrenjem in Sovinjakom južnoza- 
hodno od Buzeta dalje. To je Tomjak, ki izvira ob Pregari ter po
nikne zahodno pod Zrenjem, pa Pergon z Miklinico, ki izvirata pod



Brezovico' in ju požre ponikva pod Markoviči, pa Malinska, ki 
izvira pod Gradinom ter ponikne pod Čepičem, nato krajša, a do
cela podobna potočka-pomikalnici pri Štreni ter Suškičih in daljši 
Bazujski potok, ki izvira pod Kučibregom ter se spusti v  ponikvo 
pri Krasu nad Marušiči. Ob vseh teh potokih imamo prave tipične 
slepe doline, a zatrepi s ponikvami so v črti smeri ZSZ—V JV na
tančno na stiku med eocenskim flišem Šavrinskih brd ter Bujsko

Pod. 61. Ob koncu slepe doline Malinske

Pogled od juga proti Gradinu. Zadaj fliš Pregarskih ponikalnic; 
spredaj apnenec

krednoapniškoi zakraselo' pločoi. To je natančno ista slika, kakor jo> 
vidimo na južnem vznožju Brkinov, na tamkajšnjem stiku eocen- 
skega fliša in krednega apnenca, samo da je šavrinski primer v 
književnosti manj znan. Povirje teh ponikalnic je med 440 in 480 m 
visoko', tam kjer smo še v ovršju Šavrinskih brd, a ponikve so 
povečini v višinah okrog 340 m, pri šuškičih in pri Krasu že nekaj 
malega pod 300 m. Vsekakor so ti potoki sprva tekli povrhnje še 
dalje proti JZ in so zgornji najbrž predstavljali desne pritoke 
spodnje Mirne, a spodnji vsekakor odtekali v  morje samostojno 
nekako blizu Umaga. Povirje teh potokov pomeni še docela tipična 
zgornja Šavrinska brda; tu in v srednjem porečju teh ponikalnic 
bivajo še Slovenci, in sicer prav v tistih vasicah okrog Pregare,



Gradina in Belvedura, ki so se po njih lastnem prizadevanju v 
letu 1955 priključile LR Sloveniji. Sele ob spodnjem toku teh poni
kalnic, ki je v zgornjem delu za 50—100 m, a v spodnjem za 100 do 
200 m nižji od višav okrog Pregare ter Topolovca in Gradna, se 
prebivalstvo okrog vasi Zrenj, Čepič, Kuberton, Momjan, Kučibreg 
in Oskuruš pretežno šteje za Hrvate, a je pri štetjih v prejšnjih 
časih izjavljanje še kolebalo med slovensko ter hrvaško pripad
nostjo.

Pod. 62. Šavrinska brda z dolino zgornje Dragonje

V POREČJU DRAGONJE. Toda tudi zgornja Rokava ali Dra
gonja ima svojo' strugo' in dolinoi izdolbeno vzporedno s pregàrskimi 
ponikalnicami, v vsem toku, dokler se med Kaštelom ter Momjanom 
ne zaokrene v pravem kotu v smer proti SZ, kakor jo imajo pritoki 
Piranskega ter Koprskega in Miljskega zaliva. Nobenega dvoma ne 
more biti o tem, da je Dragonja sprva tekla pod Krkavčami še dalje 
proti JZ ter se iztekala najbrž samostojno' v morje nekje pri Uma
gu. Proučitev krasa okrog Buj ter Grožnjana bo mogla dati o tem 
natančnejšo sliko. Tudi linica (Argila) (11), zadnji levi pritok 
Dragonje, ki se mu tok v kolenu zavijei okrog Mirišča, je nedvomno 
sprva odtekala še dalje na JZ nekako mimo Buj. Končno razodeva 
tudi D m ica (Valdemiga) s svojim kolenom pod Kaštelom, da je 
prvotno odtekala čez Kras med Bujami ter Umagom. Šele kasneje 
je vsekakor pritok Piranskega zaliva od Sečovelj navzgor zadenski



podaljševal svojoi dolino', načel najprej Drnico ter jo pretočil nasé, 
potem še Zgornjo Dragonjo samo ter nazadnje še linico (Argilo). 
Očitno je, da je na stiku fliša in apnenca rečna erozija Piranske 
reke, prvotne Spodnje Dragonje, naglo napredovala, morebiti tudi 
ob uveljavljanju dinarske podolžne prelomnice; v današnji raz- 
poredbi vodne mreže se še zeloi določno' kažejo sledovi prvotnega 
vodnega odtoka. Pretočitev zgornjega porečja Dragonje je očitno

Pod. 63. Pokrajina med Koprom in Marezigami

jako pospešila rečno vrezovanje, medtem ko so ponikalnicam po- 
nikve na črti Kras—Marušiči, Čepic, Zrenj ohromile erozivno moč.

V območju Dragonjinega kolena se je narodna meja izobli
kovala tako>, da je dolina še na slovenski strani, a višave na njeni 
levi s Kaštelom in Momjanom so hrvatske.

RELIEF. V  Šavrinskih brdih je vodna mreža zeloi gosta in flišno 
zemljišče je razrezano izredno  ̂ krepko. Zelo dobro se tu vidijo 
ostanki planot in teras. Pokrajina se je bila uravnala brez ozira na 
geološko sestavo. Zakaj v istih višinah, ki imamo v njih apniške 
podgorske planote in ne široko Bujsko-Zrenjsko apniško progo v 
vzhodnem delu (okrog Zrenja) z višino 400—470 m, imajo hrbti tudi 
v flišu ploščate vrhove, ki se jim takoj pozna, da soi jih vode iz
rezale iz nekdanje ravnine. Zlasti se vidi to v vzhodnem delu, v 
Pregarskih brdih, med Zrenjem, Sočergo, Krkavčami in Meriščem,



kjer dosežejo ploščati hrbti celo višino' 400—480 m, najvišje pri 
Gradimi v Gabr ju 482—489 m in Sluznici 494 m (prim. ime vrha 
Ravnica 478 m). Tudi v zahodnem delu dosegajo najvišji hrbti še 
400 m, ali po veliki večini ostanejo znatno nižji; znižujejo se v so
glasju z dolinami proti Tržaškemu zalivu. Nedvomno* je v njih 
razlikovati več zaporednih vršin, ki so kakor drugod tudi tu učinek 
uravnavanja v  postopna se ponavljajočem dviganju ozemlja. Ugo
tovljeno' je (12), da se more opazovati enotni ravnik od Kraške 
planote nad Trstom, kakor jo> vidimo med Sežano in Nabrežino 
skozi severno ter srednjo Istro do* skrajnega juga, in sicer bodisi 
v apniškem kot v  flišnem ozemlju. V vzhodnem delu Šavrinskega 
gričevja pripadajo temu ravniku ploščati hrbti ter vrhovi okrog 
450 m (do okrog 480 m), podobno' kot v sosednem kraškem ozemlju 
nad Sočergo' in Črnim Kalom.

Na splošno' se v tršem peščenjaku bolj držijo ploščati hrbti, 
nego v  manj odpornem laporju, ki zeloi hitro razpada in ne spre
jema prav nič vode ter je zato preprežen z vodnimi žilami in 
grapami. Toda poglavitna faktorja pri izoblikovanju površinskega 
lica sta podnebje in z njim v zvezi reliefna energija. V peščenjaku 
in laporju preperevanje naglo napreduje. V močnih nalivih ima 
odplakovanje velik učinek, ako so višinske razlike znatnejše. Voda 
preperelino sproti odnaša in razgalja se vedno znova gola flišna 
skala, bodisi v  grapah kot na širše v pobočjih, vegetacija se ne more 
prijeti tal, brez nje pa voda takoj zdrvi navzdol. Na srečo' takih 
pustih predelov v  naših Šavrinskih brdih nimamo1 mnogo, največ 
še v višjem vzhodnem predelu, nekatere tudi po notranjosti v za
hodnem delu, kjer so višinske razlike zelo velike, na primer okrog 
Padne. Posebno lepo se vidi, kako' blagodejno vpliva zmanjšanje 
strmca na »slabljenje odplakovanja, kakor nam najbolj zgovorno 
priča predel slepih dolin med Momjanom in Zrenjem. Tu je le 
malokje odprta gol ja va, se le malokje kažejo razgaljene in raz
drapane rebri peščenjaka, marveč je na položnih pobočjih povsod 
videti obilo' prsti, obiloi zelenja. Prav tako je zelo ugodno stanje 
v  nižjem obmorskem pasu, kjer so potoki ustvarili položnejša 
pobočja ter nižje hrbte, in tu je površina pokrita z zadostno' pre
perelino' ter z obilno plodno' prstjo. Ta predel ima najrodovitnejša 
kulturna tla, ki so na široko obdelana in zasajena s kulturnimi 
sadeži ter spremenjena v vinograde, oljčne nasade, vrtove ter sa
dovnjake žlahtnega sadnega drevja. Šavrinska brda so' temu pri
merno' gosto poseljena; vsekakor pa kažejo najlepše lice od morske 
strani. Vendar celo tu leži po površju dokaj debelega drobirja, ki



ga ustvarja preperevanje, zlasti ploč in pločic, v  katere tako rad 
razpada tanko placasti peščenjak. Povsod se vidijo vinogradi, sa
dovnjaki ter njive, obdane s plotovi iz peščenjakovih ploč, ki ob
dajajo tudi ceste in pota ter domove, a jih porabljajo prav tako za 
zgradbe. In kar je pred vsem važno: te ploče in pločice nudijo do
brodošlo gradivo za zidove-opomike, s katerimi podpro kulturne 
terase in jih dejansko sploh omogočijo. A kulturne terase, to so

Pod. 64. Kmetska hiša v okolici Strunjana

tisto- sredstvo, s katerim se zavaruje ter očuva prst v bočju ter se 
doseže, da je na razpolago' tako mnogo rodovitne zemlje za njive 
in vrtove v Šavrinskih brdih.

V takih pogojih so' povodnji v glavnih dolinah jako> običajen 
pojav. Tem bolj, ko pade tako' pogosto v hudih nalivih. In ker se 
vmes med dnevi z dežjem vrstijo zeloi suha razdobja, je površje 
vedno bogato založeno' s prahom in peskom. Odplakovanje ima 
vedno obilo posla, saj krepko' kolebanje topline zelo pospešuje 
preperevanje v  skrajno' malo' odporni hribini flišnih tal. Močno1 od
plakovanje v višinah povzroča, da tečejo' vode domala vedno zelo 
kalne, pa da puščajo v spodnjih legah, zlasti v dnu spodnjih dolin 
ter ob obali, zelo velike množine blata, rumenkastosive gline, ki bi 
pomenila veliko' rodovitnost, če bi ne bila preveč zamočena, pre- 
često poplavljana. Vsekakor pa je močno naplavljanje in zasipanje



značilno: za spodnje in sploh nižje dele dolin tudi v Šavrinski 
pokrajini.

Kljub temu, da odplakovanje odnaša takoi zeloi mnogo' drobirja, 
soi doline v notranjih področjih Šavrinskih brd primeroma malo 
nasute. Na splošno so le glavne doline dobile plosko dno, toda še tu 
je poi veliki večini ostalo prav ozko. Znatnejše širine so' le doline ob 
naj več jih potokih, kakor sta srednja Dragonja in Drnica (Valder-

Pod. 65. Dolina Stranice v sredi Šavrinskih brd

niga). Pač pa je piano' dno' zeloi obsežnoi ob spodnjem toku onih 
voda, ki se iztekajo neposredno v morje; tu se širijo> prave dan je 
ravnice, ki se jim na prvi pogled poizna, da sot nastale v  spodnjem 
delu potopljenih dolin, ób riasih, pa da neprestano rastejo v morje 
z neprestanim, trajno krepkim naplavi j an jem (71, 283). Toda v  
notranjosti Šavrinskega gričevja so stranske doline domala vse 
vrezane v obliki debri in grap, pa celo z jako strmimi pobočji, kar 
daje brdom značaj masivnosti. Očividnoi je znaten strmec, pa pre
vlada zelo finega drobirja, v zvezi s pogostnimi nalivi, med glav
nimi vzroki, da voda zlahka odplakuje, pa da morejo potoki odna
šati plavje prav do morja. In sicer celo tamkaj, kjer so vode v 
daljših glavnih dolinah, kakor vzemimo Dragonja ter Mirna z Bra- 
čanom, dosegle že primeroma zelo majhen strmec.



Zato pa nas ne preseneča razlika v  južnovzhodnem delu Šav
rinskih brd, v  predelu ponikalnic. Tu niso* samo' glavne doline, ob 
ponikalnicah samih ploskega značaja z znatno danjoi ravnico, se- 
stoječo' iz malo peska ter obilo blata. Celo ob njihovih količkaj 
znatnejših pritokih so vsaj oizke danje ravnice ob spodnjem toku. 
Ob njihovem zgornjem toku, kakor ob še manjših pritokih so se
veda tudi tu debri in grape, toda vendarle z manj strmo se vzpenja
jočimi pobočji. Značaj masivnosti pa je ostal brdom tudi tu.

Pod. 66. Erozija prsti v okolici vasi Trebése

Nemara k vtisu masivnosti zelo< mnogo1 pripomore tudi neena
komerna razporedba glavnih vodnih žil.

Poi naznačenih geomorfoloških svojstvih se južnovzhodni del 
Šavrinskih brd, nekako1 na JV od zgornje in srednje Dragonje, 
znatno razlikuje od severozahodnega. Južnovzhodno* področje je 
najvišje po> nadmorski višini, toda relativne višine so' manjše, saj 
smo prav tu v predelu ponikalnic. Glavni značaj dajejo pokrajini 
široki ploščati hribi, ki se vlečejo med grapami. Marsikje delajo 
vtis ravnih gora. Njihova višina se giblje največ med 440—470 m, 
a se proti zahodu spušča na ovršne ravnote nekaj malega nad 
400 m. Nad njimi se dvigajo* le redke še višje kope, okrog 480 m 
visoko. Najvišje segata Gabr jet 488 m ob Gradinu in Stara Mandrija 
491 m, najvišji vzpetini vseh Šavrinskih brd. Ob tej najvišji vršini 
so v bočju izoblikovane terase in zaobljeni položni presledki, zlasti



lepo vidnoi v klinih in pomolih med pritoki. Kako* nam je v njih 
gledati razvojne morfogenetske stopnje, odsev postopnega zniže
vanja erozijske osnove, je razvidno iz novih študij (104). Morfoge- 
netsko proučevanje kaže, da bo tukaj posebno zanimivo*, ker bo 
mogoče vršine in terase spremljati prav do morja ter jih tolmačiti 
v zvezi z gibanjem morske obale, ki pomeni tu hkrati absolutno in 
relativno' erozijsko osnovnico.

Kako so* tu ravnote zgoraj na vrhu, široki zaobljeni hrbti, pre
vladujoč element oroplastike, se najlepše razvidi iz dejstva, da 
stoje na njih ter na najvišjih terasah ob njih domala vsa naselja 
pokrajine s kulturami, medtem ko* so tesne grape in debri, pa tudi 
doline glavnih ponikalnic, po veliki večini le slabo* poseljene, ne 
le v dnu, ki je, če je plosko*, preveč namočeno*, marveč tudi v spod
njih in srednjih legah pobočij.

Severozahodni del Šavrinskih brd je mnogo manj masivnega 
značaja in tu nekoliko spominja na gorice, kakor smo jih vajeni, 
vzemimo*, na panonskem obrobju. Vendar prave enakoličnosti ter 
enakomernosti podravskih goric tu ni. Rečice, ki teko* v  morje, so 
tu svoje doline izdolble mnogo bolj globoko*, zlasti pa mnogo bolj 
široko*. Pri splošnem grezanju so* te doline* v svojem spodnjem delu 
prišle po*d morsko* gladino, pa so* mnogo bolj preplavljene. S tem so 
spodnji deli dolin postali — morski zalivi, a reke in rečice so jih 
začele v naslednjem razdobju zasipati s* svojim plavjem ter s pe
skom in jih z njim zadelavajo* še dandanes, potiskajoč z nasipino 
morsko obalo čim dalje bolj na ven. Na ta način so nastale široke 
plane doline*, ki se jim širina v smeri proti morju naglo razširja. 
Ravnina teh obrežnih dolin je naplavljena v  genetični zavisnosti od 
morske obale, saj se nahaja v višini morske gladine ali kvečjemu 
malenkostno* nad njo*. Zaradi tega so obrežne ravnice tako zelo 
prikladne za ureditev solarn. In da so* pretežno vlažne, je ob sebi 
umljivo*.

V obrežnem delu Šavrinskih brd so* hrbti med dolinami jako 
ploščati, ponekod skoraj ravni in kažejo* s svojimi ravnotami v 
ovršju, da so* ostanki nekdanjega ravnika. Višina najvišjih zahodno 
od Drnice (Valdemige) se drži med 250 in 270 m, a v smeri proti 
vzhodu, med Dragonjo* ter potoki, tekočimi v Koprski zaliv, se 
polagoma in enakomerno vzpne nekako* na 340—370 m, v sosednem 
področju na V in JV pa še na višje. V oroplastiki se tu najmarkant- 
neje uveljavlja dosti dolgi hrbet, ki se vleče nekako po razvodju 
med pritoki Koprskega zaliva ter porečjem Dragonje od Gračišča



čez Pomjan in Šmarje ter Gažon v  Piranski polotok. V njem se 
dviga na zahodu še Pomjanska gora, ki docela osamljena še do>- 
sega 405 m. Podobno se od tod na jugu in na severu med obrež
nimi dolinami vlečejo hrbti znatnih višin proti morju, prehajajoč 
v polotoke in pol otočke, moleče v  morje. V njih ne vladajo* več 
enakomerne višine, marveč jim slemenska črta koleba mnogo bolj 
razgibano'. Neposredna bližina erozijske osnovnice je pripomogla, 
da je v  njih erozija z odplakovanjem ne le krepkeje načela ostanke

Pod. 67. Kmetska hiša pri Pregari

starega pliocenskega ravnika, marveč da jih je po veliki večini že 
popolnoma odstranila. Končno je res, da imamo tudi v njih po
topljene hrbte, katerih najnižji konci so ostali kot polotoki z daleč 
vidnimi rtiči. O takšnem morfogenetskem razvoju nam pričajo 
plitvi hrbti v  morskem dnu, ki se vlečejo, od polotokov v isti smeri 
v morju, docela dobro vidni v poteku izobat (prim. topografske 
karte). Neposredna bližina morja kot temeljne erozijske osnove je 
povzročila znatnejše znižanje vsega gričevja. Spričo tega prevla
dujejo manjše relativne višine^ pa manjše strmine in položnejša 
pobočja. Tu so spričo tega tudi pobočja domala v  vsem obsegu pri
kladna za polje in vrtove ter sadovnjake, a celo tu so poglavitna 
stara naselja zgoraj na obvladujočih hrbtih.

L



GOSPODARSTVO IN NASELJENOST ŠAVRINSKIH BRD. V nobeni od 
slovenskih pokrajin ni gospodarstvo tako mediteranskega značaja 
ko v Šavrinskem gričevju. Neposredna bližina morja, splošna nag
njenost proti obali, pa majhna nadmorska višina, to so poglavitni 
činitelji, ki vplivajo na prevlado sredozemskega podnebja ter s tem 
na uspevanje južnih kultur. Yendar ne v vseh Šavrinskih brdih 
enako*. Najmanj ugodno je v  višjem vzhodnem, zlasti južnovzhod-

».

Pod. 68. Pokrajina nad povirjem Dragonje

nem delu, dvigajočem se preko 300 m, v znatnem delu celo* 400 m in 
še nekaj več. Če pomislimo, da more, vzemimo, oljka segati le naj
več do okroglo 300 m visoko (14; 12), nam postane takoj razumljivo, 
da morajo biti mediteranski sadeži v višjem južnovzhodnem delu 
Šavrinskih brd omejeni na najugodnejše spodnje lege. Podnebje je 
v soglasju z znatnejšo višino, družečo se z večjo oddaljenostjo od 
morja in znatnejšo kontinentalnostjo, pač hladnejše, bodisi v zimi, 
kot v nočeh. Dejstvo, da množina padavine z oddaljevanjem od 
morja raste, ne more odtehtati teh dejstev.

Očitno je, da je bil tudi tu gozd prvotna prirodna vegetacija. 
Kakšen je bil ta gozd, moremo' le še deloma sklepati po* sedanjem 
stanju. Človek je s svojimi kulturnimi sadeži tu posebno temeljito 
spremenil prvotno naravno* vegetacijo*. Vse brd ovito* področje je



sprva prekrival običajni gozd, kakor se je do dandanes ohranil 
zlasti v  višjem južnovzhodnem delu Šavrinskih brd. V osrednjem 
področju zavzema gozd še vedno okrog tretjine tal, seveda v prvi 
vrsti višje lege na osojnih pobočjih. V smeri na JV se delež gozdu 
ostalih tal še nekoliko' zvišuje ter zavzema ob prehodu v pokrajino 
Pregarskih ponikalnic pri Topolovcu, Gradinu, Pregari itd. do 
okrog polovice celotnega površja. Prevladujoče drevo v teh gozdih 
je hrast, toda v njih je drevje primeroma redko, neveliko in manjka

Pod. 69. Kulture v terasah nad Piranom

zlasti spodnja hosta. Med hrastovino' se mešajo bukve, pa gaber itd., 
toda hrast je povsod v prevladi. Kar je posameznega zimzelenega 
rastja, se drži le v bližini obale ter v  zvezi s kulturami.

Šavrinska brda soi v zelo veliki meri preurejena v obdelano 
zemljišče. Tla so' poi svoji sestavi in preperelini prikladna prav za 
tiste kulture, ki jim tukajšnje podnebje posebno prija. Šavrinska 
brda so kakor lep vrt in sadovnjak. Ne sicer v vsem obsegu, marveč 
predvsem v  nižjem severozahod n ero področju, medtem ko se pod
nebne ugodnosti in z njimi v  skladu gospodarska svojstva tem bolj 
slabšajo, kolikor bolj gremo proti JV v  višje področje. Najbolj 
značilen kulturni sadež je tu oljka, toda uspeva samo nekako' do> 
višin 250—300 m Najvišji oljčni nasadi v zgornji Rižanski dolini 
segajo do 230 m, toda v  zavetnih legah pri Šmarju nad Koprom do 
280 m, prav tako ob srednji Dragonjski dolini pri Novi vasi ali 
Krkavčah, a pri Grožnjanu onstran Bujskega krasa in Oprtalju



celo do 300 m (12, 109). Iz teh navedb se razvidi, da goji velika ve
čina Šavrinskih brd še oljko in da ji je onemogočeno uspevanje 
samo po osamljenih višjih hrbtih v  osredju ter po> sklenjenem 
visokem pasu na JV (12; 14; 105).

Smokva je nekoliko manj občutljiva, pa sega tudi v Šavrinskih 
brdih višje nego oljka. Le v najvišjem področju na JV ji je že pre
hladno*. Še širšo razprostranjenost ima tretji najimenitnejši sadež

Pod. 70. Mešane kulture

Šavrinskega gričevja: vinska trta, ki so zanjo naravni pogoji tu 
kakor nalašč. Celo v najvišjem predelu na JV zanjo ni prehladno, 
dasi seveda vinogradi tamkaj nimajo one imenitne vloge kakor v 
nižji sredi ter zlasti v nizkem obmorskem pasu. Vinogradi in oljčni 
gaji, v  njih je poglavitna oblika kulturnega zemljišča v vsem 
nižjem delu Šavrinskih brd, prav posebno v obrežnem pasu, naj
intenzivneje nekako doi višine okrog 200—250 m. Vmes med oljko 
ter trto raste smokva, pa najraznovrstnejše sadno drevje, razen 
običajnega tudi bolj južnjaško, kakor breskve, marelice, mandeljni 
itd. V obrežnem pasu je zelo' velik del odmerjen vrtovom, ki v njih 
z veliko brigo* in preudarnostjo’ gojijo zelenjavo1 in najraznovrst
nejše vrtne sadeže, kakor paradižnike, artičoke, melone, špargeljne, 
pa zgodnji krompir, fižol raznih časovnih tipov, grah itd. itd. Go



jenje najraznovrstnejših vrtnih sadežev, ki se vrstijo v ustreza
jočih letnih časih, se je moglo tem bolj preudarno in mnogovrstno 
razviti, ker je bližina trga vabila na intenzivno' vrtno' kulturo. 
Zakaj velike potrebe velikega mesta Trsta, ki je' v neposredni bli
žini ter je bil dosegljiv zlahka bodisi po kopnem kot po morju, so 
bile kakor nalašč pobuda za obdelovalce zemlje v tem primorskem 
pasu. Brez pretiravanja moramo reči, da je ves primorski pas od 
Trsta do solarn za Piranom tako' rekoč en sam neprekinjen vrt, kjer 
se v pisani zapovrsti menjavajo vinogradi z oljčnimi nasadi, sadov-

Pod. 71. Kulture na ravnini ob spodnji Dragonji

njaki z gredami, vmes pa so tudi večje njive bodi s krompirjem in 
sočivjem ali žitom, pšenico ter koruzo itd. Pobočja, povečini zelo 
položna, ne ovirajo obdelovanja, saj so povsod urejena v obliki 
teras, ki se vrstijo' ena nad drugo, položno nagnjene, često z zidovi 
iz peščenčevih pločic. Do polovice, ponekod še kaj malega več, je 
v tem primorskem pasu Šavrinskega gričevja obdelanega in spre
menjenega v njivoi in vrt, vinograd ter sadovnjak. Celo še daleč 
v notranjost nižjega obrežnega pasu je še 35—50 %• celotne površine 
spremenjeno' v naznačeno obdelano zemljišče.

Prav gotovo nikjer na Slovenskem ni obdelovanje zemljišča 
v kulturnih terasah tako' prevladalo' kot tu. Kamor seže oko, povsod 
je bočje preurejeno v terase, pa naj so na njih prave njive ali vrtne 
grede ali oljke ali češnje in drugo' sadno drevje ali vse to pomešano



med seboj. Vzdrževanju teras morajo vedno posvečati veliko brigo, 
zakaj nalivi, ki so* tu zeloi pogosti, radi odtrgajo rob in ga povalijo 
v usadu navzdol. Zato> imajo« terase marsikje oporo v zidu, sestav
ljenem iz apnenčevih pločic in ploč. In za prst se je treba brigati.
V tem soldanovem zemljišču je sicer ne manjka, toda treba je gle
dati, da je nalivi ne odplaknejo. Saj je očitno, da so' tudi tu začeli 
uvajati obdelovanje v obliki kulturnih teras zaradi nalivov, v borbi

Pod. 72. O ljke nad Portorožem

zoper silovito' erozijo' prsti. Skratka: kmetijsko delo' zahteva tu 
vedno velike brige in ker na teh pretežno' ozkih terasah, tako' rekoč 
pretkanih z oljkami, breskvami, češnjami itd., niso uporabljali 
kaj prida kmetijskih strojev, je ostalo delo nemehanizirano' in 
ga opravljajo' domala v vsem obsegu pridne delovne roke. Na te
rasah imajo tudi vse drugo urejeno primemo vrtni kulturi, vod
njake celo na znatnih višinah itd. Posebno poglavje so' dohodi do 
teras, za kar so potrebne poševne tekoče kolovozne poti. Najbolj pa 
se tu obnese, da je domačija bbzu tem vrtnim gredam in sadov
njakom na terasah. Nemara je iz te potrebe nastal tu docela pre
vladujoč način, da bivajo obdelovalci te terasne zemlje v posamič 
sredi kultur stoječih domovih, da imajo vse nasade pri roki okrog 
hiše. Tu stoje domačije, najčešče nadstropne hiše kmetov-vrtnarjev*



sredi kultur, bodi v  bočju, bodi na široka plečatih hrbtih in kopah, 
ob cestah in v bližini cest, skratka, tu popolnoma gospoduje raz
ložena naseljenost. Celo« vozički in živina, pa orodje, vse je prila
gojeno' temu svojevrstnemu obdelovanju in reliefnim pogojem. Tu 
imajo povsod le manjše ali vsaj samo« srednjevelike vozičke, na 
štirih kolesih seveda, pa vozi jih ali osliček ali mula, pač zato, da 
zmore vo«žnjo« po neširokih kolovozih. Seveda pa znosijo ogromno 
tega na glavi, v svetlih, dokaj velikih pletenih jerbasih. Skratka, 
vse je svojsko v  teh Istrskih brdih, vse deloi teče čisto po svoje v tej 
čudoviti terasni vrtni pokrajini. Podoba je, da je ta tip kmetijske 
kulture tu že dokaj star, da se deduje že skozi stoletja.

Toda v  naši dobi je ta način komercializiranega vrtnarskega 
kmetijstva v Šavrinili v  krizi. To se nam razodene že na prvi po
gled, ko vidimo, kakoi ogromno« je tu že kulturnih teras ostalo 
praznih, poraslih le še s travo«, z bornimi ostanki slabo« ali nič 
oiskrbovanih sadnih dreves, suhih oljk itd. Ni več pridnih rok, ki 
bi jih obdelovale. Res da je en del vzroka tega propada v  dejstvu, 
da sei je« mnogo starih kmetov-obdelovalcev v spremembah našega 
prevrata izselilo«, pa da na njihova mesta še niso prišli novi ljudje, 
pa da še« niso« zastavili toliko« dela in izkušnje, spretnosti itd., kolikor 
je potreba. Ali vendar, podoba je, da ležijo« vzroki še globlje. Saj 
vidimo« tu zelo« mnoge kulturne terase opuščene že pred desetletji, 
že davno pred družbenimi prevrati polpretekle dobe. Poglavitni 
vzrok za opuščanje napornega in zamudnega kmetijskega ter vrt
narskega dela na teh kulturnih terasah je v begu od kmetijstva 
sploh, kar se je tudi tu začelo že mnogo« pred zadnjo« vojno'. Zdi se, 
da je za skrbno«, ročno obdelovalno« delo' dandanes manj razpolo
ženja, saj je delo' v  tovarnah in v drugih urbanskih poslih udobnejše 
in lažje, pa vezano« samo na določene ure, medtem ko« posel v teh 
terasnih kulturah ne mo«re poznati časovnih omejitev. Komeirciali- 
zirano« kmetijstvo« se je tako« uspešno razvilo do« tolikšnega viška pač, 
ker je bil vedno pred nosom ustrezni trg velikega pomorskega ter 
industrijskega mesta, in so' v Trst lahko« vedno« sproti vozili in nosili 
ter sproti spravljali pridelek v denar pa po ustreznosti menjavali 
sadeže. Preorientaci ja na izvoz in na centralnoslovenske trge je  
sicer možna in izvršljiva, toda vendarle združena z marsikakšnimi 
težavami in nevšečnostmi, tem bo«lj, dokler ni tudi trgovsko« posre
dovanje prilagojeno« in prav tako« specializirano', kako«r je vse to 
kmetijsko' delo« samo« komercializirano«. Da so« zares ti globlji gospo
darski vzroki med najbolj učinkovitimi v propadanju vrtne kulture 
v Šavrinih, smemo« do« neke mere sklepati tudi po« dejstvu, da se vidi



največ opuščenih kulturnih teras v osojah, kjer pravijo domačini, 
da dela mraz z burjo in pozebo največjo škodo- — silna je bila na 
primer škoda od pozebe na oljkah v zimi 1956 (107) — pa v  višjih 
legah, medtem ko- so ostale kulturne terase najlepše v obratovanju 
v prisojah in v spodnjih legah, na primer na široko okrog Izole, 
Kopra, Strunjana, Pirana itd.

Pod. 73. Sadovnjaki na kulturnih terasah med Ravnami in Novo vasjo

Prav dobro moremo tu opazovati, kako je manj kulturnih teras 
v višjih legah, kjer postajajo pobočja manj strma. Očitno- je, da 
obdelovalcu zemlje v  položnih pobočjih ter zlasti na širokih rav- 
no-tah zgoraj na Pregarski planoti, pa že nižje, okrog Krkavč, Ko- 
štabone itd., nalivi niso bili tako- silno nevarni, ker njihove škodlji
vosti niso- podpirale hude strmine. Zato- tu zgoraj prevladujejo 
normalne obsežne enotne njive. Kjer pa pobočja prehajajo v hujše 
strmine, vidimo bodisi v  njivah kot v sadovnjakih urejene vsaj 
manj pravilne stopnje, spominjajoče na obdelovalne terase, na pri
mer okrog Raven, Nove vasi, Krkavč itd. In končno-, kjer imamo ob 
najvišji uravnjeni planoti, postavimo okrog Pregare, Gradina, To- 
polovca itd. v flišu hujše strmine, vidimo- v teh strmih pobočjih, 
kako se v  njih uveljavlja erozija prsti, kako se v nalivih razgalja 
flišno zemljišče in kako- se nam v njih kažejo pravi tipični badlands



(prim. fot.). Seveda je tudi res, da tu zgoraj ni komercializiranega 
kmetijstva, prilagojenega na visoke obmorske temperature, pa zato 
ni bilo toliko spodbude za borbo zoper erozijo prsti, za napravo 
kulturnih teras.

V višjem predelu na V in zlasti JV, posebno' na levo od Dra
gonje, je za vrtno in sadno kulturo znatno slabše, bodisi zaradi 
hladnejšega podnebja v višinah, kakor spričo znatnejše oddalje-
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Pod. 74. Nova vas

nosti od pripravnih zvez do> Trsta. Namesto oljke in smokve ter 
drugih bolj južnih sadežev so> tukaj gaji pravega kostanja, katerega 
sadež jako dobro uspeva na flišnih tleh ter daje precej pridelka za 
prodajo. Namesto vrtov in sadovnjakov ter vinogradov je tu več 
njiv, a na njih razen koruze in pšenice tudi drugih pridelkov. 
Vendar precej zemljišča je tu slabo izkoriščenega, v najslabšem JV 
je že samo 11—20 % celotne površine v njivah z vrtovi ter sadov
njaki in vinogradi, v srednjem področju bolj na SZ pa nekako med 
20—35 %  (38; 37). Saj je tu ponekod še gozda do 50 %, a prav tam 
v najvišjem predelu zavzemajo tudi slabi pašniki že omembe vre
den delež.

V takšnih pogojih je živinoreja v  Šavrinskih brdih le podreje
nega pomena. Travniki so na razpolago največ v ravnem obrežnem 
področju in tu goj ijo tudi govedo', največ za vožnjo, oranje itd.



V okolici Kopra in sploh, bliže Trsta in drugih mest redijo v  pre
cejšnji meri tudi krave, da prodajajo' sproti mleko v mesta, Z odda
ljevanjem od obrežnih travnikov, z rastočimi višinami ter oddaljen 
nostjo od prometnih žil je imela večjo' vlogo' tipična istrska drobnica, 
koza in ovca, pa osel z mezgom, ki je v  vsem tem področju važno 
tovorno živinče. V obrežnih področjih ima znatnejši pomen tudi 
prašičereja in gojenje perutnine.

D a je zemljiška posest v  Šavrinskih brdih silno razdrobljena, 
je biloi že neštetokrat naglaševanoi z obžalovanjem. Toda izboljšanje 
teh neustreznih posestnih razmer je tu posebno' težka stvar, kajti 
kako izvesti komasacijo v  teh pobočjih, brdih in dolinicah, kjer so 
v prevladi terasne kulture, vrh tega v mešani sestavi. Zato ni čuda, 
da so remeduroi z mehaniziranim obdelovanjem s traktorji in po
dobno uvedli najuspešneje tamkaj, kjer vodijo gospodarstvo večja 
državna posestva, kakor zlasti v  okolici Izole, na Debelem rtiču in 
v bočju nad Ankaranom, v Briču itd. Kmetijski obdelovalci so> 
sicer v večini na individualni osnovi, toda organizirani v zadruge, ki 
si prizadevajo: usmerjati obdelovanje in prodajo pridelka na veliko, 
uporabljajoč načela umnega komercializiranega kmetijstva ter vrt
narstva. Novi uspehi v  tem prizadevanju se obetajo', odkar so se 
v letu 1959 začele združevati manjše sosedne kmetijske zadruge 
v  večje enote. Posebno' pomembno' je, da soi se zadruge Strunjanska, 
Sečoveljska in Svetolucijska, ki predstavljajo najboljša obdelovalna 
zemljišča in najgosteje obljudena področja, združile v  skupno za
drugo s sedežem v  Sv. Luciji. Podobno so' se združile zadruge v 
drugih področjih Šavrinskih brd. Poglavitna sprememba v nove 
načine mehaniziranega gospodarjenja v Savrinskem primorju pa 
prihaja v  velikih sedanjih kmetijskih podjetjih. Tu se tudi v ob
močju kulturnih teras že orje na veliko s traktorji in modernimi 
stroji in urejajo se na novo veliki nasadi sadnega drevja in vino
gradov ter drugih sadežev. Seveda pa boi treba pri tem paziti, da se 
ustvari nekaj starim kulturnim terasam podobnega, z oporo zoper 
razdiralnot moč vode ob nalivih. Zakaj erozija prsti je nevarnost, 
ki trajno preži v  našem primorju.

Udejstvovanje v poljedelstvu, vrtnarstvu in vinogradništvu po
meni daleč prevladujoči poklic prebivalstva v Šavrinskih brdih.
V bližini morja imajo znatnejšo vlogo tudi druge zaposlitve, bodisi 
v tamkajšnjih mestih, pri ribištvu, v solarnah in podobno. Bliže 
Trstu se je že močnoi kazal učinek privlačnosti velikega pristani
škega mesta. Tjakaj soi hodili in se vozili mnogi na delo čez dan, pa 
se na večer spet vračali v svoje vasi in mesta. To gospodarsko' raz



merje nam razodeva poklicna statistika, vzemimo, za občino D o  
lina, kjer je bilo 1936. leta 48,8 '% zaposlenih v poljedelstvu, 39,3 % 
v industriji ter prometu in 5,4 % v trgovini (9, 239). Toda že stara 
občina Dekani je imela takrat 74,2 %> v poljedelstvu, pa le 11,1 % 
v industriji ter prometu in 10,2 % v  trgovini zaposlenih, Šmarje 
86,7 % v poljedelstvu, 5,6 % v industriji ter prometu in 5,9 % v trgo
vini, podobno kot Tinjan s 86,0 % v poljedelstvu, 8,8 %  v  industriji 
ter prometu in 1,6% v  trgovini. Še večji delež v kmetijstvu teme-

Pod. 75. Opuščene kulturne terase nad Strunjanom

Iječih je ostal na višjem JV, kjer soi jih kazale Marezige 90,4 %. 
Odtlej se izvenkmetijska zaposlitev naglo veča, zlasti po osvobo
ditvi, spričo napredujoče industrializacije in napredovanja obmor
skih mest. Naglo napredujoča industrija v Kopru in Izoli, pa do 
neke mere v  Piranu in v Sečovljah privablja ljudi iz šavrinskih vasi 
v zaposlitev ne samo iz najbližjih, temveč obilo tudi iz višjih in 
bolj oddaljenih. Saj gosta mreža avtobusnih zvez zelo olajšuje 
vsakodnevno' potovanje iz vasi v okolici na delo' v podjetjih na 
obali. Toda industrializacija napreduje tudi drugače, v obliki usta
navljanja novih industrijskih podjetij v vaseh samih. V Dekanih 
v okolici Kopra je ustanovljena večja tovarna ključavnic ter ko
vinske galanterije, ki zaposluje že 215 ljudi. V Šmarju nad Koprom 
je nastala na novo' tovarna elektroradiomehanike, kjer ima delo že 
166 delovnih moči. Toda zelo mnogo ljudi odhaja za delom izven



Šavrinskih brd. Vse, kar se nudi razen za obdelovanje zemljišča, 
je b lo osredotočeno na obrežje, na morje, pa na bližino mest, poprej 
v prvi vrsti Trsta, zdaj v glavnem okrog Kopra, Izole, Pirana in 
Portoroža. Samoi v  okolici teh urbanskih središč se je delež kmeč
kega prebivalstva po' stanju v letu 1948 znižal pod 30 %  celotnega 
prebivalstva. V krajih bližje Trstu se je kmetski delež držal še 
vedno na 45—50 %, na primer v Dekanih, Škofijah itd. pa v Se
čovljah. V vseh krajih, ki stoje višje in so bolj oddaljeni od mest,

Pod. 76. Novi vinogradi vrh brda Romko nad Izolo

(urejeni po o ran ju  s traktorji)

agrarni značaj še vedno docela prevladuje, povečini z nad 70 % 
kmečkega prebivalstva ali, v prehodnem pasu, vsaj med 60 in 70 % 
(106; 105).

Odsev primeroma ugodnega gospodarskega stanja je prihaja! 
do veljave tudi v gibanju prebivalstva. Večina našega predela izka
zuje v razdobju 1880—1931 pomnožitev prebivalstva za 26—50 %, 
zlasti v obrežnem pasu ter v bližini Trsta, kjer je napredovalo še 
bolj. Le manjše, najvišje področje na vzhodu ne kaže takoi krepkega 
napredka, toda tudi tamkaj se je v istem razdobju pomnožilo za 
4—10 %. Vsekakor pa vzbuja pozornost dejstvo, da se v Šavrinskem 
gričevju nikjer ni pokazala stagnacija ali celo nazadovanje števila 
prebivalstva, ki je sicer tako usodno prevladujoč pojav že v so
sednem Krasu ter Brkinskem hribovju, pa na široko zadaj v celin-



stem  zaledju. Podobno se je gibalo število prebivalstva v daljšem 
razdobju 1869—1936 (prim. statistične podatke: 9, 321).

Ni čuda, da se je gostota naseljenosti v Šavrinskih brdih dokaj 
stopnjevala in da znaša dandanes v nižjem severozahodnem delu 
izven mest 100—130 ljudi na km2, a v višjem južnovzhodnem tudi 
še TO—100. Šele izven flišnega področja na V, SV ter JV je gostota 
manjša.

Pod. 77. Novi nasadi breskev nad Debelim rtičem

NASELJA. Tudi v oblikah naseljenosti se kažejo razločki med 
posameznimi deli Šavrinskih brd, v prvi vrsti med nižjim primor
skim področjem ter višjim južnovzhodnim in srednjim predelom.

V obrežnem področju, kjer je poglavitna domena vrtnarstva in 
sadjarstva ter vinogradništva in oljčnih nasadov, vidimo raztresene 
domove v precej enakomerni razporejenosti v razloženem tipu. Po 
pobočjih, po terasah, po hrbtih, po ploščatih kopah, po višjih in 
nižjih položnejših pregibih v  bočju, skratka, povsod stoje razloženi 
domovi sredi vrtov in sadovnjakov ter njiv. Enakomerno so razlo
ženi, enakomerno malo oddaljeni med seboj, vendar skoraj nikjer 
toliko zbližani, da bi mogli govoriti o združbi v vaseh, kakor smo 
jih navajeni v sosednih notranjih predelih. Le maloštevilne so prave 
vasi, bodi manjše, bodi večje, ki stoje v običajni trdni zgoščenosti 
domov, kakor vzemimo Šmarje, Pomjan itd., postavljene na obvla



dujoči višini. Razložena naseljenost se v glavnem ujema z območ
jem najintenzivnejšega vrtnarstva in sadjarstva. Toda ujema se 
hkrati z obsegom gospodarskega vpliva in upravnopolitične raz
sežnosti obrežnih mest in nanje se naslanjajočih starih okoliških 
občin, kakor1 so- obstajale v  prejšnjih desetletjih. Prebivalci obrežnih 
mest so imeli samo v  okoliških področjih svoje njive, vrtove in 
sadovnjake z oljčnimi gaji in vinogradi, pa so se bodisi sami pečali

Pod. 78. Kulturni nasadi z oporo iz trstike (canella)

z obdelovanjem ali pa so' opravljali to s pomočjo svojih kolonov. 
Pripomniti pa je treba, da je bilo po statistiki iz leta 1902 (Slov. I) 
kolonov v tem predelu primeroma prav malo, pa da so bili največ 
meščani sami še na pol poljedelci, vrtnarji, sadjarji itd. Nič ni 
značilnejšega v tem pogledu, ko podatki poklicne stitistike, ki pri
povedujejo', da je bilo v letu 1936 celo v mestnih občinah primeroma 
jako mnogo poljedelskega prebivalstva, in sicer v Miljah 20,5 %, 
v Kopru 49,6 %, Izoli 80,0'% in v Piranu 51,9 %*. Res je sicer, da 
pripada v obseg teh mestnih občin tudi zelo široka okolica z docela 
kmetskim prebivalstvom, vendar je bil tudi velik del ljudi iz mesta, 
ki so navedli poljedelstvo kot svojo poglavitno' gospodarsko' osnovo. 
Mnogo meščanov se je preživljalo z dohodki iz svojih vrtov in sa
dovnjakov in so hodili čez dan venkaj iz mesta na svoje zemljišče,



še običajneje pa je bilo, da so imeli tam najete delavce ali kolone. 
Mnogi meščani, tudi iz Trsta, so imeli v obrežnih brdih vile in 
stanovanjske hiše, kamor so prihajali na oddih, pa najete ljudi, da 
so jim obdelovali zemljišča. Yse to se je skoraj docela spremenilo. 
Kolonat smo odpravili, meščanski posestniki so se povečini odselili, 
a njive ter vrtove obdelujejo novoselci, ki so pokupili zapuščena 
posestva. Pravi kmetje-staroselci so> povečini ostali ter vztrajajo še 
na tradicionalnem obdelovanju kulturnih teras. Staro tradicionalno 
delo v teh obmorskih brdih je bilo dosledno samoi ročno. Tu je treba 
ogromno prekopavati ter okopavati, pleti in obrezovati, zalivati, pa 
ročno zasajati, presajati in privezovati. Veliko vlogo ima tu trstika 
(canella), ki jo' zasajajo po' njivah in nasadih, da nanjo privezu
jejo paradižnike, fižol, grah itd. itd. Stara tradicija uči pridelovati 
sadeže na majhnih gredah, predvsem pa mešano, tako da so sadna 
drevesa z oljkami, a prav tako tudi trta med njivskimi in vrtnimi 
gredami po terasah. Šele v najnovejši dobi so začeli tudi na brdih, 
postavimo okrog Izole, oranje in prekopavanje s stroji; seveda z 
mehaniziranim načinom obdelovanja ne bo več osnove za mešanje 
kultur. V obrežnem pasu s prevlado razložene naseljenosti je bilo 
prebivalstvo' po znatnem delu italijansko'. In sicer v glavnem v me
stih, v znatni meri tudi v okolici ob mestih. Toda nikakor ne iz
ključno samo italijansko'. Zakaj tudi v področju razložene naselje
nosti SO' imeli zelo' velik delež Slovenci, in sicer v vsem pasu od 
Trsta do Dragonje.

Ves osrednji ter vzhodni in južnovzhodni predel Šavrinskih 
brd ima docela drugačno oblika naseljenosti. Predvsem tukaj ni 
nikakih razloženih naselij, marveč imamo domala povsod sklenjene 
vasi, bodisi prav velike tesno' stisnjene vasi, ali manjše vasice ter 
zaselke. Kar je pravih velikih vasi, so tesno sklenjene, tako da 
stoje domovi tesno' v kupu, docela brez reda. Manjše vasi in vasice 
so nekoliko manj stisnjene, domovi postavljeni bolj narazen. Za
selki so zlasti v južnejšem področju, na prehodu v Bujsko kraško 
progo', nekaj bolj razpotegnjeni; posamezni domovi so tu, tam že 
nekoliko oddaljeni od večine. V tem se pač izraža vpliv sosednega 
obmorskega predela, v katerem prevladuje razloženo' naselje. Toda 
v glavnem sta obe področji z različnim tipom naseljenosti zelo 
vidno ločeni med seboj. Do' koder so stare čase segali teritoriji 
mestnih obrežnih občin Milj, Kopra, Izole in Pirana, tako daleč 
sega razložena naselje. Onstran starih občinskih meja se začno 
sklenjena naselja. Le malo se v mejnem pasu prepletajo naselbinske



oblike. Zakaj samo prav neznatno moremo opazovati posamič ali 
razloženo stoječe domove izven območja starih mestnih občin.

Hiše v Šavrinskih brdih so docela mediteranskega značaja. In 
sicer so tu kmetski domovi po ogromni večini nadstropni, hiše po
dolgovate z zelo položno streho. Hiše so seveda vse zidane, in sicer 
iz kamna, ki ga tako obilo nudi domači peščenec. Zidovi ostanejo

Pod. 79. Kmetski domovi s stogi slame

v zgornjih legah najčešče neometani, medtem ko so v nižjih, zlasti 
obmorskih krajih hiše ometane in pobeljene. Strehe so jako položne^ 
krite po veliki večini z Žlebniki ali s kamnitnimi pločicami. Hodniki 
ali balkoni ali kamnite stopnice na vnanji strani, kakor so tako 
značilne za Kras, so* na hišah v Šavrinskih brdih manj pogoste. 
Izboklina kaminskega prizidka je videti domala redno na zunanji 
strani. Toda v novejših hišah se je kamin marsikje že umaknil 
modernemu štedilniku. Običajna so velika okna s polkni, ki so tako 
potrebna zaščita zoper poletno vročino (oib morju pri solinah tudi 
zoper komarje) (50, 81).

Za domačijo šavrinskega tipa (Nice, 50: koprski tip) je zna
čilno', da premore primeroma malo gospodarskih poslopij. Najmanj 
ob morju, kjer nekmetski, vzemimo ribiški domovi, poleg hiše sploh 
nimajo ničesar drugega. V obrežnem pasu s popolnim gospostvom



vrtnarstva, sadjarstva, oljke, vinogradništva, ni velikoi potrebe po 
gospodarskih poslopjih, zato jih je mata, a še ta so majhna. Kolikor 
več pomeni proti notranjosti, zlasti v višavah, tudi živinoreja, pa na 
severu mlekarstvo, tolikoi bolj so potrebni tudi hlevi in gospodarske 
pritikline. Yen dar ker je hiša velika, nadstropna in dokaj široka, 
ima obilo prostora in soi v  njej urejene shrambe, bodi za orodje kot 
za pridelke. Spričo tega je hiša, velika in zelo prostorna, ki daje 
poglavitni značaj domačiji v Šavrinskih brdih, tako da so druga

Pod. 80. Vas Pomjan nad Koprom

poslopja ob njej docela neznatna. Pač pa vidimo tu v bližini hiš 
visoke kope sena ali slame, ki jo na ta način shranjujejo.

Izpustili bi jako značilno' potezo naselbinske geografije, ako se 
ne bi posebej ustavili ob legi naselij. V obmorskem pasu so doma
čije razložene tako rekoč povsod od obale ali od vrh stene klifa po 
pobočjih navzgor ob kolovozih in cestah prav dot vrhov in hrbtov. 
Poseljenost je tu res zelo enakomerna, seveda le do ondod, do koder 
sega razložena naseljenost. V višjem srednjem in južnovzhodnem 
predelu je precej drugače. Tamkaj so doline v svojih dan jih ravnah 
kakor bočja v  spodnjih legah malodane popolnoma neposeljena. 
Naselja so na višinah, in sicer bodisi na ploščatih hrbtih kakor na 
zgornjih legah bočja, zlasti po višjih terasah. Posebno je značilno, 
da so največje vasi povečini nameščene na višinah, od koder obvla
duje pogled okolico na blizu in daleč. In kjer segajo» sklenjene vasi

M



v področje razložene naseljenosti, jih vidimo predvsem po obvladu
jočih višinah. Nadalje je značilno', da imajo največje vasi po ob
vladujočih višinah po' veliki večini predslovenska imena, kakor so 
Padna, Pomjan, Kubed, Tinjan, Gažon, Koštabona itd. Podoba je, 
da so' to najstarejša naselja, ki so ostala na istem mestu skozi tisoč
letja, čeprav so najbrž menjavala prebivalstvo. Zdi se, da imamo 
v njih dediščino mnogo' več nego iz rimske dobe, da izvirajo' še prav

Pod. 81. Kmetski voz v spodnjih Šavrinih

iz prazgodovinskih časov, ko so bila gradišča po> brdih, zlasti po 
obvladujočih višinah, najbolj običajna oblika naseljenosti, kakor 
pričajo številna imena. Lega vasi na višinah, kakor jo bomo spo
znali tudi na Krasu, v  Brdih, na Vipavskem, v Brkinih, je za Šav
rinska brda še posebno značilna; mogočno se razgledujejo s plo
ščatih višjih hrbtov in brd kamenite vasi, napravljajoč s svojo 
vzvišeno lego, sklenjeno' zazidanostjo in visokimi belimi ter sivimi 
domovi vtis majhnih trdnjav, majhnih mest. Šavrinska brda so se 
nahajala nekako vstran od velikih cest, pa so ostala vsaj do neke 
mere zavarovana pred najhujšimi, najbolj trajnimi napadi in so 
mogla spričo tega trdovratneje kljubovati neštetim nezgodam, ki 
so se podile tod skozi.

Značilno za značaj reliefa je tudi dejstvo, da so ceste po veliki 
večini speljane po višinah, največ po dolgem po hrbtih, kakor je,



Potek poselitve

vzemimo, cesia od Pregare na Kubed, pa cesta od Gažona skozi 
Šmarje, Pomjan itd. Drugod tečejo' ceste poi pobočju. Celo tiste, ki 
so jih zgradili podolgem po> dolinah, se držijo vznožnega dela v 
bočju, zakaj po' dnu je zanje prevlažno in burne povodnji bi jim 
tamkaj delale prevelike preglavice; takoi moremo opazovati v Ri
žanski dolini, pa ob Drnici itd. Zdi se, da so takšne ceste povečini 
novejše naprave. Marsikatera od večjih dolin je ostala docela brez 
ceste, kakor vzemimo Dragonjska dolina od izpod Kaštela navzgor.

POTEK POSELITVE. Šavrinska brda so glede poteka poselitve 
in sedanjih etnografskih razmer nedvomno ena najbolj zanimivih, 
pa tudi najbolj svojevrstnih pokrajin na Slovenskem. Ze jako zgo
daj se je človek udomačil v tem predelu, ki je bil, položen med Kras 
in toplo* južno morje, zanj prav posebno vabljiv. Starodavne za
snove luk na obali, pa številna gradišča na višinah pričajo o znatni 
obljudenosti že v  prazgodovinskih razdobjih. V srednjem veku je 
nastalo* tu nekako neizravnano razmerje. Na dediščini rimske dobe 
se je držalo1 romansko prebivalstvo' v  obmorskih mestih, ki soi ohra
nila svojo posebno regionalno govorico, slično* furlanščini (14, 101) ; 
držala se je dokaj trdovratno' ter je izumrla šele v srednjem veku 
ali še kesnejei. Bemečansko' gospostvo' jo je pač izpodrinilo' v korist 
benečanskega narečja. Pod vplivom obrežnih mest in njihovega 
gospostva se je romansko prebivalstvo ohranilo' tudi v  obrežnem 
področju, toda ne dalje ko kakih 4—5 km od obale v notranjost. Tli 
je prevladovalo' do> naših dni italijansko govoreče prebivalstvo, ki 
je kmetijskega poklica, toda v zunanjem pasu tu bolj, tam manj 
pomešano s slovenskim življem, ki je zlasti ponekod v  severnih 
delih obrežja že seglo' docela k obali.

Toda velika večina Šavrinskih brd je imela slovensko prebi
valstvo'. Kakor hitro se oddaljimo' od obale, je prevladovalo' slo
vensko1 prebivalstvo', in sicer po> veliki večini docela sklenjeno', 
tako da je bilo« narodno mešanih krajev jako malo. Slovenci so se 
semkaj doselili že zgodaj v  srednjem veku, in sicer so prodirali 
semkaj preko Krasa ter zasedli gričevje in bližnje kraške planote 
nekako' do- Dragonje (51). Toda na ozemlje romanskih mestnih 
občin je ta prva slovenska naselitev segla le malo, v glavnem posa
mezno'.

Podoba je, da so se ob koncu srednjega veka in s prehodom v 
novi vek tudi v Šavrinska brda doseljevali begunci od JV, iz bal
kanskih dežel, pa da je nekaj uskokov, ki so se v  znatnih množinah



spuščali v ostale dele Istre, doseglo tudi Šavrinsko pokrajino ter 
ostalo v njej. O tem nam pripovedujejo že krajevna in osebna 
imena. Podoba pa je, da se slovensko-hrvatska etnografska meja v 
najzahodnejšem delu Istre ni razvila tako močno pod vplivom teh 
doselitev, kakor v  sredi in na vzhodu.

Tudi v srednjem in vzhodnem delu Šavrinskih brd nam kra
jevna imena pripovedujejo, kako moremo razlikovati nekako tri 
naselbinske plasti, tri stopnje v procesu poselitve. Najstarejšo stop-

Pod. 82. Kmetski voz v zgornjih Šavrinih (med Pregaro in Sočergo)

njo nam nakazujejo krajevna imena predslovenskega značaja. V 
slovenskih krajevnih imenih pa moremo1 razlikovati dve skupini. 
Prva nam kaže imena, ki jim je osnova poimenovanja največ po 
vodah, geomorfoloških dejstvih, drevju itd. To se zdi, da so kraji 
zgodnje slovenske naseljenosti. Mednje spada tudi Dolina pod Soi- 
cerbom, ki se imenuje kot sedež edine pražupnije na Šavrinskem 
izven obmorskih mest (II. 3, 42). Druga skupina slovenskega izvora 
so imena kolektivnega značaja. To so po velikem delu majhne 
vasice ali celo zaselki (Kocjančiči, Babiči, Turki, Gregoriči itd.). 
Nikakega dvoma ne more biti, da moremo v njih gledati nasel
binsko plast najmlajše stopnje. Toda krajev tega značaja je jako 
mnogo, in iz tega dejstva moramo zaključiti, da se je naseljenost 
v Šavrinskih brdih tako močno strnila in zgostila šele primeroma 
kesno, nemara zares šele s prehodom v  novi vek.



Potek poselitve

Šavrinska brda so se nahajala nekako v  zatišni legi. V rimski 
dobi je vodila tod skozi velika cesta skozi Trst in Zavije pa ob 
Koprskem zalivu ter čez Šmarje (Monte), Padno in Kaštel ob za
hodni Istri proti jugu. Toda v srednjem veku ta cesta ni mogla 
pomeniti kaj prida prometne pobude, saj je pravi živahni promet 
strujil od primorskih mest povprek proti V in SV. Kolikor bolj je 
rastel Trst ter prekosil nekdanje tekmece v benečanskem obrežju,

Pod. 83. Kmetski možak z osličem pri Krkavčah

toliko večjo vlogo1 soi dobile stare in nove ceste, držeče k tržaškemu 
mestnemu središču. Danes imamo v cestni mreži nekako interfe
renco obeh pravcev, zakaj tudi dohodi k domačim obrežnim mestom 
mnogo pomenijo, saj predstavljajo hkrati zvezo do Trsta posredno, 
po morski poti.

Zelo je značilno, da v  vsem področju Šavrinskih brd nimamo 
razen na obali nobenega tržišča, nobenega urbanskega naselja. 
Kakor je sicer res, da so površinske značilnosti s silno razčlenje
nostjo! in razkosanostjo reliefa, ki z ničemer ne vabi in ne pomaga 
h koncentraciji, zelo neugodne za nastanek tržnih krajev, je ven
darle treba jemati v  račun, da so nastajanje tržnih naselij ovirala 
in preprečevala obmorska mesta, podobno kot jih je preprečeval 
Trst na Krasu; saj je trgovina na ta način ostala koncentrirana na 
urbanska središča ob pristaniščih.



Šavrinska brda so spadala skozi dolga stoletja v vplivnoi sfero 
obrežnih, mest, ki so se nahajala razen Trsta v območju benečan
skega gospostva. Meja med ozemljem Benečanske republike ter 
avstrijsko notranjostjo je tekla od Žaveljskega zaliva pri Trstu tik 
nad severovzhodnim robom flišnega pasu — nekako po1 strmoi vzpe
tem robu kraških planot še daleč tja mimo Buzeta. Vsa Šavrinska 
brda so se nahajala še v območju benečanskega gospostva do konca 
18. stoletja, kar je seveda moralo zapustiti civilizacijsko in kulturno

Pod. 84. Ospska dolina pod Črnim Kalom

dediščino v najraznovrstnejših oblikah. -— V mejnem pasu so bile 
Zavije z Ospom (in sprva Črnim Kalom, medtem ko je bil Črni Kal 
od 16. stoletja dalje avstrijski) ter vsa Rižanska dolina, pa višave 
Pregarskih ponikalnic s Sočergo kakor tudi Buzetska kotlinica 
z Ročem še v  območju Benečanskega gospostva, v avstrijski oblasti 
pa soi bile višave s Sacerbom, Črnotičami, Podgorjem, Jelovicami 
ter Vodicami, kakor tudi Slavnik s Čičarijo.

BREG ALI BRŽANI JA se imenuje pokrajina v pobočju prehoda 
od morja na Kras tudi na jugovzhod od Tržaške Bržanije za So
cerbom; tu je od iznad Prebenka vključena v Jugoslavijo. To je 
pokrajina v okolišu Ospa in Gabrovice, ki sta nekdaj spadala v 
občinoi Dolino, pa Črni Kal, Loka, Bezovica nekakoi do' vasi Podpeč.
V tej pokrajini, ki bi jo mogli imenovati Čmikalski Breg, je sicer



še vedno strm ina v prehodu na planoto' Krasa, toda vendarle v ne
koliko1 drugačnih pogojih. V vznožju tu  ni več obmorska ravnina, 
temveč je  predel Šavrinskih brd, dasi ločen z dolino' Reke te r Ri- 
žane, Povirje Reke je  p ri Gabrovici pod Črnim  Kalom, a danja 
ravnica leži p ri O spu samo še 53 m nad  morjem, ob novi državni 
meji p a  le še 18 m. Očitno» je, da je Rižana sprva tod odtekala v

Pod. 85. Črni Kal z Bregom

Nad vasjo strma apniška stena prve kraške stopnje

Miljski zatok. Danes zavije Rižana pod Črnim Kalom proti zahodu 
ter teče v Koprski zatok. Njeno povirje je pod Hrastovljami, a 
njena dolina, ki ima samo' 70 m nadmorske višine, je izoblikovana 
tik ob strmem bočju Kraške planote, na vznožju Brega. Očitno je, 
da je imela Rižana sprva daljši tok, da je izvirala nekje med 
Movražem ter Rakitovcem in Sočergo, a danes priča o tem le še 
suhi dol (prim. ime vasi Dol s ponikalnico, 197 m), v ozemlju, kjer 
se s flišem že prepletajo proge zakraselega apnenca. Tu prevladuje 
že višji svet, izrazite stopnje v planoto Krasa ni več, zato tudi ni 
več govora o Bregu in o Bržaniji, ki se neha vsekakor okrog Pod
peči. Tli smo še vedno' v nekdanjem mejnem ozemlju, izredna 
obilica starih gradov in razvalin ter gradcev na višinah priča o tem. 
Stari dobri prehodi iz srednje Istre po tem dolu ter po Rižanski



dolini proti Tržaškemu in Koprskemu primorju so bili odprti tu. 
Nanje nas spominja znameniti Tabor zoper turške napade, ki je 
v čudoviti obliki ohranjen v Hrastovljah, pa v cerkvi v njem zna
menite freske z glagolskimi napisi iz 15. stoletja. Osp, Loka, Zazid, 
Hrastovlje, Movraž, Buzet so pripadali Benečanom, a Sacerb, 
Črnotiče, Podgorje, Jelovice avstrijski Istri (55).

Cmikalski Breg pomeni prehod iz nizke, še krepko mediteran
ske Rižanske doline na planote Krasa, ki so prva stopnja kontinen
talne notranjosti. Ta prehod je videti, da je bil vedno zelo važen; 
v  strmi apniški steni nad Črnim kalom, v  nadmorski višini okrog 
300 m so odkrili (Brodar 103) in raziskali kraško jamo ter v njej našli 
bogate izkopanine človeškega dela iz paleolitske dobe (podobno 
kot v jami Pod Kalom pri Trebčah nad Trstom). Breg je nagnjen 
proti JZ, torej na široko odprt soncu. Zato je kakor nalašč za kul
ture in slovi od nekdaj zlasti zaradi dobrega vina, posebno okrog 
Črnega kala. Prekrasen je pogled spomladi na cvetoče vrtove sad
nega drevja tod okrog. Sadno drevje, zgodnji sadeži, vinska trta, 
nekoliko še oljka in smokva, vse to rodi zemlja v Bržaniji, samo 
velike brige zahteva in trdega dela. Saj je treba vso prst zavarovati 
v kulturnih terasah zoper usade in silovito odplakovanje v nalivih, 
zoper erozijo prsti, ki je v teh strminah, z veliko sušnostjo, pa na
livi in burjo, trajna nevarnost. Zato zahteva hudih naporov, ako 
hočemo, da bo Bržanija okrog Črnega kala ostala napredna kul
turna pokrajina, prva mediteransko! nadahnjena pokrajina na pre
hodu iz celinske v  primorsko Slovenijo.

Črnikalski Breg je postal važen v  prometnem pogledu, ko je 
nastalo  ̂ vprašanje, kako speljati novo železnico, ki je postala ne
ogibno potrebna, ko' smo v  letu 1958 zgradili prvi del nove luke 
v Kopru. Železnica naj poveže notranjoi Slovenijo z novim kopr
skim pristaniščem, sposobnim, da sprejema tudi velike oceanske 
ladje. Železniška zveza čez Breg ni majhna stvar, saj mora pre
magati vzpon 400—450 m na kratko razdaljo. Izmed mnogih ob
ravnavanih variant prihajata najbolj v  poštev dve: prva, ki bi iz
hajala z železniškega križišča Kozina-Hrpelje (501 m), tako da bi 
z lahnim strmcem tekla mimo Klanca ter Petrinj, potem pa bi se 
začela spuščati v  veliki vijugi ne daleč od Kastelca (420 m) mimo 
Črnega kala podolgem po Bregu doi konca ob Podpeči. Od tam 
bi v  veliki zanki, v ozki vijugi zavila mimo Dola (197 m) v  dolino 
Rižane pod Hrastovljami, pa tekla po nji mimo Rižane (50 m) ter 
pod Dekani in Bertoki na Koper (99).



Druga varianta, ki jo proučujejo zlasti v najnovejši dobi kot 
mnogo' cenejšo, računa z odcepom koprske nove železnice od žp. 
Podgorje, od koder bi nova proga stekla v velikem ovinku južno 
okrog Hrastovelj, potem ob Kubedu ter pod Marezigami in Pom
janom na Škocjan in v  novo' pomorsko ter prometno središče ob 
vzhodni strani Kopra.

Pod. 86. Novi vodnjak pri Krkavčah

HRASTOVELJSKI DOL. V smeri nadaljevanja Brega ali Bržani je 
imamo Hrastoveljski dol ali bolje: podolje, ki je v glavnem še sveža, 
zelena pokrajina, kjer pa se med pičlimi zaplatami fliša že močno 
uveljavlja skalnato kraško površje, kratke ponikalnice in brez- 
vodno ozemlje. Tu izvira v  Vručku, v  dnu doline med Loko ter 
Kubedom reka Rižana v  močnem studencu, ki so ga zajeli za vo
dovod, napeljan v primorska mesta, predvsem v  Koper. Blizu tam 
so v  najnovejši dobi uredili farmo* bobrov, pa tudi fazanov in dru
gih živali. Sicer pa so* ti kraji ostali vstran od večjih gospodarskih 
in upravnih središč in ni čuda, če so> tudi ekonomsko nerazviti ter 
zaostali, čeprav vodi tod skozi že od nekdaj pomembnejša cesta 
od Tržaškega zaliva v srednjo Istro z Buzetom ter Pazinom in se 
vzpne v najvišjem prevalu v  Sočergi samo 319 m nadmorske višine. 
Očitno je, da se je po tej poti že zelo zgodaj vršilo* priseljevanje 
starih Slovencev v  smeri na srednjo Istro. Mnoga krajevna imena



pričajo o tem in tudi v govorici prebivalstva so jezikoslovci (Mo- 
lecki, Ramovš) ugotovili starinske poteze, ki kažejo na slovenske 
prvine. Tudi v novejši dobi se je v obrnjeni smeri uveljavljalo* od
seljevanje prebivalcev iz Buzetske pokrajine proti Trstu, v  naj- 
novejšib časih v šavrinska obmorska mesta. Dandanes pričajo avto
busne zveze skozi Kubed in Sočergo med Koprom in večjimi kraji 
srednje Istre okrog Buzeta, da so ekonomske in prebivalstvene 
zveze v teh smereh še vedno (ali morebiti točneje: znova) živahne.

K R A S

IME. OBSEG. MATICA V RAZISKOVANJU KRASA. Kakor na južni 
strani Šavrinska brda tako daje Tržaškemu zalivu na severo
vzhodni obali značilen okvir planota Krasa. Pogledom z morja se 
predstavlja ta celo še učinkoviteje s svojimi svetlimi, daleč vidnimi 
skalnimi pobočji pa z grebeni, ki se dvigajo na njem, z nekaterimi 
večjimi kraškimi vasmi, ki so vidne daleč po* morju. S svojimi znat
nimi višinami ne napravlja Kras vtisa samo za pogled, marveč 
prav posebno še za prehode v notranjost, ki jih dokaj otežuje. Vrh 
tega pomeni neposredno* sosedstvo Tržaškemu mestu, ki sega nanj 
s svojimi zunanjimi okoliškimi vasmi. Vsekakor je to nad vse 
markantna pokrajinska enota v Slovenskem Primorju.

Kras je po* prirodi jako dobro* in preprosto obmejena pokra
jina. Na severozahodu sega do ravnine ob spodnji Soči, kjer se 
apniške proge spuščajo* pod prodno* nasipino. Na severu in severo
vzhodu sega do fliškega gričevja in brd Vipavske doline. Vzhodna 
meja Krasa je manj enotna. Tu sega v  veliki vzboklini tja do Pivke 
med Razdrtim in Šempetrom, v nadaljnjem pa ga obmejuje flišno 
Brkinsko* hribovje. Samo* proti JV meja ni prav izrazita. Tu se 
vleče od Brkinskega hribovja pri Rodiku prečna proga spodnje- 
eocenskih apnencev ob Gradišču (741 m), kjer leži na njih celo* še 
zaplata fliša, in mimo* Gročane na dolino* Glinščice (ali zgornje 
Rosandre) z Botačem. Za mejo med Krasom ter Podgrajskim po
doljem s Čiči je ta eocenska prečna proga tudi orografsko* prav 
prikladna, čeprav se spočetka v nižjih ravnotah v slovenski severni 
Istri še nadaljujejo značilnosti od SZ.

Ime pokrajini v  teku zgodovine se glasi samo* Kras. Prejšnja 
stoletja niso* poznala druge označbe. Šele v novejši dobi se je jelo 
dostavljati ime po Trstu, tem bolj, ker je znanstveno proučevanje 
ter popisovanje kraškega površja po ostalih dinarskih in drugih



Pod. 87. Karta reliefa na Krasu (po Marussiju)
Belo: suhe doline; 1. strženi suhih dolin; 2. večje globeli v suhih dolinah; 3. v glavnem neuravnjeno površje



pred e lit čim. dalje bolj postavljajo' potrebo po podrobnejši in  na 
tančnejši opredelitvi. Imenovanje po  Trstu se p ri tem niti ne zdi 
prepričevalno utemeljeno, saj stoji T rst že izven Krasa in ga tudi 
politično ni n ikdar obvladoval. Začela se je  dodajati označba po 
Komnu, k a r  p a  se tudi ne more imenovati najbolj posrečena izpo'- 
polnitev. Naletimo pa, tudi na ime Goriški K ras (162, 19), pač po 
pripadnosti ti Goriški deželi, pa tudi na ime K raško planoto. Po
jav lja  se tud i knjižno ime Tržaškoi-Goriški K ras (14, 4). Nam, ki 
poznamo tudi razšel jence s; Krasa, po vsej Sloveniji raztresene 
Kraševce, popolnoma zadostuje preprosta stara  pokrajinska označ
ba  Kras,

K ras je  potemtakem prav  obsežna pokrajina, ena največjih 
pokrajinskih enot na Slovenskem sploh. K ljub temu, da je zemlja 
tu k a j tako zelo skopa z blagodatmi, biva n a  Krasu zelo mnogo ljudi, 
v vaseh, k i soi povečini trdno sklenjene, mnoge med njim i znatne 
ali celo velike, vse pa poi primorskem načinu iz kam na. Vseh ljudi 
na Krasu je  dandanes okrog 55.000. Od tega skupnega števila doma 
živečih Kraševcev jih  biva na ozemlju okolice T rsta blizu 10.000,, 
a na  spodnjem Krasu okrog Nabrežine, Zgonika te r Doberdoba, 
v robnem pasu, vključenem  v  območje Italije, okroglo 8500 ljudi. 
Skupnot je  tedaj onstran nove državne meje v Ita liji okroglo 18.500 
Kraševcev. Tostran nove meje p a  živi okrog 37.000 Kraševcev, od 
tega nekaj malega v okraju Gorica, a vse ostalo v  območju okraja 
Koper. K aj p a  je  poleg tega še raztresenih Kraševcev po ostalih 
k ra jih  notranje Slovenije in Jugoslavije in k a j je Kraševcev po> 
drugod po širokem svetu, zlasti v Ameriki, Severni in  Južni, o tem 
p a  n i moč navesti ka j trdnega, dasi vemoi, da je  število izseljenih 
in  široko poi svetu razseljenih Kraševcev jako  veliko.

Kras je  p rav  izrazita prirodna enota, ena najbolj samosvojih 
pokrajin  slovenske zemlje, p a  tudi določno opredeljena napram  
sosedstvu. V glavnem je  apniška planota povsem tipičnega k ra 
škega površja. Sestoji domala v vsem obsegu iz apnencev, v m anjši 
meri dolomitov kredne formacije, le v obrobju se jim  pridružujejo  
še apnenci spodnjeeocenske starosti, bodisi ob Vipavski dolini kot 
ob Tržaškem flišu te r na V ob Brkinskem hribovju, k je r so povsod 
udeleženi celoi v največjih višinah (Trstelj, F a jti hrib, Vena, Vrem
ščica itd.). Prostrano' apniško' ozemlje je  moglo' nuditi vodi obilo 
prilike, da  v njem  izvede zakrasevanje. Toda k  zakrasevanju ne 
nagibajo vse apniške plasti v  enaki meri, p a  so se zato krašk i po
javi mogli razviti po posameznih pasovih različnoi močno, dasi 
popolnoma manjkajo' le malokje. Najugodnejši so za nastajanje



rodovitne prsti spodnji kredi pripadajoči temni pločasti apnenci, 
vsebujoči tudi tanjše škriljave proge; najbolj na široko je  iz njih 
površje v severnem pasu planote, zlasti obsežno' okrog Komna; po 
njem  se v geologiji označujejo' kot komenske plasti. Za km etijstvo 
so na njih  najugodnejši pogoji, pa so zato najlepše obdelani in 
najgosteje obljudeni (12, 16). Zgornji kredi pripadajoči rudistni 
apnenci, k i so razprostrti zelo na široko (zlasti na V in J), nagibajo 
p rav  posebno k  zakrasevanju. Na n jih  gine voda najbolj v notra 
njost, v n jih  je  izdelala posebno gosto omrežje votlin, medtem ko 
se je  moglo prsti na površini nabrati p rav  malo.

D asi se k raške oblike niso razvile v vsem površju Krasa v  enaki 
meri, vendar popolnoma brez njih  tu  nismo nikjer. Saj je vsa po
vršina zgrajena iz apnencev, k i so za vodoi vsi propustni, dasi 
nekateri m anj, drugi bolj. Zato so vsaj vrtače, brezna in podzemske 
jame izdolbene po vsem K rasu in  vodni odtok se na  površini ni 
ohranil p rav  nikjer.

K ras je  bila prva pokrajina, k i je  evropski svet seznanila s kra- 
škimi pojavi; tu  so jih  mogli popotniki iz Evrope opazovati najlaže. 
Saj je  to znatno proti severu pom aknjena dinarska kraška po
krajina, hk rati v  tak i legi, da gredo čeznjo velike ceste, pa v nizki 
legi in zelo obljudena, vrh tega v neposrednem sosedstvu m orja in 
velikega mesta. Tako je  ta  pokrajina postala tako rekoč klasična 
dežela krašk ih  talnih oblik in pojavov; po njej se je sploh uvedel 
naziv krasa, dasi v nemški ali (v m anjši meri) italijanski obliki kot 
term in v svetovno geografsko1 litera turo  (Kras, Karst, Carso'), po 
regionalnem imenu za to našo krajino. Pripom niti pa  je  treba, da 
n© m orda zato, kakor da bi bil k ras tu  hujši ali bolj tipičen nego 
po drugod, saj imamo v  ostalih dinarskih pokrajinah še popolnejše 
in izrazitejše kraške predele te r k raške pojave. Pač pa  v poglavitni 
meri zato, ker so tu  kraške pojave najprej in najbolj natančno' po
pisovali, saj leži ta  pokrajina ob veliki historični prometni poti 
T rst—D unaj.

ZGRADBA IN GEOLOŠKA SESTAVA. Kras je  zgrajen prim eroma 
jakoi preprosto in slika o tektoniki, kakor so jo  postavile že starejše 
proučitve, se z novejšimi ugotovitvami n i bistveno spremenila, m ar
več p ravzaprav  le izpopolnila. K ras SO' popisovali, kako je  zgrajen 
v  obliki široke, položno vzbočene amtiklinale. Njenoi severno krilo 
p rehaja  v veliko sinklinalo' Vipavske doline, in sicer docela nor
malno*, medtem ko se južno krilo mnogo bolj strmo in odsekano 
spušča v Šavrinsko sinklinalno ozemlje. Nekako po sredi Krasa,



po temenu velike antiklinale, se vleče po dolgem velika prepoka, 
potekajoča od Brkinske flišne proge pri Divači čez Križ, Tomaj, 
Dutovlje in Brestovico' na Doberdobsko ježem

To' sliko' so dopolnili v  dveh pogledih. Prvič velika podolžna 
prepoka ne loči samo med seboj obe krili antiklinale, marveč pred
stavlja vsaka od teh dveh polovic samostojen antiklinalni svod, 
oba pa se stikata na imenovani veliki prelomnici (60, 24). Drugič 
velika osrednja podolžna prepoka ni enostavna prelomnica, marveč 
predstavlja pravzaprav sinklinalno' progo, ki postaja v smeri proti 
JV čim dolje bolj izrazita ter preide končno' v Brkinsko' sinklinalno 
področje (112, 108). V območju te podolžne kraške sinklinale se 
pojavijo v površju docela osamljeno' spodnjeeocenske plasti, vkle- 
ščene med kredne apniške sklade, ki sicer zavzemajo vso kraško 
ploščo.

Bodoče podrobno proučevanje bo' moglo do dobra pojasniti 
zgradbena svojstva Krasa in med drugim pokazati tudi, ali je tek
tonika v  vseh delih obsežnega Krasa tako preprosta in enakomerna 
ali pa vladajo vendarle razlike po posameznih področjih. Zlasti pa 
zanima vprašanje, kako' se na JV izvrši prehod v Brkinsko flišno 
ozemlje; ali morda v obliki več manjših vzporednih antiklinal in 
sinklinal, ali so se v vsem obsegu trde apniške grude ponašale ob 
gorotvomem stisku bolj okorelo ko gibke flišne plasti, ki so' zgne^ 
tene dalje na JV, v Brkinih, v sistem zgradbenih dolov in svodov.

Za geografsko' premotrivanje je važno, kako se velika podolžna 
osrednja prepoka uveljavlja v izobliki reliefa, zakaj po' njej je iz
dolbeno' veliko' podolžno' podolje, ki se bomo v naslednjem še obilo 
bavili z njim. Z njo se vlečejo' vzporedno podolžne prelomnice; po 
eni od njih se je izoblikovala dolina Raše, ki razodeva s svojim 
premočrtnim potekom tektonsko zasnovo (127, 12).

Na obeh krilih se rob antiklinalnega področja ujema z oropla- 
stičnim obsegom Krasa, s površjem prostrane Kraške planote. Tam, 
kjer prehaja severno anklinalno krilo v sinklinalo Vipavske doline, 
prekrijejo' eocenske plasti kredne apniške sklade, spuščajoče se 
dokaj strmo' proti SV, v docela normalnem položaju. Pav tu, v stični 
kredno-eocenski progi poteka visoki severni rob planote, podoben 
ozkemu pogorju. V največjih vzpetinah pa so udeležene poleg 
krednih skladov tudi spodnje- in srednjeeocenske apniške plasti, 
tako v  Trstelju, Fajtem hribu in dr. (prim. geol.-tekt. prereze v 
Stache, 1859, str. 295, 296, 297). Orografska meja se potemtakem 
tukaj najbolj ujema z geološko-petrografsko: visoka planota z moč
no vzpetim severnim robom sestoji iz apniških skladov, a nižje



··. 
··. ··. 

„ ..... 

TR.5T 

\ --
,) 1 

I. Loski potok 
II. Obrh pri Lofo 

III. Bloscica 
IV. Potok v Krifoi jami 
V. Karlovica pri Cerknici 

VI. Rak v Skocjanu 
VII. Pivka pri Postojni 

t~·„t ....... 
JJ~j·„.„„ .r 

······ . XII „„.„ „ . IX •• 
························· ./; 

~ 
OVipava 

~ / 1 

... 

0 

v:~~/ \v111 

~ ,..-··:::,v 
VII/ VI""· 
/ ·~„ V 
()Poslqjna "·· 

5 km 
...... -==--'=='--""' 

.... 

\ 

····· ····· 

Priloga II. Dognane podzemeljske pretoene zveze kraskib voda na Slovenskem. Pregledna karta (po A. Serku) 

VIII. Unec 
IX. Logascica 

X. Potok v Petkovcu 
XI. Rovtarica 

XII. Hotenjka pri Hotedrsci 
XIII. Rakitnica 
XIV. Krokarica pri Senturju 

XV. MoCile pri Zeleznici, Grosuplje 
XVI. Rasica pod Lascami 

XVII. Sica na Radenskem polju 
XVIII. Potok v Podpeski jami, Dobrepolje 

XIX. Ceresca pri Lascah 
XX. Potok pod Uzmani nad La!lcami 

XXI. TdiScica pri Tenteri 

XXII. Bistrica v RibniSki dolini 
XXIII. Rakitnica v Ribiski dolini 
XXIV. Brkinska Reka 
XXV. Podzemski odtok Vipave med Mirnom 

in Doberdobskim jezerom 
XXVI. Pretoki pri SabliCih 
XXVII. Hudournika pri Beki in Ocizli 

XXVIII. Bra5nica v Odolini 

\ 





hribovje in  gričevje Vipavske doline je  iz eOcenskega peščenjaka 
te r laporja, pripadajočega sinklinalnemu področju.

Enakoi določno se na južnozahodnem robu m eja med antikli- 
nalnim  in sinklinalnim  področjem ujem a z oroplastiko: visoka 
k raška planota se tu  spušča v Tržaški zaliv  in v njega podolžni 
smeri se nadaljujoče nizkoi sosedstvo, pripadajoče Šavrinski flišni 
kadunji. Tudi tu  je  bilo južnozahodno* krilo* velike kraške antikli- 
nalne enote potisnjeno* proti sinklinalnem u podolju, tako da se 
skladi posebno* strmo* spuščajo* vanj, ponekod v obliki preloma in 
nariva. V tem stičnem pasu se nahajajo  tudi veliki topli, žveplo 
vsebujoči izvori pri Tržiču. Prehod iz nizkega sinklinalnega v v i
soko antiklinalno območje se povsod uveljavlja v obliki velikih 
višinskih razlik. V endar v drobnem se vidi, da se bolj ujem ajo 
z geološko* mejo. Zakaj eoeenski pas je  tudi tu  obrobljen s progo 
trdili spodnje- in srednjeeocenskih apnencev, ki se vzpenjajo1 še 
v  sinklinalno-antik linalni. stični pas in so udeleženi še v sestavi 
robnega pogorja, obdajajočega K raško planoto*, kakor se posebno 
lepo vidi v tržaški Veni (prim. geol. karta, 112; 25a).

V splošnem se vse višine na K rasu znižujejo od JV proti SZ. 
Podolžne zgradbene osi so nagnjene proti SZ in vsa apniška kredna 
gmota z eocenskim robom se skrije pod kvartarno* nasipino Soške 
ravnine nekako v polkrožnem koncu med Tržičem (Monfalcone) 
te r ustjem  Vipave. N ajbolj proti SZ izbočeni pomol kraške kredno- 
apniške kam nine se tako rekoč potopi pod rečno nasipino' pri Za
gradu. Skoro* deset kilometrov daleč odtod se p ri Medeji dviga 
iznad prodne nasipine osamljena M edejska gorica, ki sestoji po
večini iz krednega apnenca, predstavljajoč osamljeni podaljšek 
našega K rasa; zveza je* pač v globini, pokopana pod debelo* odejo 
rečne prodne nasipine.

P roti JV narašča polagoma višina zgradbenih podolžnih osi, 
k i preidejo* končno v široko* eocenska kadunjo  Brkinsko. Prehod se 
izvrši nekako v prečnem področju med Senožečami, Vremščico- 
Gabrkom, Divačo* ter Ko*zino*. Tudi tu  sestoji prehodni pas iz dokaj 
širokih, vendar neenakomerno obsežnih ter zasukano potekajočih 
prog spodnje- in srednjeeocenskega apnenca. V prirodi površja se 
petrografska meja uveljavlja bo*lj učinkovito* kakor formacijska 
meja. V višjem področju med Razdrtim  ter Vremami-Košano* sega 
krednoapniška ploča kot nekak obsežen geo*lo*ški pomol daleč proti 
vzhodu, p rav  do* Slavine ter Pivke-Šem petra s Senožeškimi hribi in 
Košansko dolino*, ločeč vse* tr i delei flišnega ozemlja, Pivko, Vipavo' 
in Brkine.



GEOMORFOLOŠKA SLIKA. Kras se v književnih opisih najčešče 
označuje kot planota. Zares prevladuje v  površju na Krasu vtis 
planih, na široko vravnjenih ploskev, toda nikakor ne v  značaju 
enotnega pravega ravnika. Na Krasu je moral gospodovati sprva 
normalni preoblikovalni proces in v glavnem so* povrhnje tekoče 
reke s potoki izdelale prostrane ravnote, kakor jih vidimo danes 
tako na široko po Krasu. Zakrasevanje se je uveljavilo šele kasneje 
ter je prevladalo končno popolnoma. Zanj so> bili tu jako ugodni

Pod. 88. Suha dolina v spodnjem Krasu pri Brestovici

pogoji; pokrajina leži tik ob morju in je dokaj visoko vzdignjena 
nad morsko gladino. Tla so povsod iz krednega apnenca, ki je za 
zakrasevanje jako ugodne sestave; le malo* obsežni so vmes pasovi 
bolj dolomitiziranega ali lapornega apnika, kakor so na primer 
tako imenovane komenske plasti, ki so* bolj krhke in razpadajo 
v droben grušč. Končno se tu toplina drži skozi vse leto primeroma 
visoko, a tudi padavine so še izdatne, dasi jih je manj kakor v  
visokem zaledju.

Kraške oblike so kakor prevlekle površje ter mu dale značaj 
v malem. Toda v velikem je ohranjen relief, kakor so ga izdelali 
vodotoki v predkraškem obdobju, vse ogrodje reliefa je predkraško 
in z njim vse poglavitne poteze v  licu pokrajine.

Kljub primeroma znatni razsežnosti je površje Krasa zelo ena- 
količno. V glavnem vidimo* tu obsežne vravnjene ploskve, ob njih



malo bolj nagnjeno površje, pa spet zakrasele ravnote v  višjih 
legah, kakor v stopnjah nad njimi, a vmes dokaj visoke posamezne 
gore in hribe ter gorice, nekatere posamič in osamljene, a po veliki 
večini razvrščene v nizih ali celo v sklenjenih vrstah. Vse obsežne 
ravnote na našem Krasu kažejo po svojih višinskih razmerjih po
polnoma določnoi razvrščenost od JV proti SZ. Njihovo ravno dno 
v južnovzhodnem končnem področju, v prečnem pasu okrog Sena- 
dol, Divače in Kozine, se nahaja v nadmorski višini med 450 in 
550 m. Odtod so ravnote nagnjene v glavnem enakomerno' proti SZ, 
podobnoi kakor se znižuje dno v  običajnih rečnih danjih ravninah 
in dolinah, pa doseže najnižjo lego na severozahodnem koncu 
Krasa, v  področju okrog Doberdobskega jezera. Tudi iz tega se 
vidi docela določno', da so jih izoblikovale povrhnoi tekoče reke, 
usmerjene proti SZ.

V glavnem imamo tri podolžne nize večjih vzpetosti, hribov 
in gričev. Ponekod se vlečejo tako* zdržema, da imajo* značaj manj
ših ozkih pogorij, povečini pa so v  njih dokaj na gosto zarezane 
prečne vrzeli, kakor je pri Divači, Sežani itd. Na južnozahodnem 
robu Krasa se vleče skoroi sklenjen hrbet, ki se začenja že brž na 
JV od Sesljana, a doseže največje višine nad Trstom, v  Veni, vzpe
njajoči se doi 459 m.1 Znatno* višji, daljši in še bolj sklenjen je gorski 
hrbet na severnem robu Krasa, kjer se v njem dvigajo Fajti hrib 
432 m, Stol 630 m in kot najvišji Trstelj 643 m. V smeri nadalje
vanja tega severnega hrbta se dvigajo v povirju Raše vrhovi Ter 
675 m in drugi, ki pomenijo* že prehod v Senožeško* hribovje. Med 
obema obrobnima pogorjema se razprostira Kraška planota, toda 
ne enakomerno*. Po* njej se po dolgem vleče tretje pogorje, ki je le 
niz hribov in gora ter gričev, ločeč planoto* na dva neenako* velika 
dela, večjega severnega in manjšega južnega. Ta niz višjih hribov 
je v zahodnem delu bliže južnemu robu; začne se na JZ z osam
ljeno Grmado 323 m, a se potem v skupini Sv. Lenart 402 m, Volnik 
546 m, Medvedjek 475 m zviša in razširi, še bolj pa v skupini z go
rami Zidovnik 575 m, Stari Tabor 582 m, Strmec 593 m itd. Osam
ljeno* se* na jug odtod dviga Gradišče 741 m, jako obsežna gorska 
grmada z mnogimi stranskimi vrhovi. V osrednjem gorskem nizu se

1 Orografsko ime V e n a  je zelo stara označba in se pojavlja v zelo zgod
njih zgodovinskih tržaških listinah. Izvor imena mora biti jako star ter pomeni 
nekako toliko ko rob, kar se mora tolmačiti tudi za italijanske čitatelje (14, 4). 
Med slovenskim prebivalstvom je ime Vena znano le pri Opčinah in Proseku, 
kjer je ohranjeno tudi v zemljiških označbah (11, 8). Podoba je, da je v hribih 
na SZ, med Repnim in Nabrežino, ohranjena v dialektični obliki »Vejna« (Pri
morski dnevnik 28. jun ija  1959).



od Strmca proti JV višine naglo* nižajo* in pri Divači se vleče prečno 
pod njimi obsežna zakrasela ravan, ki obdaja tudi Gradišče okrog 
in okrog. Toda onstran ravnote se v smeri srednjega gorskega niza 
vzpenja glavni hrbet Brkinskega hribovja. Komaj moremo dvomiti 
o* tem, da je ta sprva predstavljal z osrednjim kraškim gorskim 
hrbtom skupno podolžno* pogorje. Kakor že mimogrede* rečeno*, sta 
planoti na obeh straneh Srednjega kraškega pogorja različne šir
jave; na vzhodnem koncu sta še dokaj enako široki, a z nadalje
vanjem proti SZ postaja južna planota čim dalje ožja, medtem ko 
se severna močno* razširi, zavzemajoč nazadnje skoro* ves* Kras. Po 
njih se vzdigujejo posamezne vzpetine, kakor je* ob južnem podolju 
že imenovano Gradišče 741 m s stranskimi vrhovi ter pomoli v vi
šinah nad 670 m; tu se dobro vidi, da se vršine ujemajo* z vzpe- 
tostjo* v bližnjih Brkinskih hribih. V severnem podolju se ob vzhod
nem koncu vleče nizek hrbet od Štorij čez Petnjak 582 m, Belico 
560 m ter Čebulovico 642 m proti Gabrku, a severno* ob njem teče 
zelo dobro* ohranjena suha dolina Senadolska, tako lepo* vidna in 
očitna, da je našla odsev v  krajevnem imenu.

V obeh planotah, ki ju loči Srednje kraško' pogorje, se danja 
ravan znižuje v smeri od JV proti SZ. Severna planota se nahaja 
okrog Divače, v soseski nad ponikvijo* Reke, v  nadmorski višini 
okrog 450 m, se zniža okrog Križa na ravnoto 330—360 m, okrog 
Dutovelj ter Komna na 250—280 m, pri Kostanjevici okrog 240 do 
280 m ter v bližini zahodnega roba pri Doberdobu na 110—190 m. 
Podobno je zniževanje strmca v južni planoti. Danja ravan se na
haja v predelu južno od Gradišča, nad povirjem Botača, okrog 
450—500 m vsoko, okrog Bazovice ter Lipice 360—400 m, pri Opči
nah 280—300m, med Nabrežino in Sesljanom le še med 100—150m, 
a med Sesljanom ter Devinom in Štivanom Devinskim še nižje. Iz 
teh višinskih odnošajev, ki iz njih docela določno odseva nagnjenost 
danje ravnine proti SZ, kakor tudi iz prirodnih svojstev površja se 
razvidi popolnoma razločno, da je obe planoti izoblikovala povrhnje 
tekoča reka. Južnovzhodno od Štanjela, okrog Štjaka, se flišno 
hribovje vzdiguje skoro za 200 m više kakor apniške planote v ne
posrednem sosedstvu ob Raši. Ker podlega preperevanju, spiranju 
in vrezovanju flišni lapor ter peščenjak brez primere bolj naglo 
ko apnenec, preseneča, kako* da so* se mogle tu za toliko uspešneje 
očuvati v  flišnem področju.

Vsiljuje se domneva, da je gorotvomi stisk pognal bolj pla
stične pa zato manj odporne eocenske kamenine v višino* še v rela



tivno* zelo mladi dobi, že potem, koi se bile pliocenske ravnote Krasa 
že izdelane.

Toda tudi še bolj v  drobnem vidimo* na Krasu sledove nekda
njih rečnih tokov ter njihovega morfogenetskega preoblikovanja. 
Tri velike suhe doline moremo spremljati po Krasu, a razen tega 
še več stranskih, ki pa tudi med njimi nekatere niso* majhnega

Pod. 89. Močno uràvnjeni Kras okrog Tomaja

obsega. Najbolj zgodaj je vzbudil pozornost Dol v zahodnem delu 
Krasa. Vleče se v  glavnem od severa proti jugu. Začenja se tik ob 
Vipavski dolini nad Pečjo* zahodno* od Mirna, kjer je izdolbeno 
njegovo dno* komaj 50 m nad dolinsko* ravnino ob spodnji Vipavi, 
pa se vije v  večjih in manjših vijugah proti J JZ v smeri nad Do- 
berdobsko* jezero* in še dalje na jug do* kraškega roba nad naplav
ljeno* ravnino ob Štivanskem zalivu. Dol je* izdolben potemtakem 
prečno* čez Kras in reže bodisi visoko severno* kraško* pogorje, kakor 
tudi manjše vzpetine, razvrščene v zgradbeni smeri. Njegova širina 
ni velika, tako* da mnogo* bolj upravičeno* govorimo o* suhem dolu, 
kakor o dolini. Dno* mu je v glavnem nagnjeno* od S proti J, vendar 
prav neznatno. Močno* pa je zakraselo in enakomerno danjo nagnje
nost so* zelo* deformirale vrtače in večje* ter manjše kraške kotanje. 
Nahaja se v glavnem v višini 60—85 m, za kakih 100—150 m pod

i



obdajajočo ga kraško* planoto in njenimi vzpetostmi. Kako* tesen 
je Dol, se vidi tudi po dejstvu, da ni bilo v njem prostora za nobeno 
večje naselje; nastale so samo posamezne hiše in se tu, tam zgostile 
v zaselke ob veliki cesti, ki teče po dolgem po njem, vežoč po naj- 
bližnji poti Gorico s Trstom; Devetaki so od njih najpomembnejši, 
a štejejo samo deset hiš. Med domačim prebivalstvom je znan pod 
imenom Dol, a v tuji strokovni književnosti, kjer so ga opisovali, 
pod italijansko označbo* Vallone (150; 14). Dol je izoblikovala po
vrhnje tekoča reka, tekoča v smeri od severa proti jugu. Sprva so 
menili, da je bila to Soča, ki ima še dandanes v glavnem vzporedni 
tok (Kossmat 150). Kasneje so' domnevali, da bi mogla biti to* ena od 
vipavskih voda. Res je, da je Dol Devetakov primeroma zelo* ozka 
suha dolina, ki se ne da primerjati postavimo* z Velikim Dolom 
pri Brestovici; biti je morala potemtakem dokaj nepomembna re
čica, ki ga je izdolbla; toda da bi bila to* Vipava, ni verjetno. 
Podoba je, da moramo* tu računati z velikimi in ponovnimi hidro
grafskimi spremembami v območju sedanje Vipavske doline, ki jih 
moramo še proučiti, potem bo* šele mogoče dati izčrpno in zadovo
ljivo* tolmačenje, kako je nastal Dol Devetakov.

Mnogo* večjega obsega je drugi suhi dol, ki se vleče po dolgem 
po Komenskem podolju, izoblikovan tako' krepko, da je našel izraza 
v živem ljudskem poimenovanju v več krajevnih imenih. Med nji
mi je najznačilnejše ime Veliki Dol, za vas, ki stoji ob njem nekako 
južno* od Komna. Po* njej ga bomo* v naslednjem imenovali, da ga 
razlikujemo* od Dola (Devetakov).

Suhi Veliki dol je izdolben podolžno po sredi v najnižji pas 
velike Kraške ravnote. Najlepše je* ohranjen v  spodnjem delu, od 
Jamelj pri Doberdobu navzgor, kjer je spričo kasnega zakrasenja 
jako malo* deformiran. Vleče se z lahnimi zavoji od Jamelj navzgor 
mimo Brestovice (v zunanji znanstveni književnosti se najčešče 
označuje po tem kraju, prim. Il Vallone di Brestovica, 14; 112), kjer 
mu leži dno* le 31—81 m nad morjem, pa pod Gorjanskim, mimo* 
Brij, Velikega Dola, pod Krepljami in ob Šmarju ter Danah pri 
Sežani. Tu ne more biti nikakega dvoma, da je* suho* dolino* izdolbla 
povrhnje tekoča reka. Celo strmec je po> veliki večini ohranjen 
v  prvotnem razmerju, saj so v dnu izdolbene le vrtače. Veliki Dol 
je znatno širši kakor Do*l Devetaški, ima širšo* danjo ravnino* in bolj 
položna pobočja. Dno radi izrabljajo za vinograde in polja, medtem 
ko je po pobočjih obilo nizke* h oste. V zgornjem delu prihaja oblika 
suhega dola manj do* veljave, marveč imamo* tu opravka bolj s ši
roko suho* dolino*, s prostrano* danjo* ravnino*, v kateri je potek



nekdanjega rečnega dola krepko izražen z nizom kraških kotanj, 
med njimi nekaj globljih udornih vrtač in manjših uval (112, 113). 
Tudi v tem delu je mogoče brez težave spremljati suhi dol od Šmar
ja in Dan pri Sežani mimo Zirja navzgor ob Divači do* Škocjana, 
kjer ponica Reka. Podrobna proučitev je pokazala, da je suhi dol 
dobro viden prav v vsem področju ter primeroma ne hudo* zakrasel. 
Ako si mislimo kraške kotanje v njem zaravnane, se pokaže, da je 
prvotna nagnjenost dobro ohranjena, pričajoč, da je suho dolino 
izoblikovala reka, ki je tekla od JV proti SZ. In potek suhega dola 
od jam pri Škocjanu nad Divačo do Doberdobskega jezera nam 
pripoveduje nadvse zgovorno, da je tod nekdaj tekla Reka docela 
normalno po površju. Sedanji suhi dol je izdolben kakšnih 50 do 
100 m v ravnino*, ki ga obdaja.

Suhi Veliki dol je tako očitno vidna suha dolina, da je pustila 
sledove v  krajevnih imenih in obrnila že zgodaj nase pozornost 
geografskih opisovalcev (12; 14; 162). Njen potek je navezan na 
tektonsko zasnovo* in sicer na ono važno* podolžno prelomnico, ki 
ima po novejših opažanjih značaj ozke sinklinale*, tekoče med 
obema podolžnima antiklinalama (60; 112). Reka si je vrezala svojo 
dolino* po' zgradbeno zasnovanem področju najmanjšega odpora, 
tem lažje, ker je, vsaj deloma, označen tudi s pasom manj trdih 
hribin.

Tretja velika suha dolina našega Krasa je tudi podolžna, a je 
manj vidna, pa so jo* spričo tega doslej manj opisovali. Vleče se po 
dolgem po* južnem kraškem podolju. Njen spodnji konec moremo 
opazovati že iz vlaka, ako* se peljemo od Nabrežine mimo Sesljana 
in Devina proti Štivanu in Tržiču. Nabrežinska suha dolina, katere 
lepo* izoblikovano* dno* se na prvi pogled opazno vidi nad Sesljanom 
ter nad Devinom v višini nekako 30—60 m proti Štivanu, kjer neha 
šele s prehodom v obalo med obema imenovanima krajema. Desna 
stran se vzpenja dokaj položno navzgor v  kraška brda, leva stran 
pa je le še ponekod rahlo napeta, v znatnem delu pa je prosto od
prta proti morju. Tu je morsko razdevanje načela suho* dolino ter 
odstranilo* znaten del, vsekakor glavni del njenega levega krila. 
Sesljansko* morsko* drago je abrazija vrezala v  dno suhe doline.

Od Sesljana navzgor se vleče stržen suhe doline čez Nabrežino 
proti JV, malo vzhodneje od vasi Sv. Križ, Prosek, Opčine in Trebče 
proti Bazovici. Vrsta hribov, pripadajočih tržaški Veni, jo zapira 
na morsko stran. Niz globokih vrtač in kraških uval je izdolben 
v področju najnižjega dolinskega stržena, kar je smatrati kot ge
netično povezavo: globoke vrtače, med njimi udome ter uvale, so



se razvile na dnu nekdanjega dolinskega stržena, po sledeh nek
danje rečne struge. Od Bazovice naprej se vleče področje suhe do
line, enakomerno napeto proti JV, na južnozahodnem vznožju 
osamljenega Gradišča (741 m) v  široko ravnoto na obeh straneh 
Glinščice in Botača. Tu se prav dobro vidi, da je dolina Rosandre — 
Glinščice zajedena v dno* bazoviške suhe doline; vse kaže, da se je 
ta zajeda uveljavila kasneje, ko je spodnja Rosandra napredovala

Pod. 90. V Komnu

zadenski ter pretočila proti zahodu prvotno' bazoviško reko, ki je 
sprva tekla naravnost od J proti S (204), odmakajoč vso* Pod
gorsko* planoto, pa morebiti celo1 še Hrastoveljsko podolje. — Toda 
ravnota se od bazoviške suhe doline vleče dasi zelo* zoženo, tudi 
proti Kozini-Hrpeljam, kjer se odpira prehod v dolgo* Podgrajsko 
podolje. Prvotna povrhnja reka, ki je zbirala vode* bodisi od Slav
nika in s Čičev kot z južnega področja Brkinskih hribov, tekoč po* 
Podgrajskem podolju, je bila usmerjena proti SZ, kakor še danes 
priča nagnjenost ravnega dolinskega dna. Smatrali smo, da se je 
Podgrajska reka odtekala mimo* Kozine-Hrpelj v Bazoviško-Nabre- 
žinsko* dolino (prim. Marussi 112, 116; Kokole 104). Toda so* ne
katera znamenja, ki kažejo* na možnost, da se je Podgrajska reka 
odtekala mimo Rodika in Kačič proti Divači ter se tamkaj združila 
z Brkinsko* reko*; danja ravan dovoljuje tako tolmačenje. Presojo*



otežuje dejstvo, da je bila doba, ko so nastajale naše kraške suhe 
doline, dolgotrajno' obdobje močnega uravnavanja, tako’ da so na
stajale široke danje ravnine ne samot ob glavnih rekah, marveč na 
široko tudi ob pritokih. Bodoče drobno in natančnejše raziskovanje 
bo mogloi do kraja razčistiti še odprta vprašanja predkraške mor- 
fogeneze. Saj je kljub kasnejšemu zakrasenju ostal v vsem področju 
v prevladi še enosmeren strmec in po veliki večini tu ni razvit suhi 
dol, marveč prav široka suha dolina z obsežno danjoi ravnino.

Za Kras je posebno značilno, da je tu razen glavnih dobro 
ohranjenih še obilo stranskih dolin. Med njimi je posebno dobro 
izoblikovan suhi dol med Senožečami in Štorjami, v  katerem stoji 
vas Senadole (ime!). Od Štorij je očividno tekel potok nekje ob 
Tomaju in Koprivi v  prvotno Reko nekje pri Brjah (112, 114). Od 
nabrežinske teče podobna suha dolina nekako od Trebč čez Lipico 
na Lokev.

Bočno uravnavanje nekdanjih rek in potokov na Krasu je tra
jalo' jako' dolgo, da soi se mogle izoblikovati tako široke plane doline 
s takoi obsežnimi danjimi ravninami. Vravnavanje je seglo* tudi ob 
pritokih prav visoko v povirje ter tako rekoč prejedlo' raz vodne 
hrbte in ustvarilo v njih širša ali ožja medgorja, nudeča zložne 
prehode, vzemimo pri Sežani, pri Lokvi, Rodiku itd. Značilno je, 
da je tudi severno' robno' pogorje na več krajih pretrganoi, in sicer 
do istih višin, v katerih se nahajajo' v kraškem sosedstvu obsežne 
ravnote ter suhe doline. Da so mnoga od teh medgorij porabili za 
prevale, za ceste med Krasom in Vipavsko dolino, je umljivo. 
Takšna so Železna vrata (438 m) med Trsteljem in Velikim Vovč- 
njakom pri Škrbini nad Komnom, takšen je (291 m) Mali dol med 
Komnom in Branikom-Rihemberkom, preval pri Štanjelu, pa pri 
Avbru-Štjaku, Štorjah-Vrabčah itd. Zelo mogoče je, da so bile vodne 
zveze usmerjene celoi prečno čez severni kraški hrbet. O tem nam 
še manjkajo drobne študije, ki bodo tem interesantnejše^ ko so> 
tudi s Trnovskega gozda, z Nanosa in od Grgarja dobro ohranjene 
suhe doline v smeri na Vipavsko dolino. Toda v mehkem flišu je 
rečna erozija mnogo bolj naglo napredovala ter znižala relief tako, 
da so učinki nekdanjih vodotokov skoro' docela zabrisani, medtem 
ko soi se v  zakraselih tleh na severu in jugu izvrstno' ohranili, Saj so 
potoki iz Vipavskih Brd, iz področja okrog Štjaka, Vrabč itd. sprva 
nedvomno tekli proti JZ k nekdanji Senadolski reki, glavnemu 
desnemu pritoku kraško-brkinske Reke, preko sedanje podolžne 
doline Raše, ki se je v današnjem poteku razvila šele kasneje (112, 
114). Med Kobdilom ter Grižami pod Terom je izoblikovanih več



vzporednih suhih dolin, izdolbenih prečno čez dolino Raše v smeri 
SV— JZ, vidnih na obeh straneh visoko- nad imenovano' podolžno 
dolinsko debrijo; njihovo povirje pa je ostalo nespremenjeno' ob 
glavnem pogorju, ki se vleče od Štanjela čez Štjak, Gradišče in 
Vrabče proti SV kot nadaljevanje severnega robnega kraškega 
hrbta.

Prevladujoča oblika površja na Krasu so potemtakem suhe 
doline, obsežne ravnote, ki so nagnjene v  smeri prvotnega strmca 
proti SZ. Razjedene so s kraškimi vrtačami ter manjšimi uvalami 
pa raznoobličnimi kraškimi kotanjami. Med njimi so ostali holmi, 
brda in hribi, ki jih bočna erozija nekdanjih normalnih vodotokov 
še ni imela časa odstraniti. Ako se po Kossmatovem (150) vzgledu 
Kras označuje kot srednjepliocenski ravnik, se pri tem ne more 
smatrati, da so naše suhe doline s svojimi obsežnimi danjimi rav- 
notami nastale v isti dobi, marveč jih moramo pojmovati kot kas
nejši morfogenetski učinek, najbrž v srednji- do zgornjepliocenski 
dobi. Zakaj nad danjimi ravnotami suhih dolin, ki so vanje izdol
beni še mlajši suhi doli, se razprostirajo višje ravnote, ki so učinek 
starejše fluvialne uravnave. Tudi na Krasu je sedanje površje v 
glavnem učinek normalnega prvotnega rečnega omrežja, pa šele 
kasneje preoblikovano' spričo zakraselega, tako rekoč samo prevle- 
čeno s kraško geomorfološko' odejo. V področju okrog Komna, vze
mimo, se nam kaže takšna slika: Nad Velikim dolom kot najmlajšo 
fluvialno' morfogenetsko obliko' se razprostira obsežna ravan, dno 
suhe doline, sedaj dokaj vegaste spričo zakrasenja, v  glavnem v  
višini nekako' 250—270 m. Nad njo se razprostira druga ravnota, 
v glavnem v višinah 300—350—380 m, ponekod ohranjena samo v 
uravnjenih brdih. Še v višji legi imamo vršino večjih uravnjenih 
brd in hrbtov, bodisi v severnem pogorju kot v osrednjem hrbtu, 
v višinah 400—420—440—460 m. Šele v teh najvišjih ravnotah mo
remo gledati ostanke onega vseobsegajočega pliocenskega ravnika, 
o katerem govorijo starejše morfogenetske razprave (150). Še višje 
segajo samo redki posamezni najvišji vrhovi, kakor so Trstelj, Gra
dišče itd.

HIDROGRAFSKE RAZMERE. JEZERCA V ZAHODNEM KRASU IN 
NJEGA OBROBJU. Kras je eden onih predelov, kjer je bilo mogoče 
ugotoviti nekdanjo in sedanjo hidrografsko povezanost. Reka, ki se 
izteka v velike ponikve pri Škocjanu, nedaleč od Divače, prihaja, 
kakor je ugotovljeno' s preizkusi (112, 104), na dan v mogočnih iz- 
f L.kih pri Štivanu, nedaleč od Devina ter se po kratkem vijugastem



toku izliva v morje. Z natančnimi merjenji je ugotovljeno, da pri
haja pri Štivanu na dan bodisi ob nizkem kot ob srednjem in vi
sokem stanju mnogo več vode, nego je ponika v ustrezajočem času 
v Škocjanske jame. V podzemsko strugo Reke se steka voda tudi 
s Krasa, in sicer iz jako' obsežnega ozemlja.1

Voda prihaja na dan v roju izvirkov, razvrščenih na vznožju 
Krasa v nadmorski višini 2,41—0,90 m od Štivana do Moščenic, kjer 
gonijo še mlin nedaleč od jezerca pri Sabličih. Voda v jezerih pri

Pod. 91. Doberdobsko jezero z Jamljami in Grmado

Doberdobu (6 m nadmorske višine), v Prcloznem (Pietra Rossa) ter 
pri Sabličih izvira, takoi se domneva, od Vipave, kjer gine iz struge 
pod Biljami v  apniška tla ter se odteka v južno od njih se nahaja
joče izvirke v obrežni zelo zamočeni ravnini Lizert (111, 10; 12, 46). 
Vendar, kolikor je znano, vodna podzemska zveza ni s poskusi iz
pričana in tudi ni kaj verjetna. — Lizert se imenuje vsa močvirna 
ravnina pod robom Krasa od Štivana do Tržiča. Domačini iz bliž
njih kraških slovenskih vasi imajo travnike na »Ližercu«, toi je na 
tej zamočeni ravnini v italijanskem in furlanskem »Lisert« imeno
vani, ki so na njenem robu nekdaj gojili riž in ki jo mislijoi osušiti

1 Povprečno ponika pri Škocjanu dnevno 90.000 m3 vode, a pri Štivanu je 
prihaja na dan povprečno 1,500.000 m3 (Boegan, II Timavo, 1938, str. 9). Pod
zemsko vodno omrežje mora biti potemtakem na Krasu presenetljivo krepko 
koncentrirano.



ter kultivirati. Sabliško jezerce je že izsušeno in njegova voda na
peljana skozi predomi rov v Moščenice. Ta potok v  vzhodnem rob
nem območju Ližerca, ki izvira ob kraškem robu, se smatra za naj- 
zahodnejši izvirek Timava in ima še docela slovensko' ime Moščenice 
(morebiti po mosteh v  tej zamočeni pokrajini). Timav izvira v 
tipičnem kraškem roju izvirkov in vsak izvir poteka v  lastnem ro
kavu proti morju, a tem rokavom pravijo Štivanci — »potoki« 
(Zorko Jelinčič, »Lizert« in Vejna ter še marsikaj. Primorski dnev
nik 1959, 28. junija). Izvirki Timava, notranjske Reke, so sami po 
sebi velika prirodna lepota, prekrasen dragulj primorske slovenske 
zemlje.

S preizkusi je ugotovljeno', da teče Reka na svojem pretoku od 
Škocjana doi Štivana v globini 321 m, 19,6 m nad morsko' gladino 
(14, 45) skozi znamenito globoko jamo pri Trebčah pri Opčinah nad 
Trstom (112, 104). S proučevanji so prišli do prepričanja, da teče 
Reka po podzemski strugi, ki jo označuje niz globokih brezen in 
jam, od Škocjana mimo krajev: Divača, Lokev, Trebče, med Pro
sekom in Velikim Repnom, mimo Gabrovice, Nabrežine ter Vižovelj 
do Štivana (111, karta z domnevanim potekom podzemske reške 
struge str. 16717)-1 Tod moramo računati tudi s podzemskim pre
tokom vode iz Podgrajske suhe doline.

Iz podzemske Reke se v spodnjem toku odteka voda ter prihaja 
na dan v  večjih in manjših izvirkih že pred Štivanom. Zlasti v ve
liki množini izvira reška voda v Brojnici (Aurisina) na morski obali 
skoro pod Nabrežino' nekako v višini morske gladine, nekaj pa tudi 
pod morskim obrežjem. Vodni izvirki soi tudi ob morski obali pod 
Sv. Križem itd. najbrž tudi v Sesljanski dragi (Boegan 111, 9 sl.).

Iz močnih vodnih izvirkov Brojnice zajemajo vodo za tržaški 
vodovod, a vzdigujejo jo* tudi visoko gor na železniško postajo v

1 Na osnovi tega in na temelju reliefne izoblikovanosti se domneva, da je  
sprva tudi nadzemska Reka tekla od Škocjana do Devina, in sicer po podolju 
ter še sedaj vidnih suhih dolinah od Vrem čez Lokev, Lipico proti Nabrežini ter 
po Nabrežinskem podolju proti Štivanu, kasneje pa da jo je načela prvotna 
Senadolska reka, ki je bila tekla od Štorij po Komenskem podolju, ter jo pre
točila nase, nakar se je bil razvil opisani Veliki dol v dobro ohranjenem poteku 
(112). Če se bo ta ne kaj verjetna domneva potrdila, mora ostati prepuščeno 
bodočemu raziskovanju. Pripomniti pa  je treba, da je z gravimetričnimi opazo
vanji nakazan močan niz podzemskih votlin tudi v področju Povirja med Di
vačo in Sežano, kar priča za domnevo, da se tudi v progi suhega Velikega dola 
nahaja  zelo votlikavo področje, k je r  se je  nekdaj ali se morebiti še sedaj 
giiblje večji vodni pretok (112, 120).



Nabrežini. — Tudi iz izvirov Timava pri Štivanu je napeljan vodo
vod v Trst.

Edina skupina podmorskih izvirkov ob slovenski obali ima ime 
B r  o j n i c a  (italijansko: Aurisina), 12km severozahodno' od Trsta. 
Pravzaprav se tudi ves bližnji del obale tako imenuje. »V Brojnici 
voda broji« t. j. izvira, tako pravijo' prebivalci Sv. Križa (82).

Postopno' zakrasenje se je izvršilo' ob postopnem dviganju 
vsega Krasa. Vendar se zdi, da se je vzhodni del dvigal hitreje.
V zahodnem delu, v  področju blizu Soške nižine, je po' početnih 
dvigih nastopilo zopet ugrezanje. Tako' moremo sklepati po geo- 
morfoloških razmerah v območju zanimivih malih plitvih jezerc, ki 
jih imamo v južnozahodnem robnem področju Krasa. Največje je 
Doberdobsko, a majhni, skoro enako veliki sta jezerci pri Prelom
nem (Pietra Rossa) ter pri Sabličih. Vsa tri se nahajajo' v kraških 
suhih dolinah. Doberdobsko jezero leži v obsežni kraški uvali, ki 
je izdolbena v dnu Velikega dola, in sicer tamkaj, kjer se križa z 
njim Dol Devetakov. Doberdobsko jezero je tudi v hidrografskem 
pogledu kraškega značaja. Nima nikakršnega nadzemskega pre
toka. Voda priteka vanj iz neznatnih kraških izvirkov, ki se naha
jajo* na severozahodnem obrežju ter v dnu. Kakor je ugotovljeno 
z raznimi preizkusi, izvira ta voda iz reke Vipave, iz katere pronica 
v apniška tla pod Biljami (14, 48; 111, 10). Voda iz jezera pronica 
v kraške razpokline ter se odteka v nižje ležeči jezerci pri Preloz- 
nem ter Sabličih, ki zopet oddajajo vodo' po podzemeljskem potu v  
kraške izvirke, stekajoče se v  nižino' Lisert. Doberdobsko' jezero se 
kakor vsa kraška jezera odlikuje po izredno' velikem vodnem kole
banju. Višina vodne gladine se giblje med 5 m in 10 m nad morsko' 
gladino (14, 48), njena osrednja nadmorska višina znaša 6 m; v tej 
velikosti znaša jezerska površina 0,36 km2, dolžina 1210 m, širina 
410 m, a globina med 1,5—2 m. Ob najnižjem vodnem stanju, zlasti 
poleti, voda tako uplahne, da je jezero bolj podobnoi močvirju, ki 
molijo po njem močvirske rastline, osobito bičje, iz vode in blata, 
tako' da je po veliki večini nemogoče po njem voziti s čolnom. Še 
bolj na debelo' nego v Doberdobskem jezeru je v jezercih pri Pre
lomnem ter pri Sabličih dno doline zadelano z ilovnato naplavino. 
Obe ti dve jezerci ležita v suhem dolu, ki je izdolben vzporedno 
z Velikim dolom, nekako štiri kilometre južno od njega in ki mu je 
vse dno prekrito z naplavino.

Suhi doli, ki leže v njih tri jezerca, so še neraztolmačena 
uganka. Pravzaprav imamo opravka z dvema vzporednima suhima 
doloma in tretjim, ki je izdolben prečno čeznja. Severni podolžni



suhi dol je končni del Velikega dola, ki se mu dno zahodno od 
Doberdofoskega jezera vzpenja in preide v zakraselo ravnoto, odprt» 
na široko proti Soški nižini med Zagradom ter Romki, v višini okrog 
70—80—90 m. Južni podolžni suhi dol poteka v glavnem vzporedno 
z Velikim dolom od Moščenic pri Štivanu čez Sabliče in Prelomno

Pod. 92. Divača

proti vasi Selce, kjer je odprt v Soško' nižino. Mogel bi biti potem
takem nadaljevanje nabrežinske suhe doline. Toda ob jezercu Pre- 
lozno pridrži vanj od severa suhi dol v legi, ki se nam kaže kot 
neposredno' nadaljevanje prečnega Dola Devetakov. Vse kaže na 
ponovne spremembe v hidrografskem značaju tega področja. Vse
kakor je biloi tu v fluvialni razvojni dobi znatno' sotočje. Predruga
čila ga je prvič ponovna preložitev vodotokov, pa drugič ponavljano' 
tektonsko' dviganje in nižanje vsega Krasa, ki je odrinilo' morje 
proti zahodu in jugu, pa seveda prevlada zakrasevanja. Vsekakor 
so tu jakoi zanimiva morfogenetska vprašanja še nepojasnjena.

Dolgo se je bilo treba zadržati pri opisu morfogeneze našega 
Krasa in zlasti pri označbi potez v licu pokrajine, ki jih je izobliko



vala rečno učinkovanje p redkraške dobe. Treba je  bilo tembolj 
opozoriti nanje, ke r velja naš predel kot tipični kras, dasi so dali 
njegovemu površinskem u licu poglavitne poteze normalni, nekraški 
preoblikovalni procesi. Zakrasenje je  ustvarilo  samo oblike v  m a
lem; stari prvotni fluvialni relief je  kakor prevlečen s tenko kraško 
odejo Toda resnica je, da  p rav  ta  tenka k raška  prevleka pomeni 
silno mnogo», pomeni za človeka največ. Zakaj te  male površinske 
oblike kraške narave določajo značaj površju v onem smislu in  ob
segu, k i od njega zavisi izraba ta l za človeka in njegovo* gospodar
stvo'. Popolnoma vsi vodotoki so se tu  prestavili v  votlikavo notra
njost. Na vsem Krasil ni ostal na površju niti en potoček. Tu tam 
v pobočjih vidimo' grape, po katerih  se spušča v  času večjega de
ževja hudonm iška voda, zlasti k je r so tla iz m anj čistega apnenca. 
Toda o pravih  potočkih tud i tuka j ni mogoče govoriti. Raša je iz
dolbla svojo podolžno dolino' po tektonsko prepoceni progi tik  ob 
flišnem pasu. D a se je ohranila na  površju, temu je  vzrok njen 
potek v neposrednem sosedstvu flišne kadunje; s fliša dobiva p ri
toke na gosto' in ker tečejo' le na k ra tko  daljavo' po' apniških tleh, 
so se ohranili na površju in izoblikovali norm alne doline. V Raški 
dolini te r njenem porečju imamo spričo tega vtis, da se nahajam o 
še v Vipavskih Brdih.

PRST IN GOLJAVA. Nekateri pasovi apnenca so m anj č isti;  ko  

preperevajo, preostane za njim i precej prepereline', k i daje zadovo
ljujočo obilico' rodovitne: prsti. Takšnega značaja so zlasti tako  ime
novani komenski skladi, sestavljajoči tla  posebno v Komenskem 
podolju. Zato' tu  v  znatnem  delu rodovitna prst prekriva zakrasela 
tla. Proti jugovzhodu segajo komenske plasti le še v  ožjih podolž
nih pasovih; v enem od njih  je  vrezana na prelomnici podolžna 
dolina, Raše (127, 39). Tudi v področju ob Velikem dolu se vleče pas 
z obilnejšo' preperelino. Celo' v Nabrežinskem podolju ne m anjkajo 
področja s precej prepereline; eden takšnih se vleče od bližine 
Sempolaja čez Tm ovico in čez Veliki Repen proti vzhodu (12, 22).

N a čistih apnencih je v znatni meri nastajala Jerina, znam enita 
k raška rdeča prst, ki je  za njeno nasta jan je  sredozemsko podnebje 
posebno ugodno. Toda neugodno' je, da  ostane jerine le malo* na 
prvotnem  mestu, m arveč se je  nekaj več nabere le v zatišnih legah, 
zlasti po vrtačah, jako  mnogoi p a  je  k raška  voda odnese s seboj v 
votlikavo' notranjost.

K ras je  tista pokrajina, k je r je zunanji svet najprej spoznal 
k raška tla, se seznanil z njim i te r jih  spričoi tega. jel kratkom alo



imenovati kraške oblike ali kras. Od kraških značilnosti so kraške 
doline ali vrtače izoblikovane najbolj na gosto* po ravnotah ter slabo 
nagnjenih tleh; največ jih vidimo po danjih ravninah suhih dolin 
in dolov. Kjer je površje prestrmo, se vrtače niso mogle razvijati; 
zlasti jih ni tamkaj, kjer soi apniški skladi pretežno tenki in močno 
nagnjeni ali celo postavljeni skoro pokonci. Takšne položaje vidimo 
posebno v višjih robnih pasovih. Tamkaj gine voda po plastnicah 
navzdol, pa po prepokah ob njih in površje ostane kakor razjedeno 
in raztrgano, povečini golo; med raznovrstnimi dolci, kotliči ter ja
mami gledajo na površje glave in čela golih apniških skladov. Sploh 
se Kras odlikuje po znatnem deležu goljave. Razen v  pasovih z 
večjo množino prepereline je na Krasu na površju jako malo prsti. 
Po velikem delu gledajoi gole skale na vrh, povečini sicer na skle
njeno, vendar jako na gosto, medtem ko je v  kotličih, jamah in 
raznovrstnih globelih med njimi nekaj malega prepereline, držeče 
se v  zavetnih legah in omogočujoče borno rastje. Zaradi obilice 
golih skalnatih tal je na Krasu nekaj žlebičev, ki je z njimi prepra
ženo bolj gladkoi skalnato' površje. Obilo' pa je po* skalah neznatnim 
skledicam podobnih plitvin, s premerom komaj nekaj centimetrov. 
Vsekakor predstavlja površina Krasa enega najhujših kraških pre
delov na Slovenskem. Malokje drugod je tako mnogo golega po
vršja, bodi razgaljene, razjedene in raztrgane žive skale, ali skal
natega drobirja, odkrhkov ter debelega kamenja, prekrivajočega 
živoskalno podlago. Zlasti je skalnate kraške goljave obilo po' nag
njenem površju, po brdih in hribih ter robnih pogorjih. Tamkaj so 
tla sposobna kvečjemu za hosto in gozd, a če je drevje odstranjeno', 
more uspevati komaj redka borna trava, ki je še za pašnike pre
slaba. Več prepereline ter kraške rdeče prsti je na planem površju, 
zlasti v  naznačenih geološko-petrografsko ugodnih pasovih. V obeh 
podoljih je mogoče obdelovanje v obliki njiv ter vrtov pa vinogra
dov ter travnikov. Zato se je mogla prav tamkaj tudi naseljenost 
krepko stopnjevati. Ponekod se je nabralo jerine jako na debelo. 
Zakaj v  dolgi celinski dobi se je tu preperevanje ter kemično raz
jedanje apniškega površja vršilo skozi ves mlajši terciar in kvartar. 
Obilno jerine se je nabralo' v  votlikavi notranjosti, kamor soi jo od
plavljali podzemski vodotoki. Spričo' tega so kraške jame ter brezna 
sila zanimivo' sedimentacijsko področje. V nekaterih kraških jamah 
so se nabrale prav velike množine lepe jerine, ki bi na površini po
menila bogato zalogo najrodovitnejše prsti, v notranjosti pa je brez 
vsakršnega haska. Debele plasti podzemske jerine so hkrati jako 
važne kot razvojno zrcalo starega rastlinskega ter živalskega sveta,



pa odsev morfogenetskega razvoja na površju, in seveda kultur
nega dogajanja, po» paleontoloških in arheoloških izkopaninah, ki 
jih vsebujejo. Posredno nudijo z razlikovanjem med starimi ter 
novejšimi rastlinskimi, živalskimi ter arheološkimi ostanki pa sta
rejšimi in mlajšimi plastmi vpogled v zaporednost morfogenetskega 
dogajanja (14; 103).

Pod. 93. Gorjansko s kalom

PODNEBJE IN RASTJE NA KRASU. Kras leži neposredno ob 
morju, ki ga obliva na podolžni strani. Razen tega ga obdaja na 
severozahodnem koncu velika Soška ravan, ki prehaja v obsežno 
Furlansko' nižino1, dosezajočo le nekaj desetic metrov nad morsko 
gladino. Celo' na severni stranici obdaja Kras v zahodnem delu 
nižja Vipavska dolina. Kras je potemtakem kot višavje, obdano' od 
vseh strani z nižjimi predeli, samo' proti V in JV se vzpenja v še 
višje Brkinsko-Pivške pokrajine ter Čičarije. Takšna lega ne more 
biti brez vpliva na podnebje; ugodni, v splošnem omiljajoči vplivi 
morejo iz širokega sosedstva prodirati na Kras. Toda v nasprotnem 
smislu vpliva dejstvo primeroma visoke lege. Zakaj le manjši za
hodni del se nahaja v svojih planih področjih v nadmorski višini 
med 100 in 250 m, medtem ko' leži ostali večji srednji ter vzhodni 
del v  glavnem 250—450 m nad morjem. Razen tega je Kras na robeh,



osobito na JZ in SV, obdan z dokaj visokim robnim pogorjem, kar 
značaj višavja ter izolacijo še povečuje. Končno so posamezni deli 
Krasa tu tam še posebej nekako izolirani, ker jim je površje izobli
kovano z značilnimi potezami kotline ali vsaj podolgovatim kota
njam podobnih podolij. Spričo vsega tega ima podnebje Krasa kljub 
neposredni bližini morja tudi svojstva, ki so svojska celinskim kli
matskim predelom.

Zima je znatno bolj mrzla, nego bi bilo pričakovati spričo ne
posrednega sosedstva toplega južnega morja. Če pogledamo najprej 
povprečne topline za januar, moremo navesti podatke samo za vre
menske postaje Opčine (320m), Bazovico (370m) ter Divačo (430m). 
Na Opčinah znaša srednja januarska temperatura (po Cuminu 14) 
1,7° C (Biel 1870—1914: 1,4° C), v Bazovici prav tako 1,7° C (Biel: 
1,6°) ter v Divači — 0,1° C (Biel: 0,5°). Ze iz teh navedb je nakazan 
krepak delež toplinskih obratov, ki se očividno v hladni polovici 
leta zeloi uveljavljajo, posebno v dneh tihega mraza po večjih udo
rih mrzlega celinskega zraka. Pogosti mrzli udori so tisti činitelj, ki 
prav posebno zniža zimske topline. Zakaj Kras je kakor nekaka 
velika vrata, skozi katera udira celinski mrzli zrak od SV na toplo 
morje Tržaškega zaliva, v gorki mediteranski svet. Zato je pritisk 
mrzlega zraka tu posebno' močan, silovitost mrzlih udorov posebno 
učinkovita. Divjanje burje je postalo' tu takoi rekoč klasično' znano 
in »kraška burja« je doživela tu svoje prve in najimenitnejše opise, 
ki so raznesli njeno, neveselo slavo daleč poi svetu. Saj so tu višinske 
in toplinske razlike med morjem - obrežjem ter celino največje in 
docela neposredne. In v pretržjih na zahodnem robu, kakor tudi v  
prevalih med brdi na planoti sami divja burja silovito, neprijetna 
zlasti, kadar je združena s snežnim metežem in kadar dela velike 
zamete. V ugodnem smislu se uveljavlja bližina morja, kadar se za
žene tod čez topli sektor potujočih baričnih depresij; takrat zaveje 
čez Kras topli, z vlago prenapojeni južnozahodni veter, ki ima tu 
značilnoi ime »momik«. V takšnih dneh prihaja neposredno morsko 
sosedstvo najbolj doi učinka. Saj se toplina vzdigne zelo' visoko 
sredi zime, često neposredno poi dnevih ledenomrzle burje. V celem 
se tedaj sosedstvo morja uveljavlja posebnoi v  veliki vremenski 
spremenljivosti; silnoi pogosto se v hladni polovici leta, zlasti v pravi 
zimi, menjavajo' ledenomrzli dnevi z burjo, včasih hkrati z mete
žem, pa dnevi tople odjuge in zopet presledki tihega mraza pa mir
nega sončnega obsevanja. Velika vremenska spremenljivost se kaže 
posebno vidno v pojavu snega. Burja ga prinese rednoi v  vseh zim
skih mesecih, toda neredkoi tudi zgodaj jeseni, že v  oktobru, pa



spomladi, neredko še v aprilu. Toda tudi v pravi zimi se sneg ne 
drži, dnevi odjuge in sončnega obsevanja ga naglot pobero. Računa 
se, da se na Krasu toplina zniža pod 0° C povprečno le 40 dni, med
tem ko se ob zgornji Reki 80 dni (14, 31).

Poletje kaže primeroma mnogo več učinka bližine morja, nego 
zima. Zrcali se nam v sorazmerno visokih toplinah najbolj vročega 
meseca. V juliju znaša povprečno' srednja mesečna toplina: na 
Opčinah (Cumin:) 21,1° (Biel: 21,5°), v  Bazovici 20,7° (Biel: 21,3°), 
v Divači 21,1° (Biel: 20,1°). Brez dvoma je v nižjem zahodnem pod
ročju Krasa poletna vročina še večja, toda na žalost tamkaj ni bilo 
vremenskih opazovalnic. Poleti prevladuje vroče jasno vreme, vro
čina se jako stopnjuje in traja dolgo v  jesen, dasi zmanjšana po
sebno spričoi množeče se oblačnosti. Število' dni, ko' se povprečna 
toplina vzdigne čez 20° C, je na Opčinah 52, na nižjem severozahod
nem Krasu brez dvoma še znatno več, a v višjem V in SV manj. 
Spričo tega so na zahodnem Krasu že dobri pogoji za vinogradni- 
štvo, dasi spričo znatne nadmorske višine ter presilovite in premrzle 
bur je pozimi vendarle znatno slabši nego v toplem obmorskem pod
ročju ter okrog Gorice. Tudi je treba upoštevati, da poletno vročino 
neredko prekinjajo nevihte z velikimi nalivi.

Kras dobiva primeroma obilo' padavine, v čemer se tudi kaže 
vpliv morskega sosedstva. Spodaj ob Tržaškem zalivu dobivajo 
moče občutno manj, a že v robnem pogorju je letne padavine okrog 
1200 mm ali kaj malega več ali manj (Opčine 1131mm; Bazovica 
1179 mm). V smeri proti S in SV se množina letnih padavin naglo 
stopnjuje ter doseza ob visokem severnem robu največje množine» 
t. j. okrog 1500 mm (Sežana 1422 mm, Komen 1446 mm, Tomaj 
1457 mm, Štanjel 1429 mm, Divača 1390 mm (14).

Pozornost vzbuje, da so padavine razdeljene primeroma jako 
enakomerno na vse leto, kar priča zgovorno*, kako močno' je Kras, 
dasi ležeč tik ob morju, še pod območjem celinskih podnebnih svoj- 
stev. Kot značilnost severnega mediteranskega področja pa je treba 
podčrtati dejstvo, da se na vsem Krasu močno' uveljavlja višek 
moče v jesenskih mesecih ter še v decembra, prav posebno pa v  
oktobru, ki je daleč najbolj deževen mesec v letu. Kot celinska zna
čilnost je drugotni višek padavin na prehodu med pomladjo' in po
letjem, v maju ter juniju, vendar največ v obliki neviht, ploh ter 
nalivov. Zima je primeroma suha, pri čemer mislimo na januar ter 
februar, tudi v zgodnji pomladi množina padavine le počasi na
rašča. Prav posebno suho je še kesno poletje, zlasti suh je avgust. 
Sploh je poletje primeroma jako» sušno', zakaj tudi če je množina

I



mesečnih padavin še znatna, je treba upoštevati veliko sončno pri
peko, pa dejstvo, da pade dež v hudih, a kratkih nalivih ter plohah, 
pa da deževnica naglo odteče v votlikavo» kraško notranjost, pre
ostanek pa tudi hitro izhlapi. Poletje je potemtakem izrazita sušna 
doba in temu primemo» je razvito» rastje.

Rastje je docela celinsko». Oljka z drugimi mediteranskimi kul
turnimi sadeži ne more na Krasu uspevati, marveč se vzpenja le na 
oibmorska pobočja, toda celo» v zavetnih legah, kjer je vam a pred 
burjo», v glavnem ne gre preko višine 250 m (14, 53). Na Krasu je 
povsod še moče dovolj, da more drevje uspevati in gozd je bržkone 
prvotno» prekrival vso planoto». Seveda je bil to listnat gozd, kakor 
ga sestavljajo» listavci še dandanes. Da pa je gozd tako» preredčen, 
temu je očividno vzrok človek s svojim gospodarskim udejstvova
njem. Dandanes je» pravega gozda na Krasu skrajno malo», a kar ga 
je, je v njem največ hrastovina (14, 56), toda pretežno nizka in 
precej redka hosta. Najbolj razširjen je kraški pašnik, kjer se med 
skalovjem držijo» redka nizka drevesa, razni listovci, največ pa 
hrasti, potem brinje. Trava v vročih poletnih mesecih ovene ali se 
celo posuši. Živina si pomaga največ z obiranjem listja po pritlika
vem drevju in grmovju; saj je prav ta oblika paše močno pripo
mogla k uničevanju gozda. Ponekod ob železniški progi so» že ob
sežni novozasajeni gozdiči, učinek modernega pogozdovanja (109; 
109 a). Vidimo pa lahko tudi gozdiče», največ borove, ki pomenijo 
uspeh povojnega pogozdovanja, učinek socialističnega načrtnega 
gospodarstva. Precej preglavice pa povzroča borov prelec, ki je 
velik škodljivec borovemu drevju in ki se moramo sproti boriti 
proti njemu ter ga uničevati.

Vinski trti je onemogočeno uspevanje samo v najvišjem južno- 
vzhodnem področju.

POTEK POSELITVE. Kras je nudil po» svoji legi in po prirodnih 
svojstvih svojega ozemlja za človeka izredno» vabljivo pokrajino že 
v najzgodnejši dobi. V toku diluvialne poledenitve je bilo tukaj, 
v neposrednem sosedstvu Jadranskega morja, primeroma zelo» toplo», 
nedvomno najbolj toplo» na vsem Slovenskem, čeprav se je bila mor
ska obala precej odmaknila proti jugu. Podnebne ugodnosti so pri
šle v polni meri do» veljave, posebno» ker je imel Kras še druge pred
nosti, ki so ga odlikovale: mnoge jame v ugodnih legah, prikladne 
primitivnemu človeku za bivanje. Ugodno» toplo po»dnebje, pa obi
lica podzemskih jam, to» je bila ona prirodna osnova, ki je pogla
vitni vzrok, da se človeški sledovi pokažejo na Krasu tako izredno



Potek poselitve

zgodaj. Ni slučaj, da so> našli prav na Krasu arheološke sledove 
človeškega udejstvovanja, ki so najstarejši na vsem Slovenskem, 
izvirajoči še iz dobe zadnje poledenitve. Človek je bil tu sodobnik 
würmske poledenitve; prednosti obmorske lege so mogle takrat pri
hajati posebno' močno do veljave. Ti najstarejši ostanki človeškega 
udejstvovanja so iz jame Pod Kalom (Pocala) pri Nabrežini (14) 
ter iz jame nad Črnim Kalom (Brodar 103). Pripadajo paleolit
skemu razdobju, in sicer za spoznanje starejšemu oddelku nego' ga 
predstavljajo' kulturne ostaline v  Potočki zijalki na Olševi.

Se več je arheoloških odkritij iz neolitika, in sicer prav tako 
v kraških jamah. Tudi neolitskemu človeku so bile kraške jame 
dobrodošlo bivališče; nemara se je prav zaradi tega Kras že tako 
zgodaj krepko' obljudil. Kako močan činitelj je bila pri tem bližina 
toplega morja, se da razvideti po- dejstvu, da so kraške jame, v ka
terih je bival neolitski človek, pot veliki večini v Nabrežinskem 
podolju, in sicer pri Nabrežini, Gabrovici, pri Proseku in Samo- 
torici ter v  okolici Sežane. Imel je že domače živali, ovco, kozo ter 
govedo, katerih ostanke so našli v  jamah poleg izkopanin, priča
jočih tudi o divjih živalih (14, 82).

V bronasti dobi je človek na Krasu na bistveno' drugačen način 
izkoristil naravne pogoje. Zapustil je kraške votline, ki so bile odtlej 
poseljene le izjemoma, pa so- do' neke mere služile v druge namene, 
kot pribežališče, za verske nagibe ali pa pokopavanje (14, 85). Člo
vek pa se je naselil v odprtih legah, in sicer pretežno po višinah, ki 
obvladujejo' okolico. Na mnogih krajih še danes pričajo' o tem gra
dišča, ohranjena z nasipi in kulturnimi nahajališči, nekatera samo 
še v topografskih imenih (39). Kulturne izkopanine v  njih so v 
prvih osnovah po velikem delu iz časov brona, toda povečini pri
padajo železni prazgodovinski dobi. V vseh kovinskih razdobjih 
prazgodovinske dobe je bil Kras prav močno poseljen, bolj nego so
sedstvo': mnogoštevilna gradišča pričajo o tem. Nedvomno je bil 
Kras zlasti v  železni dobi ena najbolj gosto obljudenih pokrajin na 
Slovenskem in ni čuda, da SO' se od takrat ohranila tudi mnoga kra
jevna imena, bodisi po Ilirih kot po Keltih. Pokrajinsko ime Kras 
samo izvira še iz teh daljnih časov (Ramovš itd.).

Za gospodarstvo' v  kovinskih dobah si moramo že predstavljati 
precej krepko krčenje gozda. Toda že v prirodnem stanju je bil 
kraški gozd zelo privlačen za človeka. Zakaj prevlada hrastovja, 
v  katerem drevje ne raste kaj prida na gosto, je jako olajševala 
prehodnost, pa dajala s tem pobudo' za odstranjevanje drevja v 
onih pasovih, ki soi se po ugodnih legah odlikovali z obilico1 pre-



pereline ter rdeče jerine. Relief sam je s svojo razgibanostjo nudil 
mnogo' privlačnega za človeka, ki je s toliko preudarnostjo izbiral 
obvladujoče lege na vzvišenih, razglede in obramboi omogočujočih 
krajih. Obilica arheoloških ostalin v zvezi z vsem tem, kar nam 
nakazujejo imena, priča, da je moral biti Kras že v prazgodovinski 
dobi izrednoi gosto poseljen in da je človek že pred začetkom rim
skih osvojitev uredil kulturne jase ter močno' skrčil gozd. Podoba

Pod. 94. Vas Škrbina na Krasu

je, da je bilo« rimskega naseljevanja na Krasu jako' malo, pa da so 
rimska naselja nastajala na novo malodane samo ob novoi zgrajenih 
prometnih žilah, os ob ito ob velikih cestah (14, 89).

Ob začetku srednjega veka je Kras zgodaj dobil številno slo
vensko prebivalstvo, ki je očitno kmalu vzelo vase preostanke 
starega romaniziranega življa. Seveda so se tudi tu slovenski novo- 
setlci naslonili na staro obdelano področje. Zelo zbode v oči dejstvo, 
da je na Krasu tako malo krajevnih imen, ki bi pričala o srednje
veškem krčenju in trebljenju gozda, o kultivaciji zemljišča s po
močjo' požiganja itd. Dokaj redka so naselbinska imena z antite- 
tičnimi imeni nov, star, mali, veliki, zgornji, spodnji itd. Podoba je 
tedaj, da soi že sprva Slovenci poselili Kras jako na gosto, pa da so 
se pozneje naselja zgoščala precej samosvoje, drugače nego v gozd
nati in vlažni celinski Sloveniji. Lega arheoloških izkopanin in dru-



gih naselbinskih sledov prazgodovinskih razdobij priča v  zvezi s 
krajevnimi imeni, da so večje sedanje vasi preko zgodnje slovenske 
dobe dediči prazgodovinskih naselij. Zato nas tako> pogosto prese
neča položaj na višinah, na obvladujočih razglednih brdih ali pa 
ob prevalih. Največji kraji imajo predslovenska imena in nekateri 
se označujejo1 kot središča staroslovenske naseljenosti (Komen, 
Tomaj, Sežana itd.). Da je bilo tu malo po načrtu izvedene koloni
zacije, na to kažejo tudi nepravilni tločrti. Saj prevladujejo gru
časte vasi, tesno sklenjene, pa med njimi mnoge prav velikega 
obsega. Kakor se zdi, tudi ni kolonizacijskih tipov zemljiške raz
poreditve; domala povsod prevladuje drobna zemljiška razdelitev, 
z zelo majhnimi, nepravilno' oblikovanimi njivami, a kljub temu 
na gosto pomešani med seboj (38; 37). Dobro pa je razvidna 
najmlajša plast kmetskih naselij; to soi majhni zaselki, ki SO' raz
treseni na Krasu med zelo velikimi ter srednjimi kraškimi vasmi, 
med katerimi nekateri obračajo nase pozornost že s svojimi krajev
nimi imeni kolektivnega značaja (Devetaki, Fernetiči, Briščiki, 
Vižintini, Cotiči itd.). Podrobna proučitev, kako je na Krasu po
tekala poselitev in notranja zgostitev naseljenosti v slovenski dobi, 
obeta prav zanimive svojevrstnosti.

POLITIČNOGEOGRAFSKA LEGA. Kras je izrazita mejna pokra
jina. Mejnega značaja je že po legi ob morju, tembolj, ko gre za 
položaj ob severovzhodni obali najbolj v celino zajedenega zgor
njega Jadrana. Drugič je na stiku s širno nižinos ki se začenja na 
zahodnem vznožju Krasa, pa se razprostira preko Soče v Furlansko 
nižino in še dalje v Padsko ravan. Tretjič leži na meji in stiku med 
obema polotokoma, Apeninskim in Balkanskim, pripadajoč še sled
njemu. In končno leži tudi na narodni meji slovensko-italijanski.

V vseh svojstvih mejne lege spada Kras še na vzhodno' stran. 
Kraška tla kažejo v vsem obsegu dinarsko' zgradbo' in so nadalje
vanje in zaključek Dinarskega gorovja, segajočega do semkaj od 
srede Balkanskega polotoka. Značaj reliefa in vsa morfogeneza je 
takšna, kakor jo' moremo opazovati odtod v dinarskih kraških de
želah zahodnega Balkanskega polotoka. Kras ima vendarle bolj 
celinsko nego namorsko podnebje. V demogeografskem smislu je 
stvar podobna. Kras je v upravnopolitičnem smislu v rimski dobi 
pripadal k Istri (Histria), in sicer v vsej širini še tja do' Vipavske 
doline in do kraških izvirov Timava pri Štivanu Devinskem (14, 87, 
Kos II 3, 42, 111). Teritorialnoi-politični pojem Istre se je v  glavnem 
z istim obsegom dedoval v  srednji vek. Toda v  toku srednjeveškega



političnega dogajanja se je označba Istre v severnem področju po
lagoma opuščala, omejujoč se na  p ravi polotok sam. V severnem 
delu jo je  jel nadomeščati naziv Kras. Pomenil je  v jedru  našo 
Kraškoi pokrajino1, toda, zraven so- šteli še obsežno ozemlje bolj proti
V in SV, tako' da soi se navajali kot pripadajoči Krasu tudi deli 
Vipavske doline, p a  P ivka in celo- Lož (II, 42). To je  bila doba fev
dalnega u p ra  vno p o-li ti čn ega drobljenja in na Krasu so se polagoma 
izobličila politično-fevdalna gospostva m anjše teritorialne razsež
nosti. Na K ras je od m orja segala še oblast tržaškega mesta, v  za
hodnem delu je nastalo D evinska gospostvo, ki se je  kasneje pod
redilo K ranjski, a v severovzhodnem delu se je  na  K ras razširilo 
gospostvo Goriških v dokaj širokem pasu, medtem ko soi manjši 
robni pas na JV še šteli k  avstrijski Istri. V novem veku se je  po
lagoma razvilo' stanje, da je domala ves K ras pripadal Goriški der
zeit, le m ajhen kos je  ostal v okviru Tržaškega mestnega teritorija, 
medtem ko je  robni pas na  JV pripadal Istri. K ranjski je  ostalo le 
Brkinsko-Pivškoi oizemlje z, Vremsko dolino te r Senožeškimi hribi 
in prevali. Moramo reči, da je ostala političnogeografska pripadnost 
K rasa v glavnem v skladu s prirodnogeografskimi vezmi, zlasti v 
srednjem in novem veku. Ze zgodaj v  začetku srednjega veka je 
slovensko prebivalstva prevladalo popolnoma. In  danes je  Kras 
tako čisto slovenski predel, kakor katerikoli v osrednjih slovenskih 
pokrajinah. Mejni značaj p riha ja  doi veljave tudi v  etnografskem 
pogledu. Zakaj tik  pod Krasom na zahodu se začenja furlansko- 
italijansko etnografska ozemlje. Skoro natančnoi s tistim i naselji, ki 
stoje na kraškem  vznožju ob robu Soške nižine, se začenja roman
ski živelj, a s prvim i vasmi, ki so postavljene na K raško planoto, 
se uveljavi slovensko prebivalstvo'. V eni edini vasi se je  romansko 
prebivalstva vzpelo na Kras, in  sicer v M artinščini (San Martino' del 
Carso), postavljeni v najbolj zahodni kot K raške planote. Zato pa 
imamo izjemo tudi v južnem  delu: ob nižini Lisert sega slovenski 
živelj še pod kraški rob; vas- Štivan D evinski z Moščenicami in 
Sabliči, v področju izvirnikov Timava, ima docela slovensko pre
bivalstvo', k i sega odtod proti JV p rav  na morsko obalo; Štivan je 
na  stiku vseh treh prirodnih enot: Krasa, nižine te r morja.

P ripom n iti pa je  treba, da se Slovenci s Krasa močno naselju
je jo  v  nižinske k ra je  na zahodnem vznožju, osobito odkar se tam kaj 
tako zelo razvija, industrija , ka r ve lja  prav posebno za Tržič-M on- 
falcone te r njegovo okolico. Ita lijanske  in  furlanske lju d i pa seveda 
nima k a j va b iti v  vasi siromašnega Krasa, razen ka r jih  tja k a j po
s tavlja jo  fu n kc ije  nove državne meje.



Nova državna meja med Italijo' te r Jugoslavijo: teče namreč čez 
robni pas Krasa, in sicer na vsem JZ od Gročane pri Bazovici pa  
do bližine Jamelj, pa  na zahodu. Tu je m irovna konferenca p ri
sodila Tržaškem u teritoriju  in potem Italiji 3—5 km  široko robno 
progo K raške planote z Bazovico', Opčinami, Repnom (Repentabo- 
rom), Zgonikom, Šempolajem, M avhinjami, Medjo vasjo' itd., v glav
nem spodnji konec Bazoviško-Nabrežinske suhe doline. Nova 
državna mejnica teče v glavnem po' nekdanjem  razvodju med to- in 
vzporedno suho' dolino Reke-Timava, čez gore Kokoš—Ožeg 667 m, 
Goli vrh 476 m, Volnik 546 m, Sv. Lenart 402 m, Prečnik 255 m ter 
Grmado' 323 m. — Na zahodnem koncu reže nova državna meja 
Kras tako, da je  odmerila Ita lija  znam eniti Dol Devetakov ter vse 
zahodno' on njega ležeče kraško ozemlje z. Doberdobskim jezerom 
ter Doberdobom samim. Velika cesta, ki teče po tem Dolu in veže 
po najbližjem  Gorico' s Trstom, je  ostala v vsem obsegu Italiji, a 
poteka kom aj kilom eter od meje.

GOSPODARSTVO NA KRASU. Ugodni potek poselitve in nje 
zgodnja poselitev vzbuja tem bolj pozornost, ako' premortrivamo 
gospodarske možnosti na Krasu s sedanjimi merili. Zakaj n ikakor 
se ne more reči, da je  bil Kras v gospodarskem pogledu na dobrem. 
Predvsem je Kras ena izmed onih pokrajin  na Slovenskem, ki je 
popolnoma samo iz kraškega površja. Ker je vrh tega tu  kam eniti 
značaj v prevladi, imamo za moderno kmetijstvo' jako  neugodne 
pogoje,

Obdelano' zemljišče zavzema jako' malo površine. V celem p ri
pada njivam  z vrtovi, sadovnjaki in vinogradi n a  Krasu samo 11 do 
14 %: celo'tne površine, le redkokje, k je r zavzema odeja rdeče prsti 
večji obseg, kakor je na  prim er okrog Komna, ima obdelano zem
ljišče večji delež, a celo tu  ne čez 18 %. Zato' pa se v  mnogih pod
ročjih še zniža pod celotni povpreček, takoi n a  prim er v  tržaškem  
zaledju, k je r dosega komaj 10 %  (14, 162).

Značaj kraškega površja je  vzrok, da je  tu  obdelano zemljišče 
samo v p rav  m ajhnih kosih. Izjema so področja, kjer je  na razpoi- 
lago' preperelina s kraško1 rdečo* prstjo  v znatnejšem  obsegu in k je r 
imamo' spričo tega opravka s pravim  poljem, zlasti k je r se uve
ljav lja  bolj položno' ali celoi ravno površje. Takšnega zemljišča je  
sicer na razpolago' malokje, a  vendar največ v okolišu Komna ter 
Tom aja-Dutovelj; tu  so' tud i zemljiške parcele malo znatnejše in 
bolj pravilnih oblik (38, 31). Razen teh izjem pa prevladuje povsod 
na K rasu njiva neznatne velikosti. Klasično' znane so njive na  dnu



vrtač, k je r se je  nabralo jerine, pa v  raznovrstnih kraških  kotanjah 
te r zavetnih legah, zlasti po suhih dolinah ter zakraselih ravnotah. 
Toda povsod tod m orajo b iti n jive  ograjene z dokaj visokim i kame- 
n itim i zidovi, k i jih  varu je jo  pred s ilo v itim i nava li burje. N jive  
gredo na Krasu povsod za jerino, a jo* m orajo tu d i povsod krčevito

Pod. 95. Kraška vrata z brajdo pri Sežani

b ra n iti pred burjo , da je  ne raznese. Zaradi tega je  tako težko p r i
dob iti p rs ti za novo n jivo , zakaj v nezavarovani legi se je rina  naglo 
razgubi. N ekaj je  odnese silovita burja , nekaj je  odp lavijo  n ič manj 
s ilo v iti n a liv i v  gorki polovici leta, tem bo lj opasni, ko je  takra t 
prst do skrajnosti izsušena. N i čuda tedaj, da so n jive  takoi m ajh
nega obsega, pa da se m orajo v  svoji zunanji o b lik i p rilagod iti re 
lie fu : a li z drugim i besedami, da m orajo in  morejo b iti le tam kaj, 
k je r jim  je  obstoj dovolila morfogeneza, k i jim  je  določila tu d i 
obrise. Iz  tega moramo za k lju č iti, kako majhnega pomena je  na 
Krasu način zem ljiške in  posestne razdelitve. Zakaj dejansko je



o vsem tem odločila že narava sama in človek se ji je  moral kratko- 
maloi prilagoditi. N adalje je  tudi umljivo, da je  n a  Krasu posest 
silno razkosana, da pride na  kmetijo' zelot malo' obdelane zemlje. 
M alokje n a  Slovenskem prem ore km etija tako' pičlo» množino njiv 
ko  n a  Krasu.

N adaljn ja  težava km etovanja je v velikem pom anjkanju vode. 
K jer je le mogoče, zalivajo njivo ali v rt tra jno  iz vodnjakov, kakor 
na  prim er na  južnem  pobočju Osrednjega pogorja Volnika (14, 163). 
Zato je  toliko večja blagodat v novem vodovodu, napeljanem  na 
široko po> Krasu iz močnih kraških  izvirkov p ri S tranjah na vznožju 
Nanosa.

Toda zem lja na K rasu je rodovitna, samo malo je  je. Sadeži 
niso k a j prida različni od teh, kakor jih  vidimo* po njivah na 
osrednjem Slovenskem. Koruza ni na prvem  mestu, m arveč žito, 
ječmen, rž, oves ter ajda, zlasti pa krom pir, ki je  eden redkih p ri
delkov, k i gre v prodaj, potem zelje, repa itd. V vaseh okrog domov 
so povečini veliki sadovnjaki, zopet največ s sadnim drevjem, 
kakor ga gojijoi drugod po' Slovenskem. Na bližinoi sredozemske 
vročine kažejo le večje množine jako  dobrih češenj, p a  breskev, 
sliv in orehov. Glede vinogradov je značilno, da jih im ajo na  Krasu 
m anj v velikem sklenjenem obsegu, pač p a  več v m anj obsežnih 
zaplatah  med njivami. Zelo radi imajo* na Krasu vinsko1 trto  nasa
jeno ob domu v brajdah  in med njivami, ob vaseh posebno obilno 
ob zidovih, k je r so z njim i ograjene njive. Neredko' se vidijo trte  
nasajene ob terasah, s katerim i so razčlenjene njive v krepkeje 
nagnjenih vrtačah. Yino je najboljše v spodnjem in še v srednjem 
delu obeh podolij; zlasti okrog Tomaja, Dutovelj, Komna prodajo 
v dobrih letinah obilo terana, ki ima velik sloves na široko v  P ri
morju. Toda v višjem zgornjem delu K rasa na JY je vinski pridelek 
znatno slabši in tam  so vinogradi omejeni na ugodnejše zavetne 
lege. V endar na robu Krasa v Vremski dolini je vinogradništvo 
dobro uspevalo do dobe rje  in trtne  uši.

Za živinorejo so na Krasu še neugodnejši pogoji nego za polje
delstvo. Pom anjkanje prepereline in jerine ni dovoljevalo, da  bi se 
rodovitno^ zemljišče uporabljalo' za travno kulturo. K akor se zdi, so 
travnike uredili največ na takšnem zemljišču, k je r so počedili in 
očistili površje s tem, da  so pobrali kam enje in skale, pa. jih  tudi 
izkopavali z velikim trudom, v novejši dobi tud i razstreljevali. 
M arsikje je  bila debelina prepereline preplitva; treba je  bilo m arsi
k je  z neizmernim trudom  in trdoživo' vztrajnostjo nanositi jerine 
ali prepereline iz neugodnih leg, k je r je  ni bilo mogoče izkoriščati;



marsikje je njiva ali travnik nastal po tem trudapolnem načinu. 
Toda celo takšni, s čiščenjem kamenja pridobljeni travniki, koše- 
nice ali njive so primeroma slabše kakovosti, saj jim je poletna 
vročina s sušnostjo preneugodna. V celem navaja katastrska stati
stika, da. je v kraških predelih travnikov blizu 25 % celotne povr
šine, najboljših nekako' v osredju okrog Škrbine, Komna, Brestovice 
in Dutovelj ter Tomaja.

Največji del površine na Krasu pripada pašniku. Po statistiki 
zavzema pašnik 36—38 % celotne površine. Najlepši je pogled na 
površje Krasa spomladi, ko1 drži zemlja v sebi največ vlage in je še 
vse sveže zeleno^ a najmanj razveseljivo je lice pokrajine pozno 
poleti ter na prehodu v jesen, prav posebno seveda v sušnih letih. 
Toda pašniki se z normalno pašo v  ostalih slovenskih predelih pač 
ne morejo meriti. Zlasti na višjem vzhodu ter jugovzhodu pre
vladuje dokaj pusta kraška površina, kjer je po velikem delu 
skalnatega in kamenitega površja več nego* trate, po velikem delu 
pa je sploh komaj kaj malega trave v  skaloviti gol javi. Yrh tega se 
v  vročih, suhih poletnih mesecih še ta borna trava posuši. In marsi
kje živina bolj obira listje poi redkem drevju ter nizki hosti, nego 
se resnično pase. Niso maloobsežna področja na Krasu, zlasti okrog 
Divače, Hrpelj itd., ki bi jim z večjo upravičenostjo prisodili ime 
neproduktivnega zemljišča negoi pašnikov. V tako slabih prirodnih 
pogojih je za konje in govedo manj pogojev, pa mnogoi več za ovco 
ter kozo pa za osla. A tudi rejo teh drobnih domačih živali so na 
Krasu močnoi opustili. V novejši dobi so zelo pospeševali rejoi go
veda, zlasti tudi molznih krav, saj je bližina Trsta vzpodbujala na 
pripravljanje in predelovanje mleka. Toda na Krasu posebno gojijo 
vole, saj soi jim poglavitna vprežna živina, ki z njimi vozijo1, orjejo 
in jih končno prodajajo' za klanje. Sedanje meje soi slaba vzpod
buda za rejo molznih krav, a vendar imamo v Sežani veliko zbi
ralnico mleka. Tudi za konjerejoi na Krasu niso dobre osnove. 
Zanimiva izjema pa soi velike gojilnice konj v Lipici nad Trstom, 
urejene tukaj že v 16. stoletju, leta 1580, toda so pravzaprav izjemna 
posebnost. Lipica » svojo kobilarnoi in gojitvijo plemenskih konj je 
na visoki kraški ravnini nekako na sredi med Sežanoi, Lokvijo ter 
Bazovico na nadmorski višini 390 m in je pripadala pred letom 1954 
Tržaškemu ozemlju-okolici. Kobilama v Lipici je dejansko' gospo
darska dediščina še iz fevdalne dobe in je bila v  upravi in seveda 
lasti, dunajskega dvora. Okrog kobilarne so vzgojili v dolgi dobi 
njenega obstoja lepe hrastove gaje, tako da je ta zeleni otok kakor 
prijetna oaza sredi kamnitega krasa, opremljen tudi z vodnimi



lokvami in drugimi za rejo plemenskih konj potrebnimi napravami. 
Zelo je poučna ugotovitev, da reja konj v Lipici ni imela nikakega 
vpliva na plemensko izboljšanje domačih konj, ki so ostali pretežno 
manjši ter skromnejši, dasi vztrajni in odporni (14, 177). Sicer se 
tudi navaja, da je bila kobilama v Lipici leta 1580 ustanovljena
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v namenu, da se z njo izboljša domača konjska rasa (15, 298), toda 
dejansko je služila le potrebam cesarskega dvora in kasneje za 
vojaške namene; s krajevnim domačim gospodarstvom je bila kaj 
malo povezana. Tudi je zelo instruktivno, da je bila kobilama v Li
pici vedno povezana s kobilarno ter gojilnico konj v Prestranku na 
Pivki, kjer so prav tako v letu 1880 praznovali tristoletnico njenega 
obstoja (115). Saj je Prestranek pravzaprav v mnogočem na boljšem: 
tamkaj imajo obilo konjskega sena v zamočenih tratah ter paš
nikih, obilica vode je tam na razpolago in na sploh ima Pivka več 
domače konjske živine in tudi lepšo ko Lipica. Podoba je, da ne bo 
lahko držati ustanovo' velike kobilarne ter gojišča plemenskih konj



tudi nadalje v našem času, ki je spričo motorizacije prometa konje
reji že na sploh mnogo- manj prijazen.

Pač pa je dobro razširjena prašičereja, ki je navezana na vrt 
in zelenjadarstvoi, pa na njiva Proizvodnja ne gre čez domače po
trebe, a zaklati prašiča doma, to je tudi na Krasu želja in potreba 
slehernega kmetskega gospodarja. Primeroma topla zima je najbrž 
povzročila, da se meso- hrani bolj surovo posušenoi (kraški pršut). 
Tudi perutnine je precej, k čemur je nedvomno mnogo pripomogla 
bližina velikega mesta. Saj je ta nudila tudi osnovo za večje vrt
narstvo' in zelenjadarstvo.

Gozd v  gospodarstvu na Krasu nič ne pomeni. Resničnih 
gozdov je skrajno' maloi, še najbolj je mogoče O' njih govoriti v  
Osrednjem pogorju okrog Volnika, Lipice ter na Gradišču (14, 164). 
Kjer so se po drugod ohranili ostanki starih gozdov, so- povečini 
tako- prerejeni, da stoje bolj posamezna drevesa po* travnikih ali 
še več po pašnikih. Drugače pa vidimo tu pretežno le borno- drevje, 
največ zastopnike nizke hoste. V celem se po statistiki gozdu pri
števa samo 21 %- celotnega površja. Po veliki večini so bili kmetje 
veseli, če so- si mogli napravljati drva za svojo' porabo' in če se je 
ponekod daloi napraviti nekaj drv za prodajo v bližnji Trst. Marsi
kje pa nimajo kmetje za domačo porabo» ne drv ne lesa, pa je treba 
oboje dovažati od vzhoda, podobnoi kot s-o nekdaj od kmetov na 
Pivki kupovali mnogo sena.

Kmetijstvo more nuditi na Krasu življenjski obstoj le soraz
merno' pičlemu številu ljudi. In Kras je vrh tega področje, kjer so 
za racioualizacijoi kmetijskega gospodarstva primeroma slabi na
ravni pogoji. Toda tudi za drugačno gospodarsko udejstvovanje 
nudi narava na Krasu pičlih osnov.

Za rudarstvo- je na Krasu malo' temeljev. Premog, ki ga vsebu
jejo' spodnjeeocenske liburnijske plasti, kopljejo v  Yrémah, že na 
robu pravega Krasa, a še to' je le neznaten rudnik, kjer se je vrh 
tega delo' že ponovno nehalo, pa le s težavoi znova pričelo-. Na 
južnozahodnem robu Krasa, kjer sestavljajo površje isti libumijski 
skladi, so poskušali na stiku obeh stoletij z velikopoteznimi rudar
skimi preiskovanji, da bi dosegli podobne premogovne žile, pa tako 
pri Bazovici kot pri Lipici brez uspeha (14, 188). Pač pa nudijoi tla 
na Krasu za izkoriščanje apnenec. Na mnogih krajih so' preprosti 
majhni kamnolomi, ki dajejo' gradivo za gradnja Ni čuda, da 
prevladuje povsod na Krasu zidana zgradba, da so hiše in gospo
darska poslopja zidana iz rezanega kamna, toda marsikje kar iz 
naravnih, ne kaj prida obdelanih apniških ploč. Toda več pomeni



apnik  kot zgradbeni m aterial za sosedna področja, k je r na  ravnini, 
ali n a  flišnem gričevju te r ob m orju m anjka takšnega dobrega 
gradiva. Zato so v robnih pasovih K rasa nastali večji kamnolomi, 
k je r lomijo kam en in ga prodajajo  v bližnja nekraška naselja. Med 
njim i so veliki zlasti kamnolomi p ri Selcu, nedaleč od Ronkov, ki 
delajo' za potrebe Soške ravnine. A daleč večjega značaja p a  so

sa n »

Pod. 97. Štanjel

ogromni kamnolomi, k i so nastali zgoraj na planoti, zlasti v Nabre- 
žinskem podolju in ki vsi delajo za izvoz, To so predvsem veliki 
kamnolomi pri Nabrežini, pa manjši p ri Velikem Repnu; še manjši 
se vrstijo po' drugod v istem podolju tja  do Lokve. D a  soi nastali 
p rav  tu, tem u je  glavni vzrok vsekakor izredno dobra kakovost 
kam nine. Kamen dajejoi skladi zgom jekrednega apnenca, ki vse
bu je  tu  sprimek izredno ugodne sestave. Vlečejoi se v zgradbeni 
smeri od SZ proti JV; v n jih  so glavni kamnolomi p ri Nabrežini, 
p a  oni pri Repnu te r m anjši p ri Vrhovijah, D utovljah itd. Nabre- 
žinski kam en soi jeli lomiti v  takoi velikem obsegu, ker je  bližina 
velikega pristanišča in mesta vabila k  podjetnosti. Zakaj Trst je  za 
svoje velike palače potreboval silno veliko dobrega gradiva, Kesneje 
so se k  temu pridružile d rage potrebe; ko so gradili južno železnico, 
so izkoriščali predvsem kamnolome pri Velikem Repnu. V tej in



kesnejši dobi je nabrežinskim ter repenskim kamnolomom posebno 
prav hodila lega ob glavni železnici, ki je omogočala odvoz. Po
dobno jim je bila v prid lega v neposredni bližini morja. Saj so 
velike množine kamna izvažali in jih izvaža jo še dandanes po morju 
v bližnje, pa tudi zelo oddaljene prekomorske dežele. V novejši dobi 
so se morali kamnolomi boriti z velikimi ovirami. Velika kriza v 
letih 1933—1936, ko so' propadla vodilna podjetja, jih je zelo pri
zadela. Neugodna jim je bila že prevlada cementa odnosno betona 
pri gradnji. Neugodna je postala lega kamen vsebujočih plasti, ki 
ležijo v dnu podolja, kjer so z delom v globino večje neprilike. 
Nabrežinski kamen se dandanes uporablja predvsem za velike, 
pretežno monumentalne zgradbe, pa se zato izvaža celo po morju 
zelo daleč. Svetovno* ceno’ mu daje sloves, da je silno odporen zoper 
zračno učinkovanje, pa tudi po blesku in trdnosti.

Glavni kamnolomi v Nabrežini ter Repentabru so v ozemlju, 
ki je prisojeno Italiji. Tu znaša skupna vsota kamnarjev okrog 
350 ljudi. Tostran nove državne meje so večji kamnolomi pri 
Opatjem selu nad Mirnom, kjer pa je zaposlenih le nekaj nad 
20 kamnarjev, zlasti pa pri Sežani, Koprivi, Dutovljah, Vrhovljah 
itd., s skupno 280 zaposlenci. Toda zaposlitev v kamnolomih se zelo 
menjava. Uporaba kraškega kamna za izredne monumentalne 
zgradbe ima za posledico', da se delo menjava po naročilih in koleba 
zaposlenost z njimi. Saj so1 na kolebanje vplivale tudi mednarodno
politične spremembe. Nekdaj so> na primer kamen vozili za gradnje 
na Dunaj in v  Budimpešto', pozneje pa vzemimo v Milan. Spričo 
velikega kolebanja je tu poleg trajno zaposlenih, strokovno izučenih 
zaposlencev obilo> delavcev, ki prihajajo na delo' iz bližnjih, pa 
tudi precej oddaljenih kraških vasi. Za kmetijsko prebivalstvo 
Krasa pomenijo' kamnolomi izredno dobrodošlo gospodarsko' dopol
nilo', nudeč stranski zaslužek precejšnjemu številu ljudi. Veliko 
kolebanje zaposlitve pa ima za posledico, da se tu ni moglo razviti 
večje delavsko naselje, marveč so zaposlenci razporejeni po prime
roma jako' širokem področju, pa so tudi ostali po svojem gospo
darskem obstoju bistveno še vedno navezani bodisi na kmetijstvo 
ali na druge gospodarske panoge.

Velik nedostatek na Krasu je še pomanjkanje vodnih sil. Saj jih 
ni niti za najpreprostejše mline ali žage, marveč so morali nositi 
v mline s Krasa, bodi na spodnjo Reko ali na Vipavsko' na potoke. 
Zato pa ni moglo' biti pobude za kakršnokoli obrtno podjetnost, 
navezano na gonilno' silo'. A v moderni dobi tečejo* veliki dajnovodi 
za elektrifikacijo' tudi čez Kras. Vendar moderno industrializacijo



je zelo* otežila nova državna meja, medtem ko so stara industrijska 
podjetja ostala po* ogromni večini na robnem ozemlju, prisojenem 
Italiji. Razen raztresenih kamnolomov imamo nekaj nove industrije 
le v Sežani.

PROMETNA VLOGA. Izredno veliko' vlogo je imel Kras od ne
kdaj v  prometu. Saj predstavlja neposredno zaledje Tržaškega za
liva in pota, vodeča do* pristanišč ob njem, so' morala čezenj. Ta 
prometna vloga je prihajala posebno dot veljave v srednjem ter 
novem veku, ko so se čim dalje bolj razvijale luke od Štivana D e
vinskega do Pirana. Dokler so tekmovale med seboj, so prihajale 
do veljave vzporedne poti, vodeče do njih. Med njimi sta se zlasti 
odlikovali pot od Postojnskih vrat čez Pivko* skozi Sežano na Trst, 
pa druga, ki je držala od Pivke skoizi Divačo ter Lokev ali skozi 
Rodik in Kozino na Milje in Koper. Mnogo so dajale zaslužka in 
pripomogle k zgoščanju prebivalstva. Prav posebno' je demografski 
in gospodarski učinek prihajal do* veljave v novejši dobi, ko je Trst 
za mnogo prehitel svoje tekmece ter dosegel vodilno vlogo. Poleg 
glavne ceste skozi Sežano so sprevajale promet do* Trsta tudi druge 
velike ceste, bodisi od Lokve in Kozine, kakor skozi Komen ter 
zlasti skozi Devin in Devetake, po kateri je bila navezana na morje 
Gorica ter zgornje Posočje. Spričo* mnogih klancev je bilo treba 
obilo priprege pa drugačne pripomoči, veliki hlevi z gostišči so 
nastajali ob velikih cestah; na razne načine je promet nudil za
služka kraškemu prebivalstvu. Moglo* se je za precej bolj pomno
žiti, nego so dovoljevali samo kmetijski pogoji. Doba železnic je 
močno* predrugačila prometno gospodarstvo*, ne da bi nudila kra
škemu prebivalstvu ustrezajočo drugačno* zaposlitev. Čez Kras sta 
stekli dve veliki železnici, dvotirna južna proga, katere potek se je 
tudi v kraškem področju znatno oddaljil od starodavne ceste, pa 
proga mimo* Dutovelj ter Štanjela proti Gorici. Razen tega se pri 
Divači od dvotirne proge cepi železnica mimo* Rodika skozi no
tranjo Istro na Pulj, povezana pri Kozini neposredno na Trst. 
Yelika železnica iz Trsta mimo* Devina in Tržiča ter Zagrada proti 
Gorici poteka že pod vznožjem kraškega roba, tako* da je na njeni 
funkciji udeležen le še robni pas Kraške planote.

Železnica je nudila zaposlitve le majhnemu delu kraškega pre
bivalstva, medtem ko so bili Kraševci poprej navajeni, da jim je 
promet dajal obilo vsakovrstne zaposHtve. Toda ker manjkajo dru
gačni pogoji, železnice nikjer na Krasu niso* sprožile obrtne ali



industrijske delavnosti, niti niso kaj prida pomenile za odvoz in 
prodajo pičlih kraških pridelkov. D ale so le nov razmah kamno
lomom, omogočujoč jim odvoz na večje daljave. Pač pa je železnica 
nudila Krasu možnost udeležbe na modemih oblikah turističnega 
prometa. Obilo ljudi je iz Trsta prihajala ob nedeljah in praznikih 
na izlete čez Kras, kjer so se v poletnih tednih nekateri zadrževali 
tudi za dalj časa na počitnicah. Končno* omogočajo železnice, da so 
mogli Kraševci iz nekaterih področij v bližini železniških prog 
prihajati dnevno na delo v Trst ter se od tamkaj vračati zvečer na 
domove.

V celem se je gospodarski položaj Krasa v modemi dobi po
slabšal, ko je odpadel poglavitni stranski zaslužek, ki ga je nudila 
zaposbtev pri cestnem prometu. Učinek se zrcali v demografskem 
gibanju (prim. Slov. I, 1, 630/631). Prebivalstvo se je, vzemimo, 
v razdobju 1880—1931 pomnožilo* izključno* samo v tistih robnih 
pasovih, ki so* že udeleženi na mestnem gospodarstvu v Trstu ter 
njegovi okolici, v  obrtnoindustrijski dejavnosti krajev, stoječih ob 
veliki železnici pod kraškim robom, pa končno v nabrežinskem 
področju s kamnolomi in železniškim križiščem. Ves ostali Kras 
kaže nazadovanje, povečini celo prav znatno*, od 11—25 %, a celo 
v pasu ob novi železnici čez Dutovlje, Štanjel se je mogla uveljaviti 
komaj stagnacija. Hudo razdejanje na Krasu za časa okupatorske 
strahovlade je povzročilo*, da se je prebivalstvo na splošno še dalje 
skrčilo, zlasti v najbolj prizadetih večjih krajih, pa da se še nadalje 
odseljuje v  bližnje in tudi oddaljene predele, kamor je segla indu
strializacija socialistične dobe.

Izseljevanja je na Krasu obilo*. Poprej je Kraševce privabila 
daljna tujina z Ameriko vred, v novejši dobi pa pretežno* najbližja 
mesta z industrijskimi kraji. Promet je očitno že od nekdaj izvab
ljal Kraševce od doma; veliko število ljudi s priimkom Kraševec 
je raztresenih po* neštetih krajih ostalih slovenskih pokrajin in stari 
zapiski jih izpričujejo že zgodaj v prejšnjih stoletjih. Najbolj je bil 
za Kraševce privlačen najbližji Trst, ki nudi s svojimi velikimi 
pristaniškimi in urbanskimi funkcijami imenitne možnosti za za
poslitev neštetih oblik. Podobno je bilo privlačno* nižinsko* področje 
z mcstno-industrijskim središčem v  Tržiču ter končno tudi Gorica, 
tem bolj, ko je večina spadala v njeno upravno področje. Tudi v 
povojnih letih je odseljevanje s Krasa zelo močno, kakor spričo 
preslabe lastne industrializacijske dejavnosti ni moči drugače pri
čakovati.



GOSTOTA obljudenosti na Krasu znaša pot veliki večini med 
50—75 ljudi na km2, a v  področjih, kjer prevladujejo brda ter višji 
hribi, še manj, med 25—50 na km2, postavimo, v severozahodnem 
delu in na JV ter v območju Osrednjega pogorja. Za kraško' pokra
jino s tako majhnim deležem obdelane zemlje je to primeroma 
velika gostota, pač prevelika; pričakovati je še nadaljnjega odselje
vanja, ako se ne posreči nuditi prebivalstvu nove zaposlitve v 
izvenkmetijskih panogah. Obljudenost na Krasu je sorazmerno1 
jako enakomerna, majhne medsebojne razlike po posameznih pod
ročjih se dobro ujemajo s prirodnimi svojstvi. Gosteje obljudena 
področja vidimo šele na robu na JZ in Z, a robni pas samega Krasa 
je le v neznatni meri udeležen pri tem, in sicer v tržaški okolici ter 
pri Nabrežini. Pozornost vzbuja dejstvo, da je segal urbanistični 
vpliv Trsta tako' malo globoko na Kras, kar se tiče zgoščevanja 
obljudenosti. Tik za kraji zunanje tržaške okolice vidimo' že isto 
enakomerno' zmerno gostoto, kakor v predelih, docela oddaljenih 
od mesta.

NASELJA. Za Kras soi značilne povečini dokaj velike ter srednje 
vasi, vendar so- takšne s preko, sto' hišami redke. Končno je res, da je 
tudi tu obilo manjših vasic pa celo nekaj zaselkov, razpostavljenih 
dokaj enakomerno' med večjimi naselji; pri mnogih se more že po 
imenih kolektivnega značaja sklepati, da so. nastali kasno, nekateri 
pač šele v novejši dobi.

Po' tločrtu prevladuje v  naseljih na Krasu vas z domovi v gruči, 
postavljenimi brez reda tesno skupaj. Za kraško' vas je značilno., 
kako so. tu domačije obdane s sadnim drevjem, zlasti z brajdami, 
ki je zanje porabljen vsak količkaj ugoden prostor okrog dvorišča 
in ob poslopjih, ki so razpostavljena ob njem. Da kozolca Kras ne 
pozna, je znano' in ob sebi umljivo. Zato pa vidimo marsikje v 
stoge zložene kupe slame ali sena.

Kras je pokrajina kraške skale in kamna, pa zidov iz golega 
kamenja, ki preprezajo pokrajino, v neštetih smereh. Ni čuda, da je 
kamen značilen tudi za podobo naselja, bodisi za kraško vas v ce
loti, kakor za kmetsko domačijo., za dom in hišo posebej. Iz, kamna 
je vse, so vse stene in streha, ki je povečini iz Žlebnikov, toda v 
znatni meri tudi kar iz apniških ploč in pločic, kakor se vidi zlasti 
bolj v južnih ter južnovzhodnih področjih. Kras je tudi ena tistih 
naših pokrajin, ki se v njenem domu najbolj kažejo' mediteranski 
zgradbeni vplivi. Tu SO' povečini dokaj velike zgradbe, prostorne 
hiše, po velikem delu visoke, enonadstropne in tudi dokaj široke.



Zelo pogoste so kamenite stopnice na zunanji strani, držeče v nad
stropje in tamkajšnje shrambe, bodisi neposredno ali preko dolgih, 
na vnanji strani tekočih hodnikov. Ti so značilni za kraške hiše 
posebno v zahodnem delu, kjer so gradbeni vplivi ravnine posebno 
znatni. Že na zunaj vzbujajo pozornost veliki dimniki, ki molijo 
iznad hiše, nad glavnim prostorom, v  katerem se nahaja znamenito 
odprto ognjišče z napo. Nadalje je še značilna zelo položna streha, 
pokrita ali z Žlebniki ali pa z običajnimi apniškimi pločicami, ki 
jih nudijo tenkopločasti skladi na mestu. Na posebno burji izpo
stavljenih področjih je streha vrh tega obložena s težkimi kamni, 
da jo varujejo pred razdiralnim divjanjem zimske burje. Kraški 
dom trdne kmetije je običajno obsežen. Skozi ogromna krita vrata 
je treba v prostrano, s kamenjem tlakovano dvorišče, osrednji del 
kmetske domačije, obdano z gospodarskimi poslopji, opremljenimi 
z brajdami ; tam je vodnjak, marsikje s kameni to mizo pod brajdo., 
ki pride zelo prav v  poletni vročini. Od zunaj gledano se v kraškem 
domu vidijo predvsem velike ploskve zidanih sten, ki so marsikje 
razčlenjene le z maloštevilnimi okni. Podobno kakor kraška vas 
kot celota vzbuja pozornost s svojimi mnogoštevilnimi zidovi, z 
zgoščenostjo1 domov in poslopij. Marsikje imamo ob večjih vaseh 
občutek, kakor bi stali pred pretežno urbanskim naseljem, toda le 
ob površnem pogledu od zunaj in od daleč. Nemara k temu ob
čutku, ki ga ima zlasti človek, če pride na Kras iz osrednje ali 
vzhodne Slovenije, mnogo pripomore dejstvo, da stoje nekatere 
večje kraške vasi na obvladujočih višinah.

Zelo' je značilno, da Kras ne premore nobenega urbanskega 
naselja, trga ali mesteca. Edina izjema so Senožeče, ki pa stoje že 
v stičnem eocensko-krednem področju; toda to je predel, ki s svo
jimi višjimi hribi in prevali ter klanci, z znatnim deležem nepro
pustnih tal in bolj celinskim vlažnejšim podnebjem bolj sliči 
Brkinskemu hribovju in Pivki. Če izvzamemo Senožeče, so vsa 
najbližja urbanska naselja že izven Krasa, toda takoj pod kraškim 
robom. Najbolj na gosto soi ob Tržaškem zalivu, potem jih vidimo 
na robu Soške nižine ter v njenem stiku z Vipavsko dolino, kjer 
tudi do Gorice ni daleč, kakor tudi ni daleč do trgov na Vipavskem. 
Še najdlje je do tržišč v  celinski smeri, kjer je ob veliki cesti razen 
Senožeč nastala tudi Postojna. Bližina Trsta ni dovoljevala na
stanka tržišč na Krasu, saj vidimo pri Trstu kakor pri nekaterih 
drugih srednjeveških večjih mestih, da so skušala preprečiti na
stajanje urbanskih naselij v  svoji bližini, smatrajoč jih za neza
želene in škodljive tekmece. Za Trst je izpričano, z zgodovinskimi



podatki, kako se je z vsemi sredstvi, tudi z nasiljem, upiral zoper 
nastanek tržišč na Krasu. Ko je v dobi benečansko-tržaške trgovin
ske tekme nastalo znatno tržišče v  Štivanu Devinskem in v Lokvi, 
so Tržačani v 15. in 16. stoletju z oboroženo silo napadli zdaj eno, 
zdaj drugo tržno naselje ter končno> razdrli ter uničili obe (49, 96).

Ko' ni nastalo tradicionalno tržno* naselje na Krasu, so morale 
nekatere kmetske vasi prevzeti nekaj urbanske funkcije. Takšne 
vasi soi se povečale bolj od drugih, a razvile so' se tamkaj, kjer so 
ugodne postojanke za promet in za obvladovanje prehodov in se 
odlikujejo' poi legi sredi rodovitnejše in gosteje obljudene okolice. 
Največje urbanizirane vasi so* ob kraških cestah, vodečih doTrsta, in 
sicer ob prehodih skozi Osrednje podolžno pogorje. V prehodu med 
Strmcem ter Yelikim Gradiščem, kjer je v srednjem veku potekala 
najimenitnejša pot proti Trstu in drugim jadranskim pristaniščem, 
je nastalo srednjeveško! tržišče Loikev (Corgnale), ki je imeloi že 
prav znatnoi trgovanje ne samo krajevnega značaja, marveč v ob
segu zamenjavanja blaga med trgovci iz slovenske notranjosti, 
zlasti Kranjskega ter iz jadranskih mest. Toda Tržačanom se je 
posrečilo' uničiti tržnoi funkcijo Lokve z nasiljem. Kako' važen je ta 
prehod po svojstvih reliefa, pričajo' že imena obeh gora, ki obdajata 
lokevska prirodna vrata, Gradišče na jugu ter Stari Tabor (582 m) 
na severu, z razvalinami starih bivališč. Pa tudi v  Lokvi sami so se 
še ohranili gradbeni ostanki v obliki mogočnega stolpa. Lokev je 
bila tudi že staro cerkveno' središče, pripadajoče viteškemu redu 
templarjev. Še danes je velika vas, saj šteje nič manj ko 234 
(1910. leta 183) hiš s 774 (1910: 997) prebivalci.

S e ž a n a  je naselje, ki je nastalo ob drugi veliki poti, držeči 
proti Trstu, ob oni, ki je postala v novem veku, ob največjem raz
mahu tržaške luke, poglavitna dovozna cesta do' morja, Nastala je 
tamkaj, kjer teče velika cesta po prirodnem pretržju skozi Osrednje 
kraško pogorje. Tudi Sežana je jako staro naselje in prav tako 
starodavna je tudi pot tod skozi; o tem priča že predslovensko ime 
Sežane, pa razvaline starega srednjeveškega gradu na Taboru za
hodno nad krajem. Sežana je začela zelo napredovati, odkar so 
izboljšali tod skozi veliko cesto od Postojne na Trst; v zadnjih dveh 
stoletjih se z njenim prometom ni mogla meriti nobena druga cesta 
čez Kras. Končno' je Sežana eden redkih krajev na Krasu, kjer se 
je železnica v  svojem poteku naslonila popolnoma na staro veliko 
cesto, in so' zgradili kolodvor tik ob naselju. Po osvoboditvi smo 
leta 1948 zgradili nekaj čez 4 km nove proge, da smo s tem želez
nico (iz Trsta skozi Opčine) na Gorico', Bohinj, Jesenice zvezali od



izpod Dutovelj s staro dvotirno progo na kolodvoru v Sežani. Od
tlej je Sežana veliko železniško križišče in mejna postaja pred 
Trstom. Ker leži vrh tega Sežana nekako* v središču zgornjega 
Krasa, so> jo izbrali za sedež okranjega glavarstva, podrejenega 
Goriški deželi. Stara in modema prometna vloga se je zdaj tu 
združila z upravno funkcijo, in tako se je mogla urbanska vloga 
Sežane ne samo ohraniti, marveč se še povečati. Naš novi upravni 
zakon ji je priznal značaj ter naslov mesta. Tudi nekaj obrti ter 
krajevne trgovine se je moglo naseliti v njej, a poi osvoboditvi so 
začeli z; industrijo'. Tu je nova tovarna pletenin s 184 zaposlenimi. 
Tu so zgradili veliko* bolnišnico'. Imajo veliko zbiralnico' ter pre
delovalnico mleka z 62 ljudmi. Po gospodarski vlogi in poi zunanjem 
licu je dobila Sežana, dasi je postala mesto šele v naši dobi, podobo 
urbanskega naselja, pa tudi po velikosti in številu, saj ima 1953. leta 
269 hiš ter 1604 prebivalce (1910: 223 hiš, 1436 prebivalcev). Postala 
je sedež velike občine, ki se ji je leta 1958 pridružila še Divača in 
večina Komna, tako da ima skupno* 18.294 prebivalcev.

Preseneča, da se je prebivalstvo Sežane od leta 1880 do' 1953 
pomnožilo' samo za 38,6 %. Očitno odseva iz tega, kako malo je bilo 
gospodarsko* ter prebivalstveno' udejstvovanje Sežane povezano z 
bližnjim velikim mestom Trstom, kljub temu, da je nudila velika 
cesta in magistralna železnica najboljšo prometno zvezo z njim in 
do najnovejše dobe ni bilo nikake omembe vredne upravne meje 
med njima. Vendar aprila 1959 je živelo v Sežani že 2166 ljudi.

D i v a č a  je postala v dobi železnic na široko znana. Ima nam
reč podobno' prirodno lego* kot Sežana in Lokev: tu se od Komen
skega podolja odpira širok prehod, vodeč ob koncu Brkinskega 
hribovja v  Podgrajsko podolje, pa mimo Lokve k morju. Kakor 
priča staro' ime, pa Gradišče v  bližini, je tukaj nastalo' že zgodaj 
pomembnejše naselje, saj pripada kraj področju zgodnje naselje
nosti, razprostirajočemu se okrog Vremske doline. Toda Divača leži 
v  danji ravnini Reške* suhe doline, pa je prišla do pomembnosti šele 
v novi dobi,1 ko' so njeno' ugodno« lego izkoristili za železniško' kri
žišče. Tu se je od velike proge Dunaj—Trst cepila glavna železnica 
na Pulj, vodeča podolgem skozi Istro*. Ta fukcija Divače je v polni 
meri prihajala do veljave v avstrijskih časih za promet iz avstrijske 
notranjosti. Po letu 1918 je postal Trst izhodišče železniškega pro
meta v notranjo Istro in Pulj, z uporabo proge mimo' Boršta in

1 V srednjem veku so razpotno vlogo prečnega in podolžnega prehoda iz
koristili v prospeh vasi Kačiče, nedaleč od Rodika, k je r  so bili nekdaj veliki 
sejmi (49, 83).



Kozine. Prometna živahnost Divače je spričo tega po letu 1918 zelo 
oslabela. Leta 1953 je imela Divača 609 (1910: 594) prebivalcev. 
Divača je ohranila svoj pomen kot izhodiščna postaja za ogled zna
menitih podzemskih jam, osobito škocjanske. Znamenje pričenja- 
joče se industrializacije je znatnejše mizarsko* podjetje s 87 delov
nimi močmi, a v Hrpeljah novo* podjetje steklene galanterije.

V severnem delu Krasa so se razvile nekatere vasi v pomembna 
krajevna središča, v nekih razdobjih ne manj imenitna ko glavni 
kraji na jugu. V starodavnih časih, ko še ni imel Trst prvenstva in 
je z njim še uspešnoi tekmoval Štivan in ko je imel velik pomen 
tudi neposredni trgovski promet proti Ogleju in Benetkam, je bila 
zelo važna tudi pot čez severne dele Krasa. Saj se imenuje kot 
glavni dohod proti Štivanu-Devinu ter Tržiču pot mimo* Brestovice, 
Gorjanskega, Komna-Volčjega grada in Štanjela (Rutar, 49, 77 ; Kos, 
203). K o m e n  je nastal tedaj ob starodavni poti, ki je držala tod 
skozi od Postojnskih vrat in skozi Razdrto ter Štanjel. In podoba je, 
da so to* varianto* uporabljali že v prazgodovinski ter rimski dobi, 
ko se je težišče pomorskega prometa nahajalo* še na severni, nižin&ki 
obali Tržaškega zaliva. Razen tega stoji Komen v področju najbolj 
rodovitnega dela našega Krasa, kjer je obsežna, debela plast jerine 
osnova prav obsežnemu kmetijstvu, pa dobremu vinogradništvu 
s proizvodnjo znamenitega terana. Tu je moralo obstajati imenit- 
nejše naselje že jako zgodaj, in njegovo' ime se zdi, da se je dedo
valo v slovensko dobo*. V Komnu se je že zgodaj razvilo tudi 
cerkveno središče, zakaj ena od maloštevilnih pražupnij tržaškega 
zaledja je izpričana tukaj (II. 3, 42). Komen stoji v tistem delu 
severnega kraškega podolja, kjer je najbolj široko* in najbolj piano*, 
pa najbolj rodovitno*. Na vse strani so* lahki prehodi; iz Vipavske 
doline drže semkaj po naravnih pretržjih v severnem robnem po
gorju kar trije dohodi, skozi Železna vrata (ime priča o starodav
nosti te poti) na Rihemberk ter mimo* Štanjela. Nemara je prav 
križišče teh prečnih prehodov s podolžno* potjo pomenilo* osnovo* za 
zgodnji nastanek Komna ter za njegovo* ugodno* napredovanje, dasi 
se pomembnejše križišče* nemara iz političnih vzrokov tu ni moglo 
razviti. Še danes moramo* od cest, ki teko* iz Komna, vsaj šestim 
pripisovati znatnejšo' pomembnost. Komen je tedaj nujno moral 
postati vodilno naselje, kjer se je h kmetijstvu pridružila zgodaj 
vodilna cerkvena funkcija, pa precej trgovine in nekaj obrti; celo 
dva parna mlina sta bila tukaj. Končna so* tu namestili sedež sod
nega okraja. Pač pa je Komen ostal vstran od železnice, saj ima od 
najbližje železniške postaje čez 6 km. Leta 1910 je imel Komen



174 hiš in 861 prebivalcev, a leta 1953 le 131 hiš s 450 ljudmi. Dasi 
ima samo naslov vasi, se more bodisi poi zunanjem licu kot po veli
kosti meriti z marsikaterim trgom ali mestecem na osrednjem ali 
vzhodnem Slovenskem, toda po silnem razdejanju vojne dobe si še 
ni mogel docela opomoči.

Veliko naseljenostno jedro staroslovenske poselitve, ki ga je 
zgodovinsko proučevanje ugotovilo okrog Komna in Tomaja ter 
Sežane (Kos II, 3, 42), se nahaja v področju najlepšega in najrodo- 
vitnejšega Krasa, nekako med Komnom, Tomajem ter Štanjelom. 
In v tem območju so' nastale razen Komna še nekatere velike vasi, 
ki so ponos Krasa še dandanes. Med njimi moramo imenovati T o 
m a j ,  mogočno vas s (1910) 107 hišami ter 613 prebivalci, a 1. 1955 
106 hiš s 375 ljudmi. Stoji na višini, ki obvladuje podolje in kjer se 
je nahajalo' gradišče, v njenih sončnih prisojnih legah, kjer se poleti 
in v zgodnji jeseni sonce lepo upira v tla in kjer zori znameniti 
teran, ki mu je ta predel poglavitna domovina. Tomaj je že zgodaj 
poseljen kraj; svoje ime je dedoval najbrž iz predslovenske dobe, 
a v  srednjem veku je nastala tukaj ena od pražupnij, in sicer s silno 
razsežnim območjem. Tudi glede trgovine z vinom tekmuje s Kom
nom, sicer pa nima kaj dosti nekmetijskega gospodarstva. Zato je 
nekoliko zaostal za Komnom po velikosti, uspešno pa se meri z njim 
po svoji legi. Saj se tomajska okolica, zlasti proti V in JV, označuje 
kot »kraški vrt« (14, 264).

Tomaj je vendarle ostal eno od vodilnih kmetskih središč na 
Krasu, z, obilnim pridelkom sadja, grozdja in vina, osobito zname
nitega terana. Za prodajo teh proizvodov mu hodi v dobro, da 
vendar ni preveč oddaljen od železnice, dasi ima do kolodvora le 
dobra 2 km.

D u t o v l j e  so' podobno velika kraška vas«, stoječa sredi tega 
najrodovitnejšega kraškega predela, postavljena ob ono' podolgasto 
zaplato eocenske apniške hribine, ki gleda tu na površje. Stoji na 
prijaznem brdu, pa se razgleduje mogočno čez rodovitno, a za spo
znanje nižjo' piano okolico. Toda v razliko' od Komna in Tomaja 
Dutovlje niso' imele vodilne vloge v cerkvenem življenju. Po pro
metni legi nisoi bile dosti na slabšem. Saj se tu s podolžno' potjo 
križa prečni prehod, ki teče proti Opčinam pa na Štanjel ter na 
Vipavsko'. Prav zaradi te prometnogeografske lege je mimo Duto
velj stekla železnica na Gorico, in vas je postala glavna železniška 
postaja za ta najrodovitnejši del Krasa. Dutovlje štejejo' leta 1953 
608 ljudi (1910: 129 hiš in 740 prebivalcev), a še vedno nazadujejo.



Pri Dutovljah se je razvilo novo večje kamnarskoi podjetje »Marmo- 
rindus« z 260 delavci.

Š t a n j e l  je poi velikosti znatno manjši od naštetih in še ne
katerih drugih velikih kraških vasi. Toda v marsikaterem pogledu 
po zanimivosti ne zaostaja za njimi, poi slikovitosti pa jih celo 
presega.

Štanjel ima predvsem imenitno prometnogeografsko' lego. Stoji 
na kraškem robu, in sicer tamkaj, kjer se odpira skozenj široko 
medgorje, ki se spušča navzdol v globoko dolino Raše in Branice, 
pa k Vipavi. Tu so ostali sledovi že prazgodovinske naseljenosti v 
gradišču. V srednjem veku je bilo tu izredno' pomembno prometno 
križišče in na brdu, obvladujočem prehode, je nastal mogočen grad, 
ki je imel v politični zgodovini dežele znatno' vlogo. Po srednjem 
veku je ostala dediščina, kakor tako« mogočna in nenavadna malo
kje drugod na Slovenskem. Ves Štanjel je še dandanes obdan z mo
gočnim obzidjem, ki vodi skozenj dvoje vrat; znotraj obzidja ni 
samo' grad ter cerkev, marveč tudi celotna kmetska vas, ki se odli
kuje s svojimi ozkimi ulicami ter svojskimi hišami. Zgodovinsko 
naključje nam je tu ohranilo kos srednjega veka, kar vzbuja po 
pravici zanimanje in občudovanje. Toda bombardiranje v zadnji 
vojni je Štanjel skoraj docela razdejalo. Tudi dandanes prihaja 
do učinka izvrstna prometna lega Štanjela. Nič manj ko šest večjih 
cest teče na vse strani od Štanjela, med njimi tri na kraško in tri 
na vipavskoi stran. N i čuda, da so ta prehod izkoristili tudi za že
leznico, ki se prav ob Štanjelu vzpne iz Vipavske doline na Kraško 
planoto ter teče poi njej proti Trstu, sedaj z novim ovinkom skozi 
Sežano. Toda Štanjel je mogel v  preteklosti svojo razpotno lego 
izkoristiti le v  strateškem pogledu. Za urbansko* izrabo stoji kraj 
preveč robno; za gospodarsko in trgovsko središče kmetski okolici 
so bile prikladnejše vasi bolj v  sredi, s Tomajem in Komnom na 
čelu. Štanjel je ostal izredno slikovito naselje, a samo s 304 prebi
valci. V dobi med obema vojnama je imel znatnejši pomen za turi
stični promet, za izlete in ekskurzije, za kar ga posebno usposablja 
položaj na stiku dveh velikih prirodnih enot, Krasa ter Vipavskega. 
Strašno razdejanje v zadnji vojni je Štanjel kakor ubilo in do 
sedaj si ni še opomogel od hudega udarca.

Tudi na spodnjem Krasu je nekaj zeloi velikih vasi, ki soi znatna 
demogeografska središča za bližnje področje, a se z dozdaj nave
denimi ne v sedanjosti ne po preteklosti ne morejoi meriti.

V celem je Kras v gospodarskem pogledu z novimi državnimi 
mejami silno prizadet. Saj je odtrgan od velikih mest ter industrij



skih krajev, ki stoje neposredno ob njegovem robu in ki so* nastala 
ter se razcvetela tudi z močnim sodelovanjem pridnih Kraševcev. 
Kraške vasi so zakladale s svojimi kmetijskimi pridelki bližnja 
mesta Trst, Tržič in tudi Gorico. Tjakaj so hodili na delo ljudje iz 
kraških vasi, zlasti v Trst in v Tržič, doi koder so« bila na razpolago 
mnoga prometna sredstva. In v obrnjeni smeri so na Kras iz robnih 
mest ter industrijskih krajev hodili nakupovat nešteto stvari za

Pod. 98. Pogled na Nanos od Senožeških hribov

vsakdanjo potrebo, živila, pridelke, drva, sadje, vino itd. Sleherno 
nedeljo so bile ceste na Kras polne izletnikov, gostilne pot kraških 
vaseh so bile ljudem iz Trsta, Tržiča in drugih industriabziranih 
krajev priljubljeno« izletišče zaradi tradicionalnega terana, pršuta 
in drugih kraških posebnosti. Šele z uvajanjem drobnega obmej
nega prometa se nekaj takega gospodarskega zamenjevalnega 
obrata zopet vrača v kraške vasi, kakor seveda drobni mejni pro
met zopet prevaja Kraševce na nakupovanje v trgovine Trsta, 
Tržiča in (Stare) Gorice.

SENOŽEŠKI HRIBI IN KLANCI. Sredi med Pivko, Brkini ter Vi
pavo se dviga skupina hribov, ki stoje bolj posamič in se od svoje 
s svežo« zeleno vegetacijo pokrite flišne okolice razlikujejo' po znatni 
goljavi, po precej večjih višinah, predvsem pa po« apniški sestavi.



To je kakor nekak geološki otok, kjer so tla iz zelo votbkavega 
krednega apnenca, nudeča izvrstno osnovo zakrasevanju, medtem 
ko se vsenaokrog razprostirajo iz eocenskega fliša sestoječi hribi 
in brda. Ze po zunanjem licu, po oblikah površja, vegetaciji, kul
turni izrabi tal ter poseljenosti in obdelanosti se razlikuje ta kraški 
otok sredi prijetno zelenih predelov. Razprostira se nekako med 
kraji Hruševje, Slavina, Šempeter, Košana, Vreme in Senožeče. 
Eocenske hribine ga obdajajo na vseh straneh, razen na zahodu, 
kjer ga docela ozek pas krednega apnika veže čez Senožeče, Do
lenjo' vas in Senadole s širokim Krasom, sestoječim iz docela isto
vrstnih hribin. Ni čudno, če je eden prvih geoloških proučevalcev 
predel Senožeških hribov imenoval najjužnovzhodnejši privesek 
Krasa (Stache, 25, 1859, 286).

V pokrajinskem smislu pride krednoapniško ozemlje Seno
žeških hribov še toliko bolj do veljave, ker je eocenski svet, ki ga 
obdaja malodane od vseh strani, obrobljen z dokaj obsežnim pasom 
spodnjeeocenskih ter srednjeeocenskih apnencev. Dasi je to površje 
mnogo' manj zakraselo, je vendarle svojevrstno razčlenjeno, tvoreč 
visoke gore s strmimi pobočji, v celem jako razgiban relief z docela 
neznatno piano ploskvijo in še bolj pičlo' preperelino. Apniški otok 
je videti z eocenskimi apniškimi pasovi še povečan in razširjen 
sredi fliša ter prihaja pokrajinsko* s svojo zares veliko', slabo po
seljeno ploskvijo močno* do1 učinka. Ako« smo ga imenovali po Seno
žečah, smo štorih to iz zadrege po boljši označbi, a naslanjajoč se 
na dejstvo, da stoje Senožeče nekako v  sredi in da so najimenit
nejši kraj v  tem svojevrstnem predelu.

D a prebivalstvo ni poimenovalo našega predela s posebnim 
skupnim imenom, je docela naravno. Saj v oroplastiki ni nikakšna 
enota, marveč sestoji iz več posameznih hribov in gora, ki so vse 
prej ko« enotno' pogorje, pa z velikimi in manjšimi kraškimi kota
njami vmes. Meja napram eocenskemu flišu ne poteka skoraj nikjer 
v premi črti, temveč se povečini suče sem in tja; marsikje v  robnem 
področju se fliš zajeda v manjših zaplatah med apniške vzbokline. 
Spričo tega vidimo v  robnem področju tu, tam normalno zeleno, 
živahno razgibano' površje, s kratkimi potoki, ki ob prestopu s pe
ščenjaka in laporja na apnenec naglo poniknejo', medtem ko vidimo 
suhe slepe doline ob ponikvah. Takšno je zemljišče pri Rakuliku 
in Sajevčah južno' od Hruševja, pa v  pasu med Senožečami in 
Vrabčami, ki pripada povirju vipavske Raše. Skoraj samo v  teh 
področjih je Senožeško hribovje poseljeno.



Dasi hribovje ne tvori enotnega pogorja, se vendarle krepko 
uveljavlja razvrščenost v nizih v podolžni dinarski smeri od SZ 
proti JY. Prvi niz hribov se vleče južnovzhodno« od Hruševja proti 
Slavini; v  njem se dvigajo najvišje Brda, 725 m, ograjajoč Pivko na 
južnozahodni strani. Drugi niz se vleče od razvodnega flišnega 
hrbta med Močilnikom ter zakraselim povirjem Raše mimo Laž; 
v tem nizu hribov je obilo« vrhov, visokih preko« 700 m, najvišje pa 
segajo« Travnik (754 m), Matičnik 768 m nad Lažami ter malo« vstran 
oisamljeni Jelenik 777 m. Starodavna velika cesta od Razdrtega na 
Senožeče mora čez te« višine v  hudih klancih Smoljeva 653 m visoko 
(115). Tretji gorski niz, ki je najvišji, ima svoje osredje v prostra
nem Gabrku, ki se vleče od iznad Senadol do Košanske« doline. "V 
njem dosegajo« gore enakomerno« višine med 820—930 m in vzbujajo 
vtis stare ravne gore. A čez vse se vzpenja Vremščica, dosegajoč še 
1026 m, najvišji vrh široke« po«krajine, pa zato« izredno« lepa raz
gledna gora. Gabrk z Vremščico« se od doslej navedenih hribov 
razlikuje po« tem, da sestoji ves iz eocenskih apnencev. Podobno 
obliko« ravne gore, z enakimi višinami, ima vzporedno« stoječa Vol- 
čanska gora z Mlačnim vrho«m (811 m) ter še višjim Maslovcem 
(825 m) ; v njenem nadaljevanju se dviga docela osamljeno tik nad 
Šempetrom Osojnica z 820 m. Podoba je, da se je krednoeocenska 
ploča ponašala kot samostojna gruda in da se« je« pri tektonskem 
premikanju nagnila nekoliko« na pošev, tako« da so« deli njenega 
prvotno« ravnega površja sedaj v južnem delu med 800—900 m 
visoki, a v  severnem nekako 700—750 m.

Vmes med gorskimi nizi, vzporedno« z njimi, so« izoblikovane 
podolžne kotanje, sedaj močno« zakrasele. Razvile so« se o«čitno iz 
prvotnih rečnih dolin, usmerjenih v senožeškem področju k povirju 
Raše, v severnem delu k porečju Pivke, a v ostalem področju proti 
JV, kakor nakazuje« še sedaj potoček Farjevec. Najjužnejša kotanja 
je najobsežnejša, a tvori pravzaprav severno« krilo« prostrane K o 
š a n s k e  d o l i n e ,  izoblikovane na geološki in zgradbeni meji. 
Vzporedno z njo« leži med Mlačnikom, slavinskim Ostrim vrhom ter 
lažkim Travnikom sicer manjša, a še vedno zelo razsežna uvala 
R a v n i ,  ki je kljub obsežnemu ravnemu dnu ostala popolnoma 
neposeljena, pač ker je preveč zakrasela.

Senožeško« hribovje« je ostalo« po veliki večini neposeljeno«, saj je 
s svojim zakraselim, hribovitim površjem odbijalo človeka, nudeč 
celo gozdu le skromne možnosti. Osrednje kredno« ozemlje pred
stavlja v  vsem obsegu popolnoma neposeljeno vrzel sredi gosto 
obljudenih flišnih predelov. Najbolj obljudeno je senožeško« ozem-



Ije, geološko' pestro, s ponikalnicami, suhimi ter slepimi dolinami; 
večina naselij se nahaja tu med 500 in 600 m, najvišja vas Laže 
celo 692 m. Dasi kažejo mnoga prirodna in kulturna svojstva že na 
bližnji pravi Kras, dajejo vendarle znatne nadmorske višine ter 
vrivki vododržnih plasti osnovo za prevlado svežega zelenja in 
mestoma, zlasti na severu, gostih gozdov, kar jo« uvršča najbolj ob 
stran Pivško-Brkinski pokrajini. Njenemu gospodarskemu življenju

Pod. 99. Košanska dolina od jugovzhoda

ter celotnemu demogeografskemu obeležju pa je dajala največ 
pečata lega ob starodavni veliki poti čez osrednji dinarski predel, 
čez poglavitne prevale in klance.

S e n o ž e č e .  Podoba je, da se v imenu in zgodovini kraja Se
nožeče zrcali ves razvoj in gospodarska vsebina pokrajine Seno- 
žeških hribov. Senožeče so postale trg še v srednjem veku in tudi 
stara fara je iz tega obdobja. Ne more biti dvoma o tem, da so kraju 
podelili tržne pravice zaradi položaja na veliki poti, kesnejši in še 
sedanji cesti od morja pri Trstu — in Kopru — v  notranjost na 
Postojno in na Ljubljano'. Senožeče stoje ob cesti na primorski 
strani pred velikim klancem Smoljevo, preden se spusti navzdol na 
Razdrto; Smoljevo z nadmorsko višino okrog 653 m je hkrati na 
razvodju med primorskim ter savskim-čmomorskim vodnim od
tokom; vsekakor smo tu na na j višjem prevalu ceste čez Kras na



morje. Od Smoljeva teče potok po gorski dolinici mimo' Senožeč, pa 
kmalu ponikne. Ob njem so bile posebno dobre senožeti, kar je 
očitnoi kraju dalo ime. Srednjemu Gol jaku na Trnovski planoti 
pravijo še danes tudi Senožeški Gol jak: podoba je, da iz tega labko 
napravimo* zaključek, da so bili v Senožeških hribih v prvi vrsti 
živinorejci, ki so s: svojo živino čez poletje prehajali na planino na 
Goljake. Še za mnogo kasnejše čase se pripoveduje, kako so Seno
žečam izredno mnogo sena prodajali na primorsko stran, posebno 
v  Trst. Poroča se tudi, da SO' bili tu posebno znameniti veliki lesni 
sejmi; od vseh strani gozdne okolice so semkaj pripeljali na dese
tine voiz lesa, a prekupci in Senožečam so ga kupovali ter prodajali 
in odvažali naprej v Trst (115, 110). Tudi drva ter zlasti butarice 
ali faške so pripravljali v tem okolišu ter jih prodajali v  Trst. Yse 
kaže, da so* fevdalci tu osnovali trg, da so imeli z njim v  rokah 
promet čez Smoljevo*. Tik nad Senožečami, ki stoje 602 m nad mor
jem, se vzdiguje priostreno, Preska imenovano brdo 675 m, na ka
terem se še vidijo razvaline starega gradu, medtem ko je kasnejši 
grad ohranjen na vznožju v trgu. Široka okolica je bila gospodarsko 
navezana na to majhno', a vendar ob glavni cesti stoječe trško' na
selje, pa komuniciralo po njej s širšim svetom, predvsem s Trstom. 
Samo* s položajem ob veliki, zelo prometni cesti, ob najvišjem 
klancu Smoljevo*, si moremo* tolmačiti, da so v  novejši dobi v Seno
žečah postavili pivovarno ter v njej proizvajali obilo piva, ki so ga 
izvažali celo* v  Trst (115, 107). Upravno* je mogel kraj Senožeče 
postati le sedež malega sodnega okraja. V novejšem času so* resno 
vzeli v  pretres, da znova osnujejo* pivovarno v Senožečah. Že* pa je 
tu začela z obratovanjem nova tovarna sanitetne gaze. S tem 
prihaja do učinka dejstvo*, da smo* tu vnovič na veliki cesti.

Ekonomske funkcije Senožeč so bile organično vezane na pro- 
metovanje na veliki cesti. Ko je prišla železnica, so jo speljali daleč 
na jugu, na južnem vznožju Senožeškega hribovja, a na veliki cesti 
je postalo* mirno* in tiho*. Senožeče so* nezadržno nazadovale in tudi 
obnova avtomobilskega prometa na cesti, sedaj tlakovani, ni mogla 
prinesti novega življenja. Senožeče se ne razlikujejo bistveno od 
večjih vasi, a v bojih druge svetovne* vojne so močno trpele ob 
obstreljevanju. Od leta 1880, ko* so Senožeče imele 953 prebi
valcev, so do* leta 1931 nazadovale na 788 ljudi, t. j. za 17 %, a do 
leta 1953 celo na samo 489 ljudi, kar pomeni nazadovanje za 48,8 %.

Od Senožeč dalje smo zgradili novo* avtocesto ob Gabrčah ne
posredno* proti Divači in Kopru.



KOŠANSKA DOLINA. V jugovzhodnem obrobju Senožeških hri
bov se razprostira dokaj obsežno uravnjeno' ozemlje, Košanska do
lina, ki šteje še h Krasu. Košanska dolina se je izoblikovala v stični 
progi med krednimi apnenci ter flišnim površjem. Vsa južno- 
zahodna stran je še vsa obdana s flišnim terenom in tjakaj, v Reko 
pri Ribnici, je usmerjen tudi vodni odtok, potok Farjev ec. Toda 
glavni del pripada krednim apnencem in v obrobju tudi eocenskim 
ter je dokaj zakrasel, pa na široko uravnjen, največ v nadmorski 
višini med 430 in 460 m. Primeroma obilo je tu na ravnem obdelo
valne zemlje z rodovitno' prstjo*; tu je bilo' že zgodaj poseljeno 
ozemlje in tudi dandanes je dobro obljudeno', z več znatnih vasi.
V demogeografskem pogledu je Košanska dolina najbolj navezana 
na Pivko, saj teče od tam skoznjo* tudi starodavna velika cesta in 
glavna železnica.

S L O V E N S K A  K R A Š K A  S E V E R N A  I S T R A

UVODNE UGOTOVITVE. Ko* pričenjamo s poglavjem o tisti po
krajini Slovenskega Primorja, ki pomeni kos kraške ali bele severne 
Istre, moramo najprej opredeliti neke regionalne toponomastične 
pojme. Prav posebno* je potrebno*, da ugotovimo1 kolikor mogoče na
tančno* razmerje te slovenske sevemoistrske kraške pokrajine do 
pojma in predstave ter vsebine regije Čičarije, ki je ena najbolj 
široko* znanih in hkrati ena najbolj svojskih regij v Istri.

Čičarijo* precej soglasno* obmejujejo* knjižni regionalnogeograf- 
ski opisi tako*, da ji pripisujejo* vse kraško površje severne Istre, 
in sicer bodisi starejši avtorji, postavimo' Rutar (11) ali Krebs (12) 
ali najnovejši, kakor je na primer Josipa Roglica predstavitev v  
Enciklopediji Jugoslavije (Čičarija, 1956). Po* teh opisih se* začenja 
Čičarija na SZ nekako* pri Ko*zini-Hrpeljah in se vleče proti JV do 
Brgudskega podolja ter do Opatijske riviere ob Kvarnem; proti 
severa sega do* flišnega površja v Brkinih, a proti jugu do* flišnega 
predela v srednji Istri, kjer1 poteka njena meja po* teh opredelitvah 
po visokem strmem robu ob Šavrinskih brdih, nad Buzetsko* kotli- 
nico*, tik nad Ročem, Gorenjo* ter Dolenjo* vasjo* in Vranjo*, v širjavi 
10—15 km ter dožini 35 km. Opisovalci nagibljejo k opredelitvi, da 
Učke ne štejejo* zraven k pravi Čičariji, ki jo na JV obmejujejo s 
prečno* zarezo' na znanem prevalu Poklonu, 922 m, marveč jo* raču
najo posebej, v vsem obsegu, ki pomeni izrazit zaokret pogorja 
v južno smer.



Čičarija v naznačenem obsegu bi pomenila potemtakem do
mala isto, kar objamemo' z regionalno' označbo bele ali kraške se
verne Istre. Toda dejansko' se ne uporablja ta pokrajinska označba 
za vse dele sevemoistrskega kraškega površja. Rutar opozarja, ko 
obmejuje Čičarijo v sektorju pri Hrpelj ab, na nasprotje, rekoč: 
»čeravno' so Čiči šele na drugi strani Slavnika« (Rutar, 11, 8). In na 
drugem mestu naglasa, da so vasi Čičev šele na južno stran od

Pod. 100. Slavnik s Podgorske planote

Spredaj mlado zasajeno borovje

ceste Podgrad—Materija—Hrpelje. S tem se nam razodeva dejstvo, 
da se uporabljata za opredelitev te velike pokrajinske enote dva 
docela različna kriterija. Prvi kriterij je geološko-gemorfološka 
struktura zemlje, in drugi pomeni naseljenost s Čiči. In ta drugi 
kriterij se s prvim ne ujema marsikje, kakor opozarja Rutar. V slo
venskem sosedstvu v Brkinih, v Reški dolini okrog Bistrice ne 
govorijo dosti o Čičariji, temveč pravijo* »V Čičih« temu gorskemu 
predelu.

Prve omembe Čičev v zgodovinskih dokumentih so iz konca 
15., pa zlasti iz 16. in 17. stoletja. Čiči so> bili begunci ali uskoki, ki 
so prebegli iz zahodnih balkanskih, zlasti primorskih predelov pred 
Turki. Prevzeli so jih v službo marsikje po1 zahodnih hrvatskih, 
slovenskih ter benečanskih deželah, a naselili so jih največ v višjih



krajih severovzhodne Istre ter' po« njih začeli to pokrajino' označe
vati kot Čičarijo (podobno« kot so« nekako v isti dobi začeli Gorjance 
imenovati Uskoško« gorovje!). O tem, kaj in od kod so bili po izvora 
Čiči, je bilo že mnogo« razprav, a. ne more se reči, da soi že vsa 
vprašanja pojasnjena. Gotovo« je, da so se med uskoki, ki so« se 
naselili tu, nahajale skupine iz raznih krajev, kakor nam dokazuje 
še danes govorica njihovih potomcev, ki ni enotna, marveč druži 
štokavce, čakavce in celo« aromunske« Čiribirce, ki so se ohranili 
v Žejanah in v  šušnjevici ter bližnjih vaseh. Pravi Čiči, to« je do 
kazani ali le« domnevani potomci starih usko«kov, so« v glavnem 
v visokem vzho'dnem delu pokrajine, ki se na široko« označuje kot 
Čičarija. Po drugod, zlasti na zahodu in severu, se označbe« »Čiči« 
branijo, bodisi ker je še živa tradicija, da so različni od njih, bodisi 
iz drugačnih razlogov. Tudi krajevna, gorska in druga imena, ki 
izvirajo« o«d staroselcev, iz dobe pred uskoško naselitvijo«, pripove
dujejo, da so se staroselci dobro« ohranili na vsem nižjem obodu 
Ciškega ozemlja. Prebivalstvo« ima spričo tega več posluha za kri
terij izvora in sedanjih jezikovnih, etnografskih ter drugih svojstev, 
pa zato« govo«ri o« »pravih Čičih«, ki da so« do«ma le v vzhodnem delu 
Čičarije in ki po« veliki večini govorijo hrvatski jezik.

Ker se držimo« načela, da je poglavitna važnost pri opredelje
vanju in razmejevanju v  ljudstvu, v  njega strukturi in zavesti ter 
svojstvih, se bomo« v našem pokrajinskem opisu v glavnem naslonili 
na ta demogeografski kriterij. Zato ne bomo govorili o« Čičariji v 
uvodoma naznačenem širo«kem o«bsegu, marveč bornio« govorili o« 
Čičariji samo« v smislu in pomenu označbe za Ciško' gorovje, pa pri 
tem za zahodni del, ki se vleče poi slovenskih tleh, uporabljali v so
glasju z živo domačo« govorico' tudi posebno' orografsko' ime Slav
nik. Narodno' razmejitev nam ponazarja že obstoječa republiška 
meja. Po njej vidimo«, da pripada slovenski enoti celotno Podgrajsko 
podolje na severnem vznožju Ciškega gorovja, pa na jugozahodu 
podgorska planota do« vključno vasi Rakitovec, a od Ciškega go
rovja manjši zahodni del, kjer pomenijo« Rakitovec, Jelovice ter 
Golac, nedaleč od Podgrada, zadnje slovenske vasi, a Brest, Dane, 
Vodice ter Poljane prva hrvatska naselja. Vzhodni del Ciškega 
gorovja nam bo potemtakem prava Čičarija ali vsekakor njeno 
jedro. Pripomniti pa je treba, da sega gospodarstvo slovenskih 
dolinskih vasi okrog Podgrada, Starada itd. še v severna pobočja 
gora vzhodnega ali pravega Ciškega gorovja,

Ko smo na ta način poskusili razčistiti nejasnosti v osnovni 
regionalnogeografski toponomastiki severne Istre, prehajamo« na



strukturo te velike enote, ki se za nas zanjo' najbolj prilega označba 
Slovenske kraške ali bele severne Istre.

Le v ozki progi med Divačo' in Kozino' se Kras, klasična pokra
jina kraškega spoznavanja, drži te znamenite, močno zakrasele po
krajine, ki je pri nas in v svetu najbolj znana pod imenom »Bela 
Istra«. Pač zato1, ker je zanjo' značilna svetla ali celo docela bela 
goljava sivega apniškega površja, ki tu, ob zelenjavi flišnih Šav
rinskih, Buzetskih in drugih osrednjeistrskih brd in Brkinov ter 
Reške doline, posebno opozarja nase. Ogrodje v tej beli Istri je 
gorska pokrajina Čičev ali po> največ kratko Čičarija imenovana. 
To je dejansko izrazito' pogorje dinarske smeri, poseljeno' v vzhod
nem delu s hrvatski enoti pripadajočim prebivalstvom, a v  za
hodnem s Slovenci. Zahodni del pogorja, ki se najčešče označuje 
posebej poi Slavniku, je v  območju gospodarskih slovenskih istrskih 
vasi, docela slovenska zemlja, s svojimi 1028 m najvišji del sloven
ske Istre. Kakor rečeno, domačini Slavnika ne štejejo v pravo 
Čičarijo' (11; 30). Zato bomo tudi mi tu in v naslednjem rizlikovali 
med Slavnikom, ki ga docela vključujemo v naš opis, ter Čičarijo, 
ki je važno', izredno markantno' pogorje severne Istre in ga boi treba 
večkrat imenovati, ki pa pripada LR Hrvatski. Severno' od Slavnika 
ter Čičarije pa je še velik ko® Slovenske bele Istre, ležeč v  zmernih 
višinah okrog 450—600 m. Tu je predvsem veliko' podolje od pokra
jine okrog Kozine-Hrpelj in Divače proti JV čez Podgrad. To Pod
grajsko podolje, ki je dejansko velika suha dolina, zavzema ves 
svet med Brkini ter Slavnikom in Čičarijo. Na zahodno in južno 
stran od Slavnika pa se razprostira prav tako nižji svet Podgorskih 
teras in planot, od Kozine-Hrpelj nad Črnim Kalom in Podgorjem 
tja doi Rakitovca in Movraža, v nadmorskih višinah 400—500 m in 
še nekaj višje, medtem ko je še bolj proti vzhodu, tja doi Lanišča in 
Brgudca, hrvatski del Podgorske planote.

Slavnik, Podgrajsko' podolje in Podgorska planota, to' so- trije 
deli, trije pokrajinski členi Slovenske bele Istre, ki je v  prirodnih 
pogojih najslabše opremljena za gospodarstvo' in kjer je spričo tega 
življenje in uspevanje najtežje in kjer je potrebna največjega na
pora za ekonomski napredek in boljše uspevanje prebivalstva.

SLAVNIK IN ČIČARIJA. Tudi tu v začetku moramo' opozoriti, da 
uporabljamo' staro' orografsko ime Slavnik v  zelo' širokem smislu, 
in sicer v obsegu za ves gorski svet Slovenske severne Istre, ki sega 
v nadaljevanju prave Čičarije na zahod do' Rakitovca, do' Hrasto- 
veljskega podolja, do Podgorja in skoraj, do Kozine ter Hrpelj.



Slavnik nam obsega tedaj razen same prave gore Slavnik še sosedne 
gore ter pogorja, pa bi morali pravzaprav govoriti o Slavniškem ali 
Slavnikovem gorovju. Vendar bomo dostikrat stvar poenostavili ter 
rekli samo Slavnik, pa s tem mislili na vse široko Slavnikovo po
gorje ali gorovje. Morebiti nam bo bodoče raziskovanje, kadar se 
mu posreči raztolmačiti pomen ter nastanek tega orografskega 
imena Slavnik, celo pritrdilo' ter nam dalo' prav.

Pod. 101. Gore v pogorju med pravo Čičarijo in Slavnikom

V ospredju: vzhodno boe je  ob vrhu Slavnika

Slavnik s Čičarijo' je zelot svojska pokrajina. Odlikuje se že po 
višini, saj se to gorovje vzdiguje znainot preko tisoč metrov, s Slav
nikom 1028 m na SZ in na JV z Učkot, najvišjim vrhom, 1396 m. 
Pomeni od Snežnika in Gol jakov proti morju največjo' vzpetino, 
zadnji pas Istre, ki dosega znatne višine. Spričo tega je Slavnik 
s Čičarijo jakot markantna pokrajina nasproti sosedstvu, kakor 
naravna pregraja, ki obmejuje Istrski polotok proti severu ter ga, 
ako vzamemo v poštev samo prirodot reliefa, krepko loči od celin
skega zaledja.

Slavnik s Čičarijo predstavlja samo do neke mere nadaljevanje 
Krasa. Zakaj v  glavnem pravcu Krasa se razprostira Brkinsko 
hribovje, pripadajoče flišni sinklinali, obrobljajoč Belo* Istro v  vsej 
podolžni severovzhodni strani. Glavni del Slavnika in Čičarije se
stoj i iz krednih skladov, apnencev in dolomitov, vsebujoč ponekod 
tudi lapornate plasti, sprimek ali peščenjak. Le na takšnih hribi-



nah, ki so malo propustne in dajoi ob preperevanju sivkasto' prst, 
so se razvile kratke vodice v  grapah in kratkih dolinicah, a povsod 
ob stiku s čistejšim apnencem brž izginejo. Povečini pa je krednoi- 
apniško površje v Slavniku in Čičariji zakraselo'. Glavni del kred- 
noapniških skladov je močno naguban in izoblikovan v  pogorje, ki 
se začenja na SZ brž nad Kozino-Hrpeljami, pa se proti JV pola
goma širi in viša, tako' da dosega bodisi največjo širino' kakor 
največje višine na južnovzhodnem koncu. Tamkaj se gorovje ob 
upognjeni črti SSV— J JZ, vzporedni s kvarnersko' obalo, skoraj 
kakor odrezano' neha.

Slavnik s Čičarijo' sestoji, kakor rečeno, v vsem obsegu iz kred- 
nih apnencev, samo tu tam sega vanj v neznatni meri od bočne 
strani zaplata eocenskih apniških kamnin od JZ, na primer v  Slav
nik, pa v Orlik. Gorovje je dokaj intenzivno nagubano', sinklinale 
in antiklinale se vlečejo', precej stisnjene, v pravilni razvrstitvi, 
z osmi od SZ proti JV, zavijajoč ob Učki proti jugu. Toda zgradba 
je v glavnem ostala brez učinka na izobliko* reliefa, razen v  po
srednem smislu. Površje reže sinklinale in antiklinale enakomerno, 
razlike so se izoblikovale največ po trdoti kamnine, zakaj kredni 
skladi vsebujejo tudi nekatere lapornate plasti, pa brečijo in pesko- 
vite primesi. Kjer so razgaljene te napol ali docela nepropustne 
plasti, je mogla v njih erozija z odplakovanjem bolj naglo' napre
dovati, izoblikovale so se prostrane globeli, gorske kotanje ali celo 
manjša podolja s krajšimi vodicami, številnimi vodnimi izvirki in 
pasovi rodovitne prsti. Iz trših kamnin sestoječe proge so se iz
oblikovale kot pogorja in osamljene višje gore. Spričo* tega so vse 
oroplastične oblike razvrščene v Čičariji v podolžnih progah dinar
ske smeri. Če so na izrazito podolžno* razvrstitev višjih in nižjih 
pasov vplivala tudi novejša tektonska premikanja, kakor se zdi 
verjetno, bodo' pokazale šele nove drobne proučitve.

Naznačena svojstva dajejo* Čičariji ter Slavniku značaj gorskih 
vrst, potekajočih v podolžni dinarski smeri, povzročajoč, da pri
haja značaj planote mnogo* manj do* veljave, nego' smo* sicer vajeni 
v  dinarskem področju. Za celotni relief Čičarije1, za njegovo' raz
členitev je posebno' značilna velika podolžna depresija, podobna 
dolgemu, 1—2 km širokemu podolju, ki se vleče od Podgorja pri 
Slavniku (Draga) čez Jelovice in Vodice, Mune ter Žejane* proti JV. 
Slabo propustne hribine so razgaljene v tem gorskem podolju, na 
več krajih so vodice na površju (prim. ime vasi Vodice) in ob njih 
docela normalne grape ali celo kratke dolinice. Predvsem pa so 
v tem podolju izoblikovane dosti obsežne podolgovate kraške ko*-



tanje, z manjšimi danjimi ravninami (prim. ime vasi Dane, ki je 
v vzporedni stranski kotanji), pa zadovoljivimi ploskvami obdelo
valne prsti. Dno teh kotanj je izdolbeno v glavnem do 600—670 m, 
na JV nižje-, na SZ višje, najgloblje celo nekaj malega pod 600 m. 
Nedvomno je pri prvotni izobliki tega podolja sodelovala normalna 
rečna erozija. V njega dnu se nahaja provaino ovršje med Vo
dicami in Munami v višini 778 m. Sklepati smemo, da je od tega

Pod. 102. SJavnikovo pogorje, severozahodni konec

prevala nekdaj povrhnja rečica tekla čez Vodice proti Podgorski 
planoti, druga čez Mune in Žejane proti Brgudskemu podolju; 
tjakaj se od Zejan podolje enakomerno znižuje čez Zvoneče. Kako- 
velike važnosti je osrednje podolje, se najlepše razvidi iz dejstva, 
da se nahajajo* v njem vse vasi, ki jih sploh premore Čičarija, dasi 
so celo te prav na redko* razpostavljene.

S podolžnim podoljem Vodice-Mune je Čičarija s Slavnikom 
razdeljena na dvoje vzporednih pogorij. Južno se začne nad Pod
gorsko planoto s Kojnikom 802 m (ime: ne Hojnik, prim. Rudo 
Goljak, 122), odkoder se vleče docela enoten, sklenjen hrbet, ki se 
dvigne v Goliču 871 m, Kavčičah 958 m in v Žbevnici na 1014 m, pa 
se brž zad za njo* močno zniža. Višji je tu vzporedni hrbet na no
tranji strani, dosezajoč še nekaj čez 1000 metrov. V južnovzhodnem 
delu moremo govoriti celo o več vzporednih gorskih hrbtih; v juž



nem meri Orl jak 1106 m, Brajkov vrh 1141 m ter Planik 1273 m, 
pa na koncu Brložnik 1095 m, nakar se zavije proti J in vzpne 
tamkaj v Učko' 1396 m. Proti severu se dviga obilica gora med 
1000—1100 m, ločenih med sebo j z mnogimi doli in zakraselimi ko
tanjami; ob pogledu od strani dela vrhov je vtis v množico ploščatih 
kop razpadle nekdanje planote. V severnem vzporednem hrbtu pa 
so višje gore, med njimi Sapan 1163 m, Oskale 1209 m, Sija 1234 m 
ter Lisina 1185 m.

Pod. 103. Jelovice, vas sredi gorovja med Slavnikom in pravo Čičarijo

Severnoi od podolja Vodice-Mune se dvigajoče pogorje se začne 
nad Hrpeljami ob stiku med Podgorsko' planoto ter Podgrajskim 
podoljem z vrhovi Golež 716 m, Špičnik 695 m, Rožič 817 m ter 
Videž 910 m, pa se brž vzpne v Slavnik 1028 m. Od te visoke gore 
se polagoma zniža v dokaj globoka prečna medgorja, v Mala Vrata 
695 m ter Velika Vrata 762 m. Skoznje drži cesta od Podgrada 
v Buzet, še vedno' edina cesta, ki prekorači celotno' Čičarijo. Od 
Velikih Vrat proti JV se pogorje naglo' dvigne v znatnejše višine, 
dosezajoč čez 1000 m, med njimi v Razsušici 1084 m, a v Žabniku 
1024 m. V južnovzhodnem delu ostane severno' pogorje v skromnej
ših višinah, dosezajoč v Tušar ju 901 m, a v Žirovici 847 m.

Kakor je res, da je v Čičariji in Slavniku manj površja z zna
čajem planote, nego' smo' na splošno vajeni v  dinarskih gorah, nam



vendarle tudi tu enakomerna vzpetost v višine med 1000—1100 m 
priča o nekdanjem ravniku; le redke posamezne gore se dvigajo 
še višje. Vendar v glavnem ima visoka Čičarija značaj gorovja 
z dobro izraženimi hrbti ter gorami. Zato površje v podrobnem ne 
kaže povsod kraškega značaja, marveč so pobočja razrezana z nor
malnimi grapami, poi katerih se podijo ob pogostih nalivih hudo
urniki. Marsikje so ohranjene kratke vodičev skromni potočki. Na 
položnejših krajih se vidijo vrtače, pa doli in raznooblične kraške 
koitanje, po katerih gine voda v votlikava tla. V višjih legah je 
posebno mnogo kotličev pa brezen, v katerih se dolgo drži sneg, 
poglabljajoč kraške vdolbine. Obiloi gole skale gleda na površje, 
toda vendar je med skalovjem dosti črnikaste prsti in gozd se v  
višjih legah dobro počuti ter izvrstno' uspeva. Tudi na Slavniku je 
opaziti malo« takega površja, ki bi nas opravičeval, govoriti o pla
noti. Vrh teiga na njem prevladuje travna goljava le z malo gozda 
vmes, zato še danes Slavnik uporabljajo za planinski pašnik iz 
bližnjih vasi Podgrajske suhe doline. Po' svoji vogelni postojanki se 
Slavnik odlikuje poi nenavadno širokem razgledu; leta 1958 soi na 
njega vrhu postavili turistično' kočo' ter potem do' nje zgradili vozno 
cesto. — Več skalnate goljave je dalje proti vzhodu, posebno okrog 
Jelovic, pa še več v osredju okrog Vodic ter Dan, kjer prevladuje 
v površju gorskih pobočij in na dolgo potegnjenih uval značaj 
skalnate kraške pokrajine. Okrog slovenskih Jelovic ter hrvatskih 
Vodic imamo občutek, da smo* zares sredi siromašnega kraškega 
gorskega sveta, kakor si ga predstavljamo pod starim pojmom 
Čičarije.

PODGORSKA PLANOTA. Druga pokrajinska enota Slovenske 
bele Istre, ki jo je pač najbolje imenovati Podgorsko' planoto', se 
odlikuje po posebno svojskem površju, kar se tiče geološko'-petro- 
grafske sestave, zgradbe in geomorfološke izoblike. To je pas ozem
lja, izoblikovanega v  glavnem v ozkih planotah, razvrščenih po 
večini v obliki stopenj. Ta proga planot se vleče ob Slavniku in 
Čičariji na južnozahodni strani podolgem od iznad Sacerba in 
Črnega Kala pa še čez Lanišče severno nad Boljunom. Širina pla
note se drži v glavnem nekako med 5 in 8 km; njena nadmorska 
višina se nahaja v severozahodnem delu okrog Petrin j, Črnotič 
ter Podgorja med 420 in 500 m, a se proti JV vzdigne na 500 do 
600 m nad Movražem in okrog Rakitovca, pa še više na vzhodu na 
hrvatskem delu okrog Lanišča, na 600—700 m in še čez. Poi vasi 
Podgorje, ki se nahaja na njenem najbolj značilnem severozahod



nem delu, na robu tik pod Slavnikom (1028 m), jo moremo ozna
čevati s skupnim imenom Podgorska planota, vsaj v slovenskem 
delu, ki sega na JV še malo čez sosesko okrog železniške postaje 
in vasi Rakitovec.

Podgorska planota je vsekakor tako v tektonsko-geološkeni 
kakor v geomorfološko-geografskem pogledu najzanimivejši del 
severne Istre. Sestoji pretežno' iz apniških skladov, toda ne iz kred- 
nih, marveč iz eocenskih. V manjši meri je udeležen na sestavi tal

Pod. 104. Podgorska planota z vasjo Podgorje

spodnjeeocenski apnik, v poglavitnem pa srednjeeocenski apniški 
skladi. Toda med njimi je površje tu, tam iz zgomjeeocenskih pe
ščenčevih in lapornatih plasti; v ozkih progah se vlečejo med apni- 
škim površjem, tu na kratko, tam na daljšo razdaljo. Ze ta geološko- 
petrografska menjava v sestavi tal povzroča raznolikosti v reliefu. 
Zakaj v flišnih zaplatah, ki so vododržne, so se razvili potočki in 
je površje sploh normalno izoblikovano', medtem ko se naokrog širi 
kraški relief. Krednoapniško površje se začne povečini šele tamkaj, 
kjer se vzpenja Slavnik in enako Čičarija s strmim pobočjem nad 
Podgorsko' planoto. Toda ponekod so tudi eoeenski apnenci še ude
leženi na zgradbi gorovja, kakor vzemimo' v samem Slavniku 1028 m 
ali Orljiku 1106 m (30).

Odnošaji med tektonsko' zgradbo, geološko' sestavo in geomor- 
fološko izoblikovanostjo površja so v Podgorski planoti posebno 
zanimivi, pa tudi najbolj vidni v reliefu. Kakor je Trnovski gozd



z Nanosom porinjen čez fliš Vipavske doline, pa Snežnik z Javor
niki čez. eocenske plasti Pivke in Reške doline, podobnoi so silno 
močnoi pritiskale mezozoijske grade Čičarije proti JZ, v bok dvojni 
eoicenski sinklinali Tržaško-P azinski. In v  robnem pasu Čičarije, 
zlasti v Podgorski planoti, se dobro vidijo' močni učinki silnega 
stiska v obliki krepkoi stisnjenih gub in narivov, potekajočih v  glav
nem vzporedno' z osjo' od SZ proti JV. Bočni pritisk je bil tako' 
močan, da so tako’ sinklinale kot antiklinale docela polegle proti 
JZ; plasti soi v znatni meri narinjene v isti smeri. Toda relief v Pod
gorski planoti nam kaže že pretežno nezavisnost od zgradbe; rav
note, ki so učinek morfogenetskega preoblikovanja, režejo sklade 
v  glavnem brez izjeme, apniške in flišne, neglede na zgradbo. V an- 
tiklinalnih svodih so flišne plasti z zgornjimi apniškimi vred docela 
odstranjene, toda v  sinklinalnih dolih so ostale ohranjene, vkleščene 
med trdne apniške sklade, pa stisnjene in spričo' tega zavarovane. 
In to so one podolžne proge laporja in peščenca, ki se vlečejo v  
večkrat prekinjenih zaplatah poi dolgem poi Podgorski planoti. Sin
klinalnih in antiklinalnih gub je v zapadnem področju manj, a proti 
JV se njihovo število množi, tako da jih je na vzhodnem koncu, 
v hrvatskem področju med Lupoglavom in Planikom (1273 m) kar 
sedem (30, 478), nakar zavijejoi ob Učki nenadoma proti J, pa se 
hkrati še bolj stisnejo', deloma pa izginejo.

Glede zavisnosti reliefa od geološko-zgradbenih dejstev je še 
pripomniti, da soi potoki v flišu Podgorske planote izdolbli globlje 
kotanje in doline, v katerih soi se spričo nepropustnosti tal ohranile 
ponikalnice na površju, medtem koi so se v  apniškem sosedstvu 
ohranile zakrasele planote v  stari vravnjeni višini. Še bolj prihajajo 
učinki selektivne erozije do' izraza v  robnem področju, kjer izvi
rajo potočki, pripadajoči porečju šavrinskih rek in rečic, na JV 
pa porečju Pazinske flišne kadunje. Zlasti slikovite reliefne oblike 
z izredno velikimi višinskimi razlikami so nastale ob zgornji Glin- 
ščici-Rosandri in Rižani ter njunih pritokih, kjer so se izoblikovala 
na stiku med lapornato>-peščenčevim področjem in apniškimi, za
kraselimi planotami zelo' strmo> odrezana pobočja z mogočnimi pri- 
rodnimi stopnjami.

Podgorska planota in prav tako Podgrajsko podolje prehajata 
v  Kras z docela enakimi in enako visokimi zakraselimi ravnotami, 
ki so' učinek normalnega rečnega preoblikovanja predkraške dobe. 
Slavnik s Čičarijo pa se začenja tik južno nad krajema Kozina- 
Hrpelje, torej prav tam, kjer se stikata Podgorska planota in Pod
grajsko podolje, ki pa ju vendarle docela določnoi loči globoko



vrezana dolina Botača. Na severozahodno1 stran od Kozine sega 
primeroma ne široka prečna proga spodnjeeocenskega apnenca od 
porečja srednje Glinščice (Rosandre) doi zahodnega roba Reške ka
dunje, vsebujoča celo še osamljeni gorski skupek Gradišča med 
Kozino, Bazovico ter Lokvijo. Krednoapniško ozemlje Čičarije se 
ne drži sklenjeno krednih kamnin Krasa.

Severozahodni del Podgorske planote ob vasi Podgorje je naj
bolj na široko in enakomerno' uravnjen. V glavnem je to obsežna

Pod. 105. Podgorska planota med Rakitovcem in Movražem

planota, vrezana v spodnje- in srednjeeocenske apnence, v manjših 
zaplatah tudi v zgomjeeocenski fliš (prerez 25 a, 54). Planota leži 
v severnem delu 445—480 m visoko, a proti JV se ji višina za spo
znanje zvišuje ter znaša v najvišjih partijah 500—520 m, medtem 
ko ostane v ravnotah tudi tu okrog 450—490 m visoko'. Stik s hri
bovjem na JV kaže, da so planoto' izoblikovale vode, tekoče proti 
SZ. Podgorska planota je vsaj v severnem delu pripadala še porečju 
stare Nabrežinsko-Bazoviške reke; Rosandra z Botačem se je šele 
kasneje po zadenski eroziji zajedla v tisti del planote na S, ki je iz 
mehkega fliša (112, str. 116). Toda pozornost vzbuja, da so ravnote 
ploščati hrbti v sosednih Šavrinskih brdih ter v zgornjem Bujskem 
krasu. Najbrž je pripadala tudi Podgorska planota obsežnemu 
skupnemu ravniku, nastalem v pliocenski dobi (29, 77).



V reliefu se dandanes najbolj učinkovito uveljavlja razlika 
med apniškimi planotami, ki so zakrasele, prepražene zlasti z vrta
čami, pa z obilico golega skalovja, a so sicer ohranile staro ravnoto, 
ter flišnimi progami, v katerih so se le v najširših hrbtih očuvale 
stare skupne višine, medtem ko« je ob vodotokih erozija naglo, na
predovala ter izdolbla globoke debri in grape, v  robnem pasu ob 
Glinščici (Rosandri), Rižani ter Reki celo' globoke plane doline. 
In prav ti vložki fliša z globokimi dolinkami dajejo Podgorski pla
noti značaj velike razgibanosti ter stopnjevitosti. Posebno prihaja 
do učinka zahodni rob planote, ki se dviga neposredno nad glo
bokimi v  fliš izdolbenimi dolinami. Mogočno* se razgledujejo čez 
nižji šavrinski svet vrh strmih svetlih skal postavljene vasi, a na 
priostrenih rogljih in pomolih nad njimi razvaline mogočnih starih 
gradov, ki so čuvali tu prehode. Saj je politična meja med bene- 
čanskim in avstrijskim ozemljem dolga stoletja potekala v  tem 
stičnem pasu. Kljub temu so' važni dohodi do pristanišč in tržišč 
s soljo med Miljami in Piranom držali čez te mogočne prirodne 
stopnice, ob katerih so> stražili stari gradovi Mokovo>, Sacerb, Črni 
Kal, Podpeč itd. (prim. še krajevna imena: Kastelec, Soligrad, Za- 
nigrad, Zazid itd.). Na vzhodnem robu se neposredno' s Podgorske 
planote s strmim, premočrtnim, ob tektonski črti potekajočim ne
razgibanim bočjem dviga z višinsko' razlikoi 300—500 m Slavnik 
1028 m, vzpenjajoč se tik nad Podgorjem.

Površje v Podgorski planoti je zakraselo, posejano' z vrtačami, 
brezni in manjšimi nepravilnimi kraškimi kotanjami. V velikem  
delu prekriva živo skalo kameniti drobir, zakaj mehanično raz
padanje v eocenskih apnikih naglo napreduje, dobavljajoč obilo 
kamenitega drobirja zlasti v  pobočnih legah. V stičnih položajih 
med flišem in apnencem napreduje preperevanje in mehanično' 
razpadanje posebno nagloi in tu se v strmih pobočjih nabirajo me
lišča. Tudi v peščencu so na mnogih krajih goljave samega pre
perelega drobirja, ki ga premetavajo' in odnašajo hudourniki. V ce
lem Podgorska planota ni ugodno' področje za človeka. Kraške 
rdeče prsti se tu le pičlo nabira, obdelovalne zemlje je malo, a gozd 
so hudo uničili, vendar se z uspehom obnavlja. Povečini imamo 
opravka s pusto kraško goljavo, kjer je videti največ brinja, pa na 
redko kako krepkejše hrastovo drevo. Pač pa je več gozda v po
ložnejših, bolj zavarovanih flišnih progah, kjer vode ne morejo 
sproti odnašati prepereline.

Nekako pod Zbevnico 1014 m, za Rakitovcem, se značaj Pod
gorske planote znatno spremeni ter ostane v glavnem enak v  vsem



obsegu proti JV tja do podnožja Učke. Med eocenske apnence vzgu- 
bane ozke proge fliša so< tu številnejše in daljše, ponekod tudi širše.
V izobliki reliefa prihajajo' bolj do> veljave, zlasti, ko je Podgorska 
planota tu v celem dvignjena v znatnejše višine. Relief je še bolj 
razgiban. Apniškoi površje je povečini iz ožjih, a dolgih planoit, po
nekod iz široko ploščatih hrbtov; kakor v stopnjicah so> razvrščene

Pod. 106. Pogled na goro Kavčiče 

Na prehodu s Podgorske planote v Slavnikovo pogorje

ravnote od flišnega roba proti Slavniku in Čičariji. Okrog Movraža 
na SZ znašajo* največje višine le 400—510 m, okrog Rakitovca, kjer 
preidemo' v hrvatski del Podgorske planote, nekako 500—530 m. 
v srednjem predelu okrog Sluma 530—670 m, a na JV, pri Lanišču 
in Dolenji vasi, 700—770 m. V flišnih progah so vrezane globeli, do
linke in kotanje s ponikalnicami, ponekod s poplavnimi kotlinicami. 
ki soi bila nemara v njih nekdaj jezera (30, 481). Povečini so za 
kakih 200 m globlje, a razvrščene so ponekod v podolžni smeri. Vse 
to povzroča v reliefu učinek velike razgibanosti. Pri nekaterih 
flišnih kotanjah je mogoče opazovati sledove nekdanje povezanosti 
s sosednim sklenjenim flišnim ozemljem, tako na primer pri Mo- 
vražu, Rakitovcu pa pri Slumu, kjer se morejo brez težave ugotoviti 
sledovi starih dolin, usmerjenih k zgornjemu porečju Mirne in Bra- 
čane. Podoba je, da se je že staro' razvodje nahajalo pri Sočergi in



severno nad Movražem, zakaj uvala pri Movražu je odprta proti 
jugu preko Jakcev k Bračani, a izpod Sočerge teče ponikalnica 
proti SZ in njena dolina je nedvomno nekdaj pripadala porečju 
Rižane.

Tudi tu se rob Podgorske stopnjevine s strmim pobočjem dviga 
iznad flišnih brd in Buzetske kotline, a višinske razlike sô  posebno 
velike tamkaj, kjer se vzpenja neposredno iz dolin, vrezanih glo
boko v flišno zemljišče; po več sto metrov znašajo. Ni čuda, da tudi 
nad njimi kraljujejo razvaline starih gradov.

Tudi v srednjem in vzhodnem delu Podgorske planote so apni
ške površine zakrasele in prekrite le malo s preperelinoi. Iz peščenca 
in laporja sestoječe zemljišče je seveda bolj vabljivo, zlasti kjer je 
v položnejših delih kotanj in dolinic ter na ploščatih višinah dovolj 
prsti. V celem so flišni pasovi in zaplate tisti del površja, ki je nudil 
človeku največ obdelovalne zemlje. Kar je naselij s polji na hrvat
ski Podgorski planoti, stoje po> veliki večini v flišnih področjih. 
Sicer pa je tudi vzhodna Podgorska planota primeroma malo 
obljudena. Vsekakor pa je Podgorska planoto mnogo pripomogla 
h gospodarskemu izkoriščanju Čičarije in Slavnika.

PODGRAJSKO PODOLJE. Ob Slavniku in Čiškem gorovju se na 
severni strani vleče dolgo podolje, ki ga moremo najprikladneje 
imenovati po> Podgradu, največjem in najpomembnejšem naselju. 
Podgrajsko podolje je v vsem obsegu izoblikovano' v  glavnem v 
krednih apnencih. Le v zunanjem krilu podolja, obrnjenem proti 
Brkinom, je v tleh udeležen še ozek pas spodnje- ter srednjeeocen- 
skih apnencev, ki prehajajo končno' v lapor ter peščenec Brkinskega 
hribovja. Podgrajsko podolje predstavlja v svojem glavnem delu 
suho' dolino-, ki se vleče od Kozine-Hrpelj navzgor proti JV. V tej 
smeri se mu dno1 polagoma zvišuje nekako do področja okrog vasi 
Starad (749 m). Od Starada proti JV pa se dno podolja znižuje 
proti JV ter preide kmalu v Brgudsko podolje, ki se polagoma spu
šča proti severnemu koncu Kvamera. V nasprotju s Ciškim gorov
jem je tedaj Podgrajsko podolje piano ozemlje, dasi v glavnem 
med 500—600 m visoko.

Podgrajsko podolje sestoji tedaj iz dveh suhih dolin: prve, ki 
jo je izoblikovala povrhnja reka, tekoča od Starada čez Pograd, 
Markovščino' in Materijo bodi ob Rodiku proti Divači ali čez 
Hrpelje-Kozino in Bazovico' v Nabrežinsko' suho dolino, pa iz druge, 
ki jo je izdolbla reka, tekoča od Starada proti področju današnjega 
Kvamera. Tla tega podolja sestoje iz enakega krednega apnika, ko



Čiško gorovje, samo v robnem pasu iz  eocenskega apnenca. Glede 
zgradbe so stvari jako preproste in normalne: prav v področju po
dolja se nahajamo' v zveznem krilu, po katerem prehaja sinklinala 
iz fliša v antiklinalni svod severne proge Čiškega gorovja. Toda 
zgradba se zdi, da ni prav nič vplivala na izobliko' površja, zakaj 
ravnote suhe doline režejo* poševno nagnjene sklade, bodi kredne. 
bodi eocenske apnence', kakor fliš na prehodu v Brkinsko hribovje.

Pod. 107. Podgrajska suha dolina pri Markovščini

Celo' pri nas, kjer je relief tako' rekoč kakor učna knjiga geo- 
morfologije in morfogeneze, je malo tako' imenitnih, tako lepo' iz
oblikovanih suhih dolin, kakor je Podgrajska. Njeno' dnoi, ravno in 
dokaj obsežno, 2—3—4 km v širjavi, se nahaja pri Kozini-Hrpeljah 
v  nadmorski višini okrog 500—520 m, pa se polagoma vzdiguje v 
smeri proti JY; pri Markovščini leži okrog 530—550 m visoko, pri 
Podgradu 550—570 m; odtod se naglo' vzpne v prevalno' področje 
pri Staradu v  višini 670—680 m, nakar se uveljavi naglo zniževanje 
proti JV, čez Pasjak in Šapjane, kjer se tako' rekoč izteče v Brgud- 
sko podolje, izoblikovano med zgornjim porečjem Reke in Kvar- 
nerom. D a je to suhoi dolino' izdelala normalno povrhnje tekoča 
reka, je razvidno na prvi pogled in izpričuje sedanje površje kljub 
sicer krepki zakraselosti. Primerjava z izoblikovanostjo' sosednih 
predelov kaže, da je strmec proti SZ prvoten, ne pa morda dosežen



kasneje s tektonskimi premiki. Reka, ki je izdolbla plosko dno Pod
grajske suhe doline^ je tekla ali ob Rodiku in Kačičah v Brkinsko> 
Rekoi pri Divači, ali ob južnozahodnem vznožju Gradišča (741 m) 
od Kozine čez Drago na Bazovico', kjer se vidi po Krasu široka suha 
dolina proti Nabrežini (112; 104). Stara Podgrajska reka, ki je 
tekla potemtakem v glavnem vzporedno' z Brkinsko' Rekoi, je dobi
vala od obeh strani mnoge pritoke. Desne moremo natančno' opazo
vati še dandanes, ko' pritekajo' z Brkinskega hribovja, kjer so iz
dolbli mnoge doline, dolinice in grape, pa ponicajo brž ko prestopijo 
na votlikava apniška tla naše suhe doline. Njihove ponikve se 
vrstijo' v slikoviti množici slepih dolin od Brezovice pri Materiji do* 
Starada. Pravzaprav jih vidimo še dalje mimo Šapjan, le da so' jih 
tam izoblikovali pritoki reke, tekoče proti Kvarnem. Slepe doline 
s' svojimi ponikevskimi kotanjami so izdolbene 40—80 m globoko 
v danjo ravan suhe doline, med njimi in ob njih pa se vzpenjajo 
pomoli in hrbti v Brkinsko hribovje. Značaj dolinskega pobočja v 
velikem je ostal tu popolnoma ohranjen. V slepih dolinah se je na
bralo' precej prsti, ki so jo' ponikalnice nanesle z flišnega hribovja ; 
podoba je, da so se v njih nekaj časa, nemara v teku diluvija, na
hajala jezerca; danes pa se ponekod še dogajajo povodnji. Domala 
ob sleherni stoji vas, vendar povečini na prisojnem flišnem zem
ljišču, dasi v neposredni soseščini suhe danje ravnine, pa navezana 
nanjo'.

Kakor z desne, so pritekali potoki v staro Podgrajsko reko tudi 
od leve-, s Slavnika in s Čičarije. Morali so biti precej vodnati spričo* 
večje množine tamkajšnjih padavin; nemara so prav ti dotoki 
mnogo prispevali, da je imela Podgrajska reka tolikšno' eroizivno’ 
moč in da je tako krepko' izoblikovala svojo dolino. Toda ti potoki 
so najbolj zgodaj zapadli zakrasevanju v svojem zgornjem delu ter 
se postopoma krčili; suhi doli in zatrepi, ki so ostali po njih v za
kraselem gorovju, pa so spričo' dolgotrajnega zakrasevanja močno 
deformirani. Tudi prevalno področje pri Staradu je kot višje moč
neje zakraselo in značaj suhe doline je tu precej zabrisan, dasi še 
ohranjen; preval na glavni cesti, ki je najbližja neposredna zveza 
med Tržaškim zalivom in Kvarnerom, med Trstom ter Reko, se 
nahaja tik pod Staradom 683 m.

Podgrajsko suho' dolino obdajajo na obeh straneh, osobito pa 
v hribskih pomolih med slepimi dolinami, dobro vidne terase, ki jih 
je izdelala fluvialna bočna erozija v  razdobjih postopnega zniže
vanja erozijske osnove; manjkajo pa nam o njih drobne proučitve.



PODNEBJE IN VEGETACIJA V KRAŠKI SEVERNI ISTRI. Kar se tiče 
podnebja, so zeloi velike razlike med posameznimi deli Slovenske 
bele Istre. Podgrajsko' podolje ima poi nadmorski višini in po legi 
najtesnejšo' skupnost z Brkinskim hribovjem. Podgorska planota se 
nahaja na prisojnem zahodnem in južnozahodnem vznožju gorovja ; 
obrnjena je sicer proti osrednji Istri, vendar ni daleč od zahodne 
obale. Končno je Slavnik in je Čičarija, ki molita visoko nad sosedne 
predele, presegajoč jih za več sto metrov. Razen tega se dviga Čiča
rija s Slavnikom v neposrednem sosedstvu južnega morja; skoro 
do njegovega vznožja sega še Kvarnerski zaliv, a tudi glavno' Ja
dransko morje s Tržaškim zalivom je le malo oddaljeno' od Slav
nika, Čičarija s Slavnikom se vzpenja v znatno višino docela osam
ljeno, kar tudi ni brez učinkov. Toplinski odnošaji so umerjeni, 
poletje hladno in zima ne prehuda, odražajoč v  glavnem stanje 
proste atmosfere. Toda Čičarija se dviga hkrati na temeljno važni 
geografski in klimatografski meji, ob severnem robu Sredozemlja, 
na prehodu v celinsko' področje Srednje Evrope. Spričo vsega tega 
se Čičarija odlikuje poi izredni pestrosti vremenskih pojavov, po 
neprestani menjavi med vremenskimi vplivi iz raznih smeri. Ce je 
že vsemu Primorju svojstvena izredna vremenska spremenljivost, 
velja to za visoko Čičarijo' in za Slavnik še prav posebno.

Podnebje Čičarije moremo dokaj dobro presojati po podatkih 
vremenskega opazovanja v turistični koči na Učki, nahajajoči se 
v višini 950 m na Poklonu. Srednja julijska toplina znaša na Po
klonu na Učki 16,7° C, a januarja — 1,1° C, kar pomeni izredno 
majhno' srednje letno kolebanje 17,8° C (30, 485). Računati moramo, 
da je v vrhovju Čičarije in Slavnika poletje nekoliko bolj vroče, 
zlasti pa zima bolj hladna, nego na Poklonu, ki je že v prevalnem 
področju. Vsekakor pa je poletje primeroma hladno. Avgust je po*- 
vprečno le za spoznanje manj topel ko julij, saj znaša povprečna 
toplina v  avgustu 16,1° C; tudi v tem se kaže učinek osamljenega 
položaja našega gorovja. Po računih se zdi, da znaša na vrhu Učke 
srednja julijska toplina samo okrog 13° C. In res je dveletno opa
žanje pokazalo za vrh Učke srednjo julijsko toplino 13,1° C, a prav 
toliko' tudi za avgust (34, 142).

Zima je v Čičariji dokaj huda, v celem se more reči, da celinski 
vplivi prevladujejo' nad morskimi. Burja se pogosto' oglaša, dovaja
joč mrzli celinski zrak, temperatura se močno zniža, sneg pada po
gosto in v velikih množinah. Vmes se pogosto uveljavi jug, ki pri
vleče zelo tople in silno vlažne zračne mase iznad južnih morij, 
vendar manjkrat ko burja, ki piha povprečno trikrat tako pogosto



(30, 487). Ker nastopa burja najbolj pogosto med oktobrom in 
aprilom, pade velik del padavine v obliki snega. In bodisi Učka 
sama, kakor drugi višji vrhovi v Čičariji so v hladni polovici leta 
jako pogosto' ogrnjeni v  belo' snežno odejo, nudeč učinkovito na
sprotje toplemu kvarnerskemu primorju. A ker se Čičarija odlikuje 
po izredno velikih množinah padavine, ki jo dobiva v  teku leta, se 
nabere snega izredno' na debelo. Kratki presledki odjuge ne zado
stujejo, da bi odstranili snežno odejo*, marveč jo le še bolj stisnejo, 
da se more držati izredno dolgo* v  pomlad. Meter do dva debela 
snežna odeja v  višavju Čičarije ni nič izrednega (12; 30).

V Ciškem gorovju se v  kraških kotanjah pogosto uveljavlja 
toplinski obrat. Ne samoi v višjih, marveč tudi v primeroma nizko 
ležečih vrtačah in kotlinah, bodi v gorovju, kakor v Podgrajskem 
podolju ter na Podgorski planoti se toplina čez noč zelo zniža, bodi 
poleti kakor pozimi, a v  zimskih tednih je v njih pogosto hujši mraz 
nego na vrh eh. Toplinska nasprotja prihajajo v neposrednem 
obližju toplega južnega morja izredno učinkovito do veljave. In v 
dolih ter vrtačah Čičarije je često zima tako huda, da je ne bi raz
ločili od zime tam kje daleč sredi celine. Potem pa nastopi tako 
rekoč čez noč topla odjuga, vlažni južni veter divja po višinah, a še 
temu jezera mrzlega zraka dokaj dolgo kljubujejo po zaprtih glo
belih. Ko nastopi nov vremenski preobrat s prevlado burje in 
meteža, se po nekaj dneh obnovijo.

Padavine je na Slavniku in v Čičariji izredno mnogo. Lega vi
sokega gorovja na severnem robu Sredozemlja, razporeditev pogorij 
v dinarskem pravcu, prečno na smer glavnih močo prinašajočih 
vetrov, znatna nadmorska višina, tembolj učinkovita, ko je ne slabi 
nikako po vzpetosti omembe vredno predgorje, vse to ima za posle
dico, da je tu oblačnost precej velika, pa da se zgoščanje vodne pare 
vrši zelo pogosto' in intenzivno ter da so padavine jako obilne. Mno
žina padavin med posameznimi leti močno koleba. Upravičeno se 
domneva, da znaša letna množina moče največ v najvišjem južnem  
pogorju med Planikom ter Brajkovim vrhom, in sicer še čez 
3000 mm. Doslej resnična namerjene letne množine padavin znašajo 
največ na Učki (pravzaprav na sedlu Poklonu), kjer so namerili v  
razdobju 1919—1939 2406 mm, medtem ko dobi v sredi Čičarije se 
dvigajoča Lisina 2415 mm (Reya, 1940). Učka je v  drugih razdobjih 
(30, 489) dobila na leto 2705 mm, (Depoli 16) 3170 mm ter v  raz
dobju Biel (34) 3312 mm. Spričo precejšnje pomanjkljivosti podat
kov moramo tedaj domnevati za Učko 2400—3000 mm padavine na 
leto. Od glavnega gorovja se množina letnih padavin na vse strani



zmanjšuje, vendar ne v vseh smereh enakomerno. Mune Velike v 
gorskem podolju dobivajo 1790 mm na leto*, Lanišče na vznožju 
gora, a še zgoraj na planoti, 1852 mm, a Podgorje na. zahodu le še 
1665 mm, medtem ko> dobiva Brgud Veli v  Brgudskem podolju 
2071 mm. Podgrad dobiva 1591 mm, a še bolj oddaljena Markov- 
ščina 1339 mm (30, 489).

Toda kljub toliki preobilici padavin trpi Čičarija veliko po
manjkanje moče. Votlikavi apnenec propušča vodo ter jo provaja

Pod. 108. Podgrajska suha dolina pri Kačičih

v dobro šele krajem v spodnjih robnih legah, kjer prihajajo na dan 
močni kraški studenci. Drugi vzrok pa je v neenakomerni razpore
ditvi padavin po letnih časih. Poglavitni delež moče dobi jesen, čas 
od konca septembra do konca decembra, medtem ko prejema ostala 
zima ter zgodnja pomlad primeroma malo padavine. Kasna pomlad 
ter zgodnje poletje dobiva zopet več moče, zlasti meseca maj in 
junij, dasi se z jesenskimi množinami ne more meriti. Dež pade 
često v hudih kratkih nalivih, pogosto združenih z nevihtami. 
Ostalo poletje je precej suho, povečini presuho, posebno v avgustu, 
ki je najbolj sušen mesec vsega. leta. Poletna sušnost je vegetaciji 
jako neprijetna, tembolj, ko je običajna združena s suhim ozračjem 
in vetrovnostjo, kar pospešuje močno izhlapevanje. Saj tudi po
gostna burja v hladnejši polovici leta zelo pospešuje intenzivno iz
hlapevanje.



Pomanjkanje vode v  Čičariji je na prvi pogled v  kričečem 
nasprotju z obilico' padavin. Votlikava notranjost tembolj naglo 
požira deževnico' ter snežnicoi, ker se Čičarija nahaja primeroma 
visoko nad morsko gladino, pa tudi nad hidrografsko osnovo bližnje 
okolice. Glavni izvirki prihajajo na dan izredno nizko, povečini šele 
na vnanjem robu Čičarije in Slavnika, ob Podgorski planoti, katere 
vznožje se ob Šavrinskih brdih odlikuje po močnih kraških izvorih 
(Cumin 30, 492). Tudi v notranjih kotanjah in globelih prihaja 
na dan nekaj vode, bodi ob eocenskem flišu, kakor ob starejših 
manj propustnih hribinah, toda povečini so to le slabotnejši vodni 
izvirki. Vegetacija kaže mnogo bolj učinke velike sušnosti kraških 
tal, silnoi močnega izhlapevanja in velike sončne pripeke, nego obi
lice padavine. Pri tem moramo seveda upoštevati, da je sedanja 
vegetacija v  veliki meri posledica človeškega posega v  prirodno 
stanje.

Nekdaj je gozd pokrival celotno Čičarijo, saj apniška tla ven
darle premorejo' toliko prsti, da se je drevje moglo držati. Sedaj je 
pravi gozd omejen v glavnem na Čičarijo, kjer pokriva nekako nad 
800 m večino površja. Ponekod v visoko ležečih zavetnih legah je 
bukov gozd gost in prav lep. Le malokje so vanj pomešane smreke 
in jelke, pač le v visokih legah. Toda med bukovimi gozdi so' ob
sežne ploskve, kjer je na kraškem površju le redko grmovje, nizka 
hosta ali celo' sama goljava.

Na Slavniku je v ovršju sama lepa gosta gorska trava in le 
malo pod vrhom na severni strani so planinske staje za živino'. Toda 
v bočju na severovzhodno' in na zahodno stran je gozd. Prav tako 
se v  vrheh in v bočju gorovja okrog Slavnika tako rekoč prepleta 
gozd z dobrimi gorskimi tratami. Očitno je, da so te gorske višave 
skozi stoletja uporabljali za planinsko pašo.

V nižjih legah, nekako med 600—800 m, se z bukvijo močno 
mešajo drugi listavci, črni in beli gaber, leščevje itd. Še nižje začne 
prevladovati hrast, toda v teh legah je v Podgrajski dolini ter Pod
gorski planoti le redkeje še mogoče govoriti o gozdu.

O zgornji meji kulturnih sadežev za Slavnik in Čičarijo' ni 
mogoče navesti kaj prida konkretnega. Človek se v  gorovju sploh 
ni naselil tako visoko, da bi preizkusil s svojim obdelovanjem, 
dokod še uspevajo' poljski sadeži. Zakaj v  pravem Cičevskem go
rovju niti ena od vasi ne doseže nadmorske višine 700 m. Na zgor
njem robu Podgorske planote segajo v prisojnih legah vasi nekoliko 
višje, a ostajajo vendarle med Zbevnico ter Laniščem tik pod izo
hipso 700 m. Preko nje se je vzpela edinole osamljena vas Brgudac



(nad Laniščem), stoječa na višini 747 m. Po teli višinskih navedbah 
moremo presoditi, da niso* bile podnebne ovire med činitelji, ki bi 
bili človeku branili naseliti se v višjih legah v gorovju ter ga ob
delovati na prikladnih krajih, marveč priroda reliefa s prevlado 
kraških tal, pa prepičlimi ploskvami obdelovalne zemlje.

Tinska trta ostaja v  primeri z južno lego ter obmorskim polo
žajem jako nizko. Zakaj na Podgrajsko podolje ne sega nikjer, a po 
Podgorski planoti v  južnih in zahodnih legah neha povečini že  
okrog 500 m visoko*, pa je ob tej zgornji meji svojega uspevanja že 
docela neznatnega gospodarskega pomena, Oljka se more držati 
povsod šele pod spodnjim robom Podgorske planote in skoro* tako 
tudi smokva ter lovor, ki segata le za spoznanje višje.

GOSPODARSKA KARAKTERISTIKA. Severna kraška Istra, zlasti 
Čičarija, je eden najbolj siromašnih predelov daleč naokoli. Siro- 
mašnost pokrajine je utemeljena docela na prirodni siromaščini tal, 
na kraškim značaju površja, ki prihaja v  gospodarskem pogledu 
tembolj do učinka, ker je v tem področju tudi kraške rdeče pršiti 
primeroma le malo.

Kako* bore malo* je za obdelovanje sposobne površine, odseva 
najbolj določno iz naslednjih podatkov. V vsej kraški severni Istri, 
obsegajoči vse tri sestavne dele: Podgrajsko podolje, Podgorsko 
planoto in Čičarijo* s Slavnikom, je samo* 14,46 %  površine v njivah 
ter vrtovih, sadovnjakih in vinogradih, a poleg tega travnikov le 
6,13 %*. Toda v gorskem področju je orne in vrtne površine le 1 do 
2%  (30, 139). Nič manj ko 41 % površine je izkazanih kot naravna, 
ne umetno* negovana paša, a 35,9 %* se označuje kot gozd. Toda 
znaten del te v starih davčnih zapiskih kot gozd in kot pašnik iz
kazane površine je dejansko zemljišče skrajno borne gospodarske 
vrednosti, ne dosti boljše od popolnoma neproduktivnih tal, ki jih 
je bilo po* starih uradnih podatkih samo 2,50 % (30).

V glavni pokrajini Slovenske kraške Istre, v Podgrajskem po
dolju, je njiv z vrtovi samo 8 %  celotne površine, vravnikov 18 %; 
pašnikov 38 % in gozda 39 %. V isti pokrajini, ki jo obsega v glav
nem občina Hrpelje, je dandanes ob 14 %* neproizvajajočih ostalo 
še vedno 63 % ljudi v kmetijstu, in le 1 % v  industriji, pa 8 %* v obrti 
in 6 %* ljudi v prometu ter* 3 '%* v trgovini in 5,2 %  v ostalih panogah 
(gozdarstvo*, gradbe, komunala) zaposlenih. Tu nas čakajo še te
žavne naloge, ako hočemo* tudi tej odročno ležeči in slabo s prirod- 
nimi pogoji opremljeni pokrajini pomagati do naprednega gospo
darskega razvoja.



Y kraški severni Istri zavzemata glavni dve zemljiško-kultumi 
kategoriji — geografsko* ločeno* površino1. Gorovje je pokrito z go>- 
zdom, a nižje ležeče področje, Podgrajsko podolje ter Podgorska 
planota sta tipični kraški pašnik (prim. karte 30; 12). Le v višjih 
legah je tudi nekaj boljšega gorskega pašnika, ki nudi bolj svežo 
in sočno travo.

Pod. 109. Kraško površje okrog Rakitovca

Poljedelstvo se more potemtakem opirati na jako siromašne 
osnove. Njive se v apniškem ozemlju omejujejo* domala le na dno 
vrtač, pa na tu, tam ležeče večje kraške kotanje, a povsod se skri
vajo za debelimi zidovi iz kamenja, da se obvaruje izsušena, lahka 
prst pred burjo*. Nekoliko* boljše je za njive na flišnih progah, po
sebno kjer so na razpolago* bolj položne ploskve. Na strminah nalivi 
preveč radi trgajo* naglo preperevajoee, v obilico drobirja razpada
joče zemljišče; zato si morajo* tudi tu ljudje pomagati z uredbo njiv 
v  obliki teras, da se zadržuje vodni odtok.

Pridelek v  kraški severni Istri je boren, poletna suša ga dosti
krat uničuje ali vsaj zelo oškoduje. Gospodarjenje je bilo do naše 
dobe zelo zaostalo*. Med poljskimi sadeži je na prvem mestu koruza, 
potem pšenica, pa rž, ječmen itd.; pomembnejše je pridelovanje 
krompirja, ki ga edinega iz teh kraških krajev prinašajo tudi na 
prodaj v bližnja tržišča. Naglasiti je*, kako veliko pažnjo* posveču



jejo vinski trti, kjer jej podnebje še omogoča uspevanje. Toda takš
nega ugodnega zemljišča je jako malo; največji in najlepši nasadi 
trte so med drugimi kulturami v zahodnih nižjih pasovih Podgorske 
planote, pa nekoliko tudi na južni strani, v  nižjih delih prisojnih 
pobočij. Kmetje iz zahodnih vasi Podgorske planote pridelajo nekaj 
vina in ga prodajajo v  sosedna področja (30, 717). Tudi drugih polj
skih in vrtnih pridelkov pridelajo še največ v  tem področju, za kar 
je dajala pobudo* tudi bližina železnice in poprej tržaškega trga.

Kakor so prirodni pogoji slabi za poljedelstvo v ožjem smislu, 
podobno niso kaj prida boljši za živinorejo. Res je sicer, da je paš
nikov obilo, toda slabe kakovosti so in 'malo nudijo čez poletje, ko 
jih objame in požge poletna vročina in suša, tako da morajo v juliju 
ter avgustu s pašo prenehati (123). Nekaj boljše so gorske trate, 
toda malo jih je in te gorske košenice pridejo v  hasek najbližjim  
vasem, na Slavniku krajem od Podgorja do Hrpelj ter v  spodnjem 
Podgrajskem podolju, medtem ko v zgornjem Podgrajskem podolju 
izkoriščajo gorske košenice v zahodni Čičariji (123). Toda velika 
sušnost tal in ozračja v teh kraških višavah povzroča, da je bodi 
paša bodi košnja primeroma malo izdatna. Posebno težko je spričo 
neugodnega podnebja napraviti na pičlih senožetih dovolj sena za 
čez zimo*. Zato je bilo v prejšnjih časih običajno*, da so gonili črede 
drobnice na prezimovanje v  južno in zlasti zahodno Istro. Cez po
letje so iz Čičev gonili ovce na planinsko pašo na Nanos ter na 
Snežnik (199; 123). Toda kadar so bile posebno sušne letine, so 
morali zaradi pomanjkanja paše in krme na hitro odprodajati ži
vino*, dostikrat pod ceno.

V živinoreji so nastopile velike spremembe v  teku zadnjih 
desetletij prejšnjega obdobja. Drobnica je prevladovala v ogromni 
meri; gojili so skoro le koze in zlasti ovce, od drugih domačih živali 
pa osla, ki je služil Čičem zlasti za tovorno* živino*. Vse to* se je 
močno predrugačilo in se spreminja še vedno. Koze je zakon odpra
vil. Število ovac se je silno* zmanjšalo in se krči še* vedno, namesto 
njih pa redijo mnogo* bolj prašiče, bodisi za domači zakol ali za 
prodaj. Prav tako* se je zelo* povečala govedoreja. Gojijo* tudi precej 
krav, za mleko, ki so* ga pošiljali v Trst. Govedoreja se je močno 
ojačila posebno* na Podgorski planoti ter na spodnjem delu Pod
grajskega podolja, spričo bližine Trsta, V istem področju se je 
krepko stopnjevala reja perutnine ter prodaja jajc, pa tudi konje
reja, saj so* rabili konje za odvoz proti Trstu. Osli so* se ohranili kot 
tovorna žival največ po* nekaterih gorskih vaseh v čičevski notra
njosti ter v  južnem, od prometnih žil bolj oddaljenem področju.



V ovčereji, ki bo pač za znaten del severne Istre morala spričo 
prirodne sirouiašnosti zemljišča ostati poglavitna panoga živinoreje, 
bi se morala izboljšati pasma, zakaj sedanja daje le slabo* volno 
(30, 722). Govedo' je povečini slabe pasme, zelo majhne rasti, 
dasi se v novejši dobi izboljšuje, kar je v znatni meri tudi učinek 
mestne bližine. Na Slavniku še dandanes paso živino*, največ ovce 
iz podgorskih vasi.

Pod. 110. Kal ali lok va pod Velikimi vrati sredi gorovja

Na desni odtod je hrvatska Čičarija, na levo slovensko Slavnikovo pogorje

V celem je pridelek domačega kmetijstva jako majhen in ne 
zadostuje za domače potrebe kljub izredni skromnosti prebivalstva. 
Zadostoval tudi ni v prejšnjih časih in severna Istra je bila skozi 
stoletja ena najsiromašnejših kraških in gorskih pokrajin, ki ni 
mogla preživljati svojih ljudi. Tu je od nekdaj vladala velika rev
ščina, a ljudje dasi skromni, utrjeni v  trdi prirodi, v  neprestani 
menjavi vremenskih pojavov, zdravi in žilavi, so si morali pomagati 
na razne druge načine, s tovorjenjem itd.

Gozd je v glavnem omejen na visoke lege, na čičevsko gorovje. 
Gospodarskega pomena more biti le v  omejenem obsegu, saj je zna
ten del v slabo dostopnih legah. Les za prodajo sekajo in tešejo 
največ v severovzhodnem delu, od koder ga vozijo v precejšnjih 
množinah na postaje reške železnice, na Sapjane in Brgud. Največ



se iz gozda zakladajo z drvmi. Tudi oglarstvo* je v Čičariji jako 
razvito in precejšnje množine oglja prihajajo* od tod na trg. Gozd 
so v Čičariji v  zadnjih desetletjih, zlasti v času italijanskega go
spostva, preveč sekali ter marsikje prava gozdna področja spreme
nili v  slabo* hosto.

Umetno* pogozdovanje je napravilo* tudi v  severni Istri že nekaj 
napredka, vendar v glavnem do sedaj le v  pasu ob železnici iz D i
vače na Pulj, v  namenu, da se z obnovo gozda oslabi burja in s tem 
zavaruje železniška proga. Za umetno* pogozdovanje so* največ za
sadili borovce.

V celem je* tedaj kraška severna Istra pokrajina z jako slabot
nim gospodarstvom. Obrti in industrijske delavnosti ni in je skoro 
ne more biti. Kar bi se* dalo* navesti podjetnosti v tem smislu, so 
kamnolomi, povečini majhni, pa precej številne, a ne velike apne
nice. Prodajajo* nekaj lesa ter drv za kurjavo iz višjih predelov, 
pa nekaj sira, Ogromna večina prebivalstva je popolnoma kmetij
ska, in sicer preko* 82 %.

V kraški severni Istri ni nastalo nobeno* tržišče, saj je priroda 
pokrajine takšna, da pospešuje sredobežni gospodarski razvoj in 
sredobežno* urbansko privlačnost. Največ je bila severna Istra go
spodarsko * navezana na bližnji dve veliki mesti, Trst in Reko.

Z novo državno* razmejitvijo* po* letu 1945 se je stvar močno 
spremenila. Reka je povečala svojo* privlačnost, a gospodarsko! so
žitje s Trstom je bistveno prizadeto, kar1 je posebno zadelo* Podgor
sko planoto ter spodnji del Podgrajske doline. Novi gospodarski 
razmah Kopra se učinkovito* uveljavlja tudi v severni slovenski 
Istri. Seveda so za industrializacijo* ostale velike težave, saj ni ne 
vodnih sil ne surovin, ki bi svetovale industrijsko predelavo* in 
vodne rezerve, potrebne za industrijske tehnološke procese. Na 
osvobojenem ozemlju severne Istre se je razmejitev med LR Slo
venijo' in LR Hrvatsko izvedla seveda tako, da so slovenske vasi 
tudi upravno uvrščene na slovensko stran in je spričo tega Sloveniji 
pripadla Podgorska planota doi Rakitovca in Podgrajska dolina z 
Brkini, pa Slavnik ter severozahodni del Čičarije, a LR Hrvatski 
prava visoka Čičarija ter vzhodni del Podgorske planote od Bresta 
dalje.

PROMETNOGEOGRAFSKI IN POLITICNOGEOGRAFSKI POLOŽAJ 
SEVERNE ISTRE, ZLASTI SLAVNIKA TER ČIČARIJE. V celem ima Či
čarija s Slavnikom značaj dokaj masivnega pogorja. Zato je v  na
sprotju s Krasom, ki je tako* lepo prehoden, Čičarija s Slavnikom



zelo izrazita prirodna pregia ja, ki je j ako učinkovito' zapirala Istro 
napram kontinentalnemu zaledju. Saj se pravi Istrski polotok v pri- 
rodnem smislu nehava s Čičarijo, ki mu pomeni prirodno mejo' na 
severa. Po svoji znatnejši višini, prevladujočem kraškem površju 
in precejšnji masivnosti osredje Čičarije s Slavnikom ni vabljivo za 
kultivacijoi in poselitev, pa je zato ostalo v  velikem delu neoblju
deno, pokrito z obširnimi gozdi. Ta svojstva jo še bolj usposabljajo 
za mejno' progo. Kljub temu pa se politične mejnice nanjo' niso na
slanjale, pač ker je na obeh koncih, na JV in SZ, dovolj prostora za 
prečne stike, ki jih pomorska pot še prav posebno pospešuje ter 
stopnjuje. Vendar poteka po njej meja za nekatere pojave poselitve 
in tu je še danes stik med slovenskim ter hrvatskim prebivalstvom. 
D a so se v njej do danes ohranili aromunski Čiribirci, priča zgo
vorno o izolacijskem svojstvu gorske pokrajine.

V prečni smeri drži čez celotno Čičarijo' s Slavnikom ena edina 
cesta; od Obrova pri Podgradu teče skozi Vodice in Dane pa med 
Slumom in Rakitovcem pot na Buzet. Za prehod je izrabila podolje 
s kraškimi kotanjami v  osredju čičevskega gorovja, toda dvakrat, 
pred njimi in za njimi, mora prekoračiti prevale v  višini 762 m, 
v Velikih vratih ter ob Zbevnici. Po veliki večini drži edina 
prečna cesta po samotnih gozdnih in kraških področjih. Ima hude 
klance in dela velike ovinke; da premaga zračno razdaljo 16 km, je 
dolga nič manj ko 37,8 km (30, 712).

Ker pomeni Čičarija s Slavnikom tako veliko prometno pre- 
grajo, se tembolj koncentrira promet ob njenih koncih, kakor je 
nakazala narava sama. Razen ceste, ki teče neposredno ob obali, je 
posebno' važna draga, skoro vzporedna, ki se vzpne poi vzhodnih 
pobočjih Čičarije od severnega konca Kvarnerskega zaliva pola
goma navzgor ter doseže preval Poklon med Učko in ostalim go
rovjem v višini 953 m, pa se potem polagoma spušča skozi Vranjo 
v notranjost Istre, z razcepi v raznih smereh.

Kakor na JV, podobno se Čičarija s Slavnikom močno približa 
morju na SZ, utesnjujoč prehodne možnosti na obmorski pas. Ven
dar se primorje ob Tržaškem zalivu precej razlikuje v tem pogledu 
od kvarnerskega. Predvsem Slavnik ne sega prav do. morja, marveč 
pušča ob njem Šavrinska brda in Podgorsko planoto, v isti nad
morski višini ko sosedni Kras; tu se nudijo' prehodi v  prečni smeri.
V naslonitvi na začetni del Podgrajskega podolja pri Kozini-Hrpe- 
Ijah so od nekdaj prečni prehodi obšli Slavnik in Čičarijo v  več 
poteh, ki so držale čez Podgorsko' planoto, razen tega pa še od Trsta 
proti jugu v obrežnem področju. Prečni prehodi od obmorskih mest



bodisi od Milj kot od Kopra in Pirana, so bili usmerjeni mimo Sa- 
cerba, skozi Črni kal pa čez Kubed. Vse te poti so pridržale skozi 
Kozino, pač, ker se tu neha glavno pogorje Slavnika. Na vsej Pod
gorski planoti ni treba v klance, razen ob zunanjem robu, kjer je 
strmina celo' zelo velika in neposredna. Te ceste so nastale že zgo
daj in v srednjem ter novem veku so' jih zelo* mnogo uporabljali, saj 
so po njih nosili, tovorili ter vozili primorske in prekomorske pri
delke, zlasti sol, v  notranjost. Prebivalci severne Istre so zelo' mnogo 
zaslužili s »prevajanjem prometa in neštetim je pomenil spričo* na
ravnega siromaštva pokrajine — življenjski obstoj.

Tudi za železnico je pomenilo pogorje Slavnik—Čičarija 
znatno oviro. Na vzhodu Istra še danes nima železniškega pri
ključka na Reko, dasi bi ji bil zelo potreben in je že vzet v načrt. 
Pač pa so s pridom izkoristili za železnico' zahodno vznožje Slav
nika, ko so zvezali notranjo' ter južno' Istro pa Pulj s celinskim za
ledjem ter s Trstom; železnica teče od Kozine po vzhodnem robu 
Podgorske planote, pa po' Podgorski .planoti, a se začne z nje spu
ščati šele pri Črnici, nedaleč od Buzeta, ter ne doseže vznožja prej 
ko pri Roču, ob robu pa teče prav do Lupoglava.

Za promet podolgem ob Slavniku in Čičariji je narava nudila 
dobre osnove. Zlasti na severni strani je Podgrajsko' podolje kakor 
nalašč ustvarjeno, da sprovaja promet; saj poteka malodane v 
premi črti od Tržaškega zaliva k zgornjemu Kvarneru. Le v vzhod
nem delu zavije v Jelšansko' podolje, ki je izoblikovano v pravcu 
SSZ— J JV. Vendar ima pot po Podgrajskem podolju tudi klance, 
zlasti v vzhodnem delu, saj se vzdigne pri Staradu 683 m, torej ne 
dosti manj ko prečna cesta skozi Vodice—Dane. Tu je potekala že 
stara, v rimski dobi zelo uporabljena cesta od Aquileje skozi Ter
geste na Tarsatico'. V novejši dobi med dvema najsevernejšima za
livoma, ki opravljata vodilno prometno vlogo, ni bilo zelo velikega 
prometa, niti potrebe po njem; železnica med njima je stekla v pre
cejšnjem ovinku čez Šempeter, sedanjo Pivko. Spodnji kos reške 
železnice ima znaten pomen tudi za Čičarijo', zakaj nanjo' gre 
največ tovornega prometa; les ter oglje se izvaža na ž. p. Jurdane, 
a še bolj na Sapjane, kjer jo doseže podgrajska cesta. Osebni 
promet med Reko' ter zahodno Istro opravljajo največ avtobusne 
zveze, več ko železnica Trst—Pulj.

Kljub temu, da pomeni Čičarija s Slavnikom s svojo prečno 
pregrajo naravni zaključek Istrskemu polotoku, politična meja 
Istre ni potekala po Čičariji. V starem veku so k Istri računali še 
vse ozemlje nekako' do Vipave in Pivke; teritorialna označba pa je



Pod. 111. Potek nekdanje meje med benečanskim in avstrijskim gospostvom



najbrž nastala po ljudstvu Istrov, ne pa poi imenu polotoka. V sred
njem in novem veku se je polagoma izobličila politična meja na 
Čičariji, vendar samo> deloma. Meja pod beneško1 gospostvo spada
jočega istrskega teritorija je potekala končna nekako ob južnoza- 
hodnem robu Čičarije, ki pa je sama poi veliki večini pripadala še 
na kontinentalno stran, v  območje Avstrije. Yendar je beneško go
spostvo segalo še v srednji in vzhodni del Podgorske planote, kjer 
so se nahajale nekatere beneške postojanke. Avstrijska oblast je 
s kranjsko-gor iškega zaledja segala ob kvarnerskem obrežju ne
kako« do Plominske drage, a preko Učke ter poklonskega prevala se 
je raztezala celoi še v osrednjo Istro, v predel okrog Pazina. Da je 
teritorialno-politični vpliv od zaledja poi kvarnerskem primorju 
segal še daleč preko Čičarije, povečini prav do spodnje Raše, je bila 
tradicija še iz antike in iz zgodnjega srednjega veka.

Novo teritorialno-politično stanje je nastalo v  napoleonskih 
vojnah, ko je propadla Beneška republika; kot dežela ali »mejna 
grofija« Istra se je končno uredilo vse ozemlje s pravim Istrskim 
polotokom v  naravnih mejah in z njoi vso Cičarijoi pa še Brgud- 
skim podoljem. Istri so potemtakem pripadli tudi kraji v Podgraj
skem podolju, ki soi se dotlej šteli h Kranjski, severna meja Istre 
je tekla odtlej povečini po glavnem hrbtu Brkinskega hribovja, pa 
se vzpela celo na južnovzhodni del Snežniške planote.

Razvoj političnoteritorialnih meja je pokazal obdobno tudi 
znaten vpliv na razvoj poselitve, na narodnostnoi sestavo' in na kul
turne ter gospodarske razmere. Tudi v razvoju poselitve je imela 
Čičarija izrazito mejno vlogo, v  vseh naselitvenih pogledih pa po
polnoma svojstveno funkcijo, ki najbolj spominja na historično 
vlogo Gorjancev.

V zgodnjem srednjem veku je Čičarija predstavljala ono pri- 
rodno pregrajoi, ki je ločila področje slovenske poselitve od ozemlja, 
ki so ga zavzeli hrvatski rodovi. Do Čičarije so se naselile skupine, 
ki so bile prodrle od Postojnskih vrat ter posedle primorsko ozemlje 
nekako do> Ciškega gorovja, še Podgrajsko podolje s sosesko okrog 
Jelšan, pa tržaško okolico« in Šavrinska brda. Kakih dve sto> let 
pozneje, okrog leta 800, so Slovenci prodrli še dalje, in sicer poi pre
hodih, ki držijoi od Rodika in Kozine proti JZ in J bodisi v  smeri 
proti tamkajšnjim primorskim mestom, kakor spodaj ob robu Pod
gorske planote proti Buzetu (Kos, 37). Rodovi, ki so prihajali od 
hrvatskega področja, so prodirali od kvarnerske strani ter se na
selili južnoi od Čičarije, dospeli na gričevje okrog Buzeta ter tam
kaj zadeli na slovenske novoselce. Tostran visoke Čičarije ter na



Šavrinskem so se polagoma razvijala slovenska narečja, a južno od 
Cičevskega gorovja so nastajala čakavska hrvatska narečja; da so 
v stičnem pasu vplivale slovenske in čakavske govorice ena na 
drugo, je izpričano' s proučevanji (Molecki 53, Ramovš 1935, 26).

Toda vloga Čičarije v teku poselitve s tem še ni izčrpana. 
Kakor se pogosto dogaja v gorovjih, ima Čičarija jako neenotno 
prebivalstvo. Najstarejše prebivalce ima del južne Čičarije, in 
sicer okolica Lanišča ter Bresta ; to najstarejše prebivalstvo se ozna
čuje kot slaven sk o- čaka vsko. Brest stoji tamkaj, kjer doseže edina 
prečna pot, vodeča skozi Yodice in Dane, Podgorsko planoto. Potem 
pa so se začela velika doseljevanja iz dinarskih dežel od JV, ki so 
dovedla, kakor v južno in srednjo Istro', tudi v  Čičarijo* novoselce. 
Čakavski del Čičarije je bil naseljen najbrž že v 14. stoletju, in 
sicer v okolici Malih ter Velikih Mun, Brgudca in Skadanščine. 
Toda severozahodni del Čičarije okrog Trstenika in Vodic je dobil 
doseljence štokavskega govora, in sicer bržkone v toku 16. in 17. sto
letja (53, 26).

Čičarija kaže tedaj jako pestro sliko v narodnostnem in dia
lektološkem pogledu. In nedvomno* se prav v tem učinkovito kaže 
negativna funkcija gorovja: močna ločnica je in ni dovolila, da bi 
se izenačile govorice prebivalstva v posameznih delih gorovja, kaj 
šele preko njega. Saj so se ohranili v vasi Zejane, stoječi docela 
osamljeno sredi gora v vzhodnem delu Čičarije, celo aromunski 
Ciribirci, ki so se bili očitno z drugimi doseljenci vred za turških 
časov preselili semkaj iz balkanskih dežel. Kdo bi se ob tem ne 
spomnil na Gorjance, ki so* imeli glede prebivalstvenih menjav zelo 
podobno vlogo*.

Prebivalce v večini Čičarije imenujejo Čiče. Osnovni pomen 
besede Čiči še ni dokončno pojasnjen, in tudi še ni ugotovljeno1, 
kako* je prišlo do te kolektivne označbe. Eno pa je pri tem trdno: 
Čiči tvorijo dandanes med seboj jako' raznoliko* demografsko 
skupino, ne pa morda etnografske ali celo lingvistične enote. 
K Čičem štejejo* v glavnem Hrvate, ki pa se razlikujejo predvsem 
po govorici, govoreč na vzhodu čisto* čakavsko narečje — ti so 
vsekakor med Čiči v večini — na SZ (v vaseh Vodice, Dane, Trste- 
nik) uporabljajoč štokavsko govorico*, medtem ko gospoduje v 
srednjem delu čakavskoi-slovensko narečje. Južnozahodno od tod, 
v pokrajini okrog Buzeta, torej že izven Čičarije, govorijo buzetsko 
čakavskoi-slovensko* govorico (Molecki, 53, karta stran 24/25). In 
končno ne smemo prezreti, da prištevajo Čičem tudi aromunske 
Ciribirce v  Zejanah. Nekateri so smatrali, da so se Čiči priselili v



sedanja bivališča iz balkanskih dežel kot Aromuni, pa da so šele 
kasneje v novi domovini opustili svoj jezik ter sprejeli govorico 
svojih novih sosedov z izjemo Zejan, kjer so se ohranili do danes. 
Nove lingvistične proučitve so popolnoma ovrgle takšno tolmačenje 
ter mogle kot; popolnoma zanesljivo ugotoviti, da so čakavski, što- 
kavski in čakavsko-štokavski Čiči prinesli svoje slovansko narečje 
že s seboj v Istro; med njimi je bilo tudi nekaj Aromunov, toda 
tudi ti so se do današnjega dne ohranili kot Aromuni v Zejanah 
(Molecki 53: Žic 19, 54).

Pod. 112. Vas Petrinje na Podgorski planoti

Mnogo pestrega in posameznim delom svojskega starinskega se 
je ohranilo' tudi v narodnih nošah in sploh v etnografskem inven
tarju Čičarije.

Glede obsega, katero prebivalstvo spada vse k Čičem, ni po
polnoma enotnega pojmovanja. Rutar pravi, da se pravi Čiči začno 
šele na vzhodni strani Slavnika, pa na južno stran od velike ceste, 
ki drži od Kozine skozi Materijo in Podgrad na Sapjane (Rutar 11, 
8, 65).

V današnjem stanju stvari se seveda tudi etnografske raznoli
kosti pod vplivom šole, cerkve in drugih družbenih sredstev sodobne 
civilizacije izenačujejo, gineč polagoma. V polpretekli dobi je bilo 
bolj potisnjeno v  ospredje razlikovanje med Slovenci ter Hrvati, 
zlasti z uvedba učnega jezika v šolah. Popisovalci so naglašali. 
kako prehaja v živi govorici slovenski živelj v hrvatskega polagoma



in kako je bilo v ljudski zavesti malo živa in malo aktualna potreba, 
delati razlike med Slovenci in Hrvati (11).

V glavnem moremo reči, da pripada slovenskemu etnograf
skemu območju celotno Podgrajsko podolje z zgornjim delom Jel- 
šanskega podolja, nekako severno od Šapjan in Klane, pa vsa 
zahodna Podgorska planota ter Slavnik. Hrvatsko narodno ozemlje 
se začne pri Brestu in pripada mu tudi vse čičevsko gorovje.

POSELJENOST. Potek naselitve se nam iz teh preglednih navedb 
dosti dobro pokaže. Od celotne kraške severne Istre so bili naj
bolj zgodaj poseljeni zunanji predeli, ki so* hkrati najnižji. In sicer 
so bili to severno krilo Podgrajskega podolja, rob danje ravnine^ ki 
predstavlja v gospodarskem pogledu enoto z nanjo' se naslanjajočim 
prisojnim pobočjem Brkinskega hribovja, nadalje robni pas Pod
gorske planote v  slovenskem in hrvatskem delu, ki je prav tako 
v prisojni legi in privlačen s svojimi flišnimi zaplatami. Ostala 
področja severne Istre so se obljudila šele polagoma. Proti koncu 
srednjega veka pa se je uveljavilo zelo* občutno gospodarsko poslab
šanje in v  zvezi z njim, hkrati koit odsev vojnih in drugih neugodnih 
dogodkov, znatno' odseljevanje. S prihodom beguncev iz dinarskih 
pokrajin se je obljudilo notranje področje Čičarije, ponekod očitno 
docela na novo, drugod po sledeh starih, na pol ali popolnoma zapu
ščenih starih naselij. Dokončne vpoglede v potek poselitve bo> mogla 
prinesti podrobna proučitev, ki bo našla tudi v krajevnih imenih 
krepke opore. Pozornost obrača nase dejstvo, da je obilo krajevnih 
imen celo v  srednjem in južnem področju Čičarije, katerih značaj 
se ujema s starimi topografskimi označbami, kakor smo jih vajeni 
iz povprečnih slovenskih predelov, kakor na primer Dane, Račja 
vas, Praprot je, Lanišče, Dolenja vas in Gorenja vas (med Vranjo* 
ter Ročem) itd. Vsekakor pa se je Čičarija v  onem obsegu, kakor jo> 
vidimo obljudeno dandanes, obljudila šele v  zelo' kasni dobi, v teku 
prvih dveh stoletij novega veka. Odtlej se je prebivalstvo sicer 
polagoma množilo^ naselja so- se večala, toda na novoi niso* več 
nastajala.

Gostota naseljenosti v severni Istri je v  celem majhna, pa raz
lična po* posameznih področjih. Najnižja je seveda v  čičevskem  
gorovju s Slavnikom, kjer ne znaša nič več koi 7 ljudi na km2. 
Znatno večja je gostota po hrvatski Podgorski planoti, dasi z 
39 ljudmi na km2 še vedno* skromna. Še nekoliko večja je na slo
venski Podgorski planoti, kjer znaša 46, a največja v  Podgrajskem 
podolju, namreč 62 ljudi na km2.



V vsej severni Istri ni nobenega tržišča, niti enega urbanskega 
naselja, ničesar sredotežnega, kar bi povzročalo zgoščanje prebi
valstva. Nerodovitno' kraško ozemlje, brez možnosti nekmetijskih 
gospodarskih udejstvovanj, povzroča, da o blagostanju v tej po
krajini zares: ni mogoče govoriti. Ljudje so prisiljeni, iskati si kruha 
z odseljevanjem od doma, zlasti odkar je popolnoma nehala mož
nost, iskati si zaslužka v tovorjenju, prevažanju in prenašanju na

Pod. 113. Vas Gračišče z novo šolo

velikih cestah, ki so v bližini Čičarije stremele proti morju. Bodisi 
moški kakor ženske so si iskali zaslužka v  bližnjih dveh velikih 
mestih, na Reki ter v  Trstu. Nekaj jih je odhajalo v bolj oddaljene 
kraje, v neki dobi posebno' v Ameriko. Če le kje, je v severni Istri 
razumljivo, da se v teku zadnjih 80-tih let prebivalstvo ni množilo.
V osrednjem področju ter v večini Podgrajskega podolja je naza
dovalo za 11—25%, a v  vzhodnem delu je stagniralo, le na Pod
gorski planoti je neznatno napredovalo', za 4—10 %. Toda v  drob
nem so med posameznimi kraji v gibanju prebivalstva jako velike 
razlike, pa tudi velika kolebanja v posameznih razdobjih (30, 703).

Tako velika pestrost v  poselitvenem poteku, pa v  lingvistični 
in etnografski strukturi, bi mogla imeti tudi odsev v veliki razno
likosti kar se tiče naselij ter kmetske domačije, hiše in poslopij. Pa



moremo reči, da se je izvršilo dokajšnje notranje izenačenje, pa da 
se v  vnanjem licu naselij kaže precejšnja izenačenost.

Značilno je, da v  vsej severni Istri ni niti nikakršnih samotnih 
kmetij niti razložene naseljenosti, pa tudi ne zaselkov, marveč samo 
vasi. Po velikosti so> dokaj različne, manjše, srednje in velike; naj
večje dosegajo stoi domov, nekatere celo kaj malega več.

Pod. 114. Vas Sočerga

Naglaša se, da stoje vasi, kjer je le mogoče, na flišu, ne na 
apnencu; tri četrtine vseh naselij stoji na laporju ali peščencu in 
le ena četrtina na apniških tleh (30, 707).

Kmetska domačija je po veliki večini majhna in skromna. 
Hiše so deloma pritlične, deloma enonadstropne, zidane iz kamna, 
ponekod pobeljene, drugod neometane, krite ali z opeko', žlebaki ali 
pločicami. Gospodarska poslopja, ki pa so po veliki večini le malo
številna in majhna, so najčešče krita s slamo.

Od pomembnejših krajev je zlasti imenovati v  Podgrajskem 
podolju Podgrad. Tu mora biti tudi naseljenost že stara; kakor pri- 
čajoi stare izkopanine. Pod starodavnim gradom (Novi Grad, Ca
st ellnuovo), ki je danes že davno v razvalinah, je nastalo tržišče, 
trg P o d g r a d .  Nastanek tega gradu in trga je v genetični zvezi 
z izredno važno prometno funkcijo Podgrajskega podolja, ki je 
tako kot v  antiki tudi v srednjem veku prevajalo' promet od Trža
škega zaliva proti Reškemu zalivu. Kakor priča že ime Novi grad



(t. j. oni na hribu 675 m, ki je pod njim nastalo naselje Podgrad), 
je bil prvotni glavni grad drugje, in sicer v  okolici sedanje vasi 
Goleč, odnosno' Zagrad ob prehodu skozi sotesko Velika vrata, kjer 
je držala že starodavna pot mimo Vodic v srednjo Istro in kjer so 
okoli leta 1840 zgradili sedanjo cesto> (Rutar 11, 272). Proti koncu 
srednjega veka je ta grad propadel, a njegove funkcije je prevzel 
Novi grad s Podgradom.

Kakor marsikje je odlično prirodno pot Podgrajskega podolja 
modema doba zavrgla; železniška zveza med Trstom in Reko teče 
severneje, skozi Šempeter, od koder so veliko' železnico Dunaj—Trst 
na najprikladnejšem mestu zvezali proti Reki. Po Podgrajskem po
dolju obratujejo' redne avtobusne zveze. Z napredkom Kopra bo 
nudilo najbližjo' kamionsko zvezo* med obema lukama.

J E L Š A N S K O  P O D O L J E

Jelšansko ali Brgudsko' podolje je pokrajina sorazmerno nizko 
ležečega ozemlja med visoko' planoto Snežnik-Risnjak ter Čičarijo, 
segajočega od morja v  Kvarnem pa nekako* do' Reške doline. To* je 
primeroma malo razsežna pa v mnogih pogledih prehodna pokra
jina, zatoi ni čudno*, da v živi govorici nima skupnega regionalnega 
imena, kar nas sili, da manjkajoče nadomestimo' z umetno' označbo, 
dasi smo zanjo v zadregi. Imenujemo jo' najraje po Jelšanih, naj
pomembnejšem naselju v  slovenskem delu podolja, a hkrati v  me
njavi uporabljamo' tudi ime poi Brgudu, vasi, stoječi v  hrvatskem 
področju.

Jelšansko ali Brgudsko podolje je v  glavnem ločilna pokrajina. 
Ločitev in prehod, to sta njeni poglavitni oznaki. Ob njej se neha 
Čičarija. Od Brkinov in Reške doline se vleče ozka eocenska 
proga po* Jelšanskem podolju v vzhodno' Kvarnersko primorje, v 
Bakarski zaliv in Vinodol. Onstran eoeenske proge, ki se v njej 
razvije Rečina, se vzpenja strmi gorski rob, ki prehaja v mogočno 
planoto Snežnik—Risnjak.

Rečinsko' eocemsko progo* moramo* v genetičnem smislu imeno
vati nekakšno ogrodje* Brgudskega podolja. Predstavlja bistveno* 
zoženo nadaljevanje Reške ali Brkinske eoeenske proge; iz nje 
preide nekako* malo* severneje od Klane, pa se obenem nekoliko 
zasuče in preide v  smer J JV, ki jo' obdrži do Reke, kjer se zasuče 
znova v  pravec SZ— JV. Geološka sestava Rečinske proge je po
dobna kakor v drugih naših eocenskih področjih : v sredi je iz flisa*



peščenca in laporja, a na robeh jo obdaja prav ozek pas iz spodnje- 
eacenskib ter srednjeeocenskih apnencev. Y nepropustnem eocen- 
skem zemljišču so nastale v zgornjem delu, pri Klani, ponikalnice, 
a malo' južneje se pojavi iz močnih kraških izvirkov Rečina ter teče 
od tod v  neprekinjenem nadzemskem toku po globoko vrezani 
strugi podolgem po eocenski progi. Šele pri Orehovici se v pravem 
kotu okrene iz nje ter si skozi krednoapniško pločo poišče izhod 
v  morje. Na njeni deltasto v morje rastoči nasipini je nastaloi pri
staniško mesto Reka-Sušak. Dasi je Rečinska eocenska proga zelo 
ozka, prihaja v  njej do1 vidnega učinka zgradba v  obliki sinklinale. 
Prerezi pričajo' (Stache, 25 a, 28), da je sinklinala zelo stisnjena, 
s prelomi in narivi, zlasti od vzhodne strani. V celem pa nimamo 
opravka z enotno sinklinalo, marveč je zgubana v  več vzporednih 
sinklinal, ki jih ločijo ali antiklinalni svodi ali v  izoklinalne skupke 
stisnjene gube s prelomi.

V celoti prihaja eocenska proga v  izobliki reliefa le malo do 
veljave in učinka. Izven tesne Rečinske doline je površje pač raz
gibano, toda višine v  njem se v glavnem ujemajo z reliefom, kakor 
je izoblikovan v sosednem zakraselem apniškem ozemlju. Določno 
se tedaj vidi, da je bil tudi tu ves predel izoblikovan pred uveljav
ljenjem zakrasevanja docela enotno, da oblike površja sečejo tako 
apniške kot flišne dele zemljišča v enotnih ploskvah. Šele kasneje 
je nastala v  flišni progi globlja dolina; mogla jo je izdolbsti Rečina, 
medtem ko je sosedno apniškoi področje izgubilo nadzemske tokove 
ter ostalo v  starih višinskih razmerjih, kolikor niso površja pre
oblikovale kraške vrtače, pa brezna in druge manj pravilne kon
kavne kotanje.

Ni še podrobne proučitve, kako se je bila razvila vodna mreža 
v Jelšanskem podolju v predkraški dobi. Že zgodaj je bil vsekakor 
vodni odtok usmerjen proti področju sedanjega Kvarnerskega za
liva, dasi je morski zaliv v današnjih obrisih nastal šele dokaj kasno1 
(12, 11). Ne le ponikalnice iz področja okrog Jelšan, Sapjan itd. so 
nekdaj pripadale temu povodju; vanj so bile usmerjene bržkone 
tudi vode iz predela sedanje zgornje brkinske Reke, kjer se vidijo 
znamenja obrnjenega vodnega toka. Prav določno se vidi, da se je 
Jelšansko podolje izoblikovalo v svojih vnanjih obrisih predvsem 
pod učinkom tektonskih premikanj. Tektonsko zasnovan je vzhodni 
rob Čičarije; kakor odrezano se zniža Čičarija v nizko kvarnersko 
primorje na skoraj premo potekajoči, le nalahno zapognjeni črti 
v smeri od SSZ proti J JV. Nadalje je posebno značilno, da poteka 
tektonski rob vzhodne Čičarije točno vzporedno s severozahodno



obalo Kvarnerskega zaliva, ki pomeni prav tako izrazito tektonsko 
prelomnico. Vzhodni rob Čičarije in kvarnerska obala potekata ob 
tektonskih črtah, ob katerih se je vršilo ugrezanje vzhodnega ter 
dviganje zahodnega področja. V tem soglašajo vsi proučevalci. Tudi 
Podgrajsko podolje se vzhodno od prevala pri Staradu naglo zniža 
ter preide v Jelšansko podolje jako na hitro; tudi tu so višinskim

Pod. 115. Vas Skadanščina

razlikam vzrok tektonske premaknitve. Jelšansko podolje je ugrez- 
njeno ob prelomnici, ki poteka v smeri od SSZ proti J JV ter je 
odrezala tudi severovzhodno nadaljevanje Čičarije nekako na črti 
Pasjak, Brgud Veli, Rukavac nad Jurdani, kjer je stik s kvarner
skimi počrni. Enako sklenjene krednoapniške kamnine se vlečejo iz 
Čičarije čez imenovane prelomnice proti vzhodu prav do Rečinske 
eocenske proge. — Južnozahodni rob visoke planote Snežniško- 
Risnjaške poteka prav tako- ob tektonskih črtah, združenih celo z 
narivi. V vzhodnem delu Brkinskega hribovja, ob zgornji ter srednji 
Reški dolini, se prav dobro vidijo znamenja, da se je tamkaj vršilo 
precej izdatno grezanje, in sicer celo šei v  jako kasni dobi (prim. 
pliocenske jezerske odkladnine pri Tmovem-Ilirski Bistrici). Pri 
vsem tem pa ne smemo prezreti, da je prav Jelšansko podolje ob



dano, bodisi na vzhodu kot na zahodu, z jako visokimi gorami, 
naj višjimi v  vsem severozahodnem delu Dinarskega gorovja.

Vsa ta svojstva nam narekuje naslednje stvarne zaključke. 
Tektonske sile soi dinarske grude na obeh straneh Jelšanskega po>- 
dolja posebno' krepko dvigale ter jih vzdignile kakor v  vrh celot
nega dinarskega svoda. Toda sredi njih ležeči podolžni pas je ob 
tem splošnem dviganju relativno zaostajal, v  južnem delu se celo 
absolutno ugrezal, tako' da je tam nastal Kvarnerski morski zaliv, 
v smeri njegovega nadaljevanja pa Jelšansko podolje, a še malo 
severneje nizko področje v  porečju zgornje in srednje Reke. Tek
tonska premikanja so trajala še v  najmlajše čase, morda dosegla 
največjo' izmero šele v mlajšem pliocenu ter kvartarju. In okrog 
Ilirske Bistrice se še vedno ponavljajo potresi.

Jelšansko' podolje se nam potemtakem pokaže kot sredi med 
visokimi apniškimi planotami ležeča ugreznjena gruda, toda po 
sestavi iz enakih hribin. Razvodje, potekajoče v višinah 500—600m, 
se nahaja še v Brkinskem hribovju, od koder teko pritoki v zgornjo 
Reko', majhne ponikalnice pa proti J in JV. Glavni del Jelšanskega 
podolja pa je povečini popolnoma zakrasela planjava, stara vrav- 
njena ploskev, ki se nahaja v severnem delu nekako v višini 410 do 
570 m in je zelo zakrasela, pusta ter malo obljudena, nagnjena 
nalahko od S proti J. Proti J in JZ se ta ravnik v stopnjah spusti 
v  primorsko ali Kastavsko ravnoto, ki leži v  v glavnem v  višini 
210—380 m nad morjem (29, 31). Tudi ta je popolnoma zakrasela, 
toda na njej je izredno' mnogo kraške rdeče prsti, ki je nudila člo
veku obilo možnosti za obdelovanje; dobro je obdelana ter izredno 
gosto obljudena.

Podoba je, da sta v predkraški dobi tekli poi Jelšanskem po
dolju proti Kvameru dve, v glavnem več ali manj vzporedni reki. 
Prva je bila usmerjena nekako od kolena Posrtva in Klivnika čez 
Jelšane in Brgud ter Jurdane na Preluko, a druga, krajša, od izpod 
Gomanjc čez podolje Klane in Marčeljev ter Kastva proti soseski 
Reke-Sušaka. Dedič po> prvi reki je le nekaj kratkih ponikalnic, 
a dedič po drugi se zdi Rečina. Toda treba je še drobnih študij, da 
se bolj natančno ter zanesljivo dožene razporejenost starega vod
nega omrežja.

Jelšansko' podolje je v  celoti kratko, a zelo> široko. V njem je 
dvoje naseljenih področij. Na severu majhne ponikalnice, ki se 
nehajo v slepih dolinah, vežejo1 majhne kotlinice podobnega zna
čaja, kakor v  Podgrajskem podolju; saj so dejansko' po legi, po 
nastanku in celotnem značaju njih nadaljevanje. Ležijo ob južnem



robu flišnega pasu, kjer potočki ob prestopu na krednoapniška tla 
brž poniknejo. Ob teh skrajnih krpah laporja in peščenca je največ 
rodovitne prsti, nanesena pa je tudi na apniške ravnote v plitvih 
kraških kotanjah; tu so najboljše možnosti za naselitev. Na za
hodnem robu Jelšanskega podolja leži slepa dolina z obdajajočo jo 
ravnoto v nadmorski višini okrog 410—430 m pri Jelšanah. Po-

Pod. 116. Slepe doline pod Brezovico, Odolino ter Hotičino

Severovzhodna polovica karte predstavlja flišne Brkine, 
a južnozapadna zakraselo Podgrajsko dolino

dobna ponikalnica ob potočku Sušak je v  višini 490 m, a najbolj 
na vzhodu je slepa dolina pri Klani, v nadmorski višini 590—560 m. 
Na te doline in kotlinice ob stiku med flišem in krednim apnikom, 
pa na uravnjeno zemljišče med njimi, je navezana vrsta vasi, raz
vrščenih od vzhodnega konca Podgrajskega podolja doi Klane, ki 
se nad njo začenja ogromno neposeljeno področje visoke Risnjakove 
planote. Južno od imenovanih vasi je širok pas zelo' puste kraške 
planote v višini 400—500 m, razjedene na gosto z vrtačami in razno
vrstnimi kraškimi vdolbinami, v znatnem delu z razdrapanim go
lim skalovjem. To je ozemlje brez vsakršne vodice, pa tudi kraške 
rdeče prsti je skrajno malo. Proti vzhodu je svet nekaj višji, a nič



manj kamnato, zelo slabo poseljeno ozemlje, ki je postalo narodna 
meja. Zakaj vasi ob flišnem robu, Jelšane, Novokračine in Sušak, 
pripadajo LR Sloveniji, medtem koi so Klana, Lipa in Rupa ter 
Sapjane vključene v LR Hrvatsko.

Hrvatski del Jelšanskega podolja se naslanja že docela na 
primorje, saj prehaja vanj na široko na obeh straneh najsever
nejšega konca Kvarnerja v Priluki. Tu prehajamoi v območje ka- 
stavske obrežne planote, ki se razprostira nekako v višini med 380 
do 210 m. Kastavska planota je sicer prav tako zakrasela, brez 
vsakršnih vodic, toda njena površina je po> veliki večini prekrita 
s kraško rdečo prstjo, po> velikem delu celo* jako na debelo. Tu se že 
uveljavlja morsko podnebje, in Kastavska planota je spremenjena 
v rodovitne njive in vrtove z obsežnimi sadovnjaki ter vinogradi, 
pa zelo' gosto naseljena. Prebivalstva je čakavsko, a v krajevnih 
imenih se že na prvi pogled opazi razlika med starimi naselji ter 
kasnejšimi manjšimi vasicami, ki se odlikujejo poi značilnih kolek
tivnih imenih. Med velikimi vasmi s starimi imeni stoji Brgud Veli 
338 m visoko na vznožju poti v medgorsko podolje Čičarije, a na 
vzhodu mestece Kastav, postavljeno' poi starodavnem načinu vrh 
brda 377 m visoko.

Jelšansko podolje ima zelo pomembno prometnogeografsko 
vlogo. Saj drži po> njem zložen naravni prehod od Kvamera v ce
linsko zaledje in pot se v njem vzpne najvišje na prehodu v  flišno 
ozemlje Reške doline, toda samo* okrog 480—488 m. Ta prehod bi 
brez dvoma celinskemu človeku še mnogo več pomenil, ako' ne bi 
imel v  bližnjem sosedstvu na razpolago enako' zložne prehode k 
morju ob Tržaškem zalivu; za Kvarner so zaradi tega mnogo večje 
važnosti prehodi, ki držijoi do njega od vzhodne strani, od Pokupja.

Že v prazgodovinskih časih so uporabljali te poti. V rimski dobi 
je tekla velika cesta od obale Tržaškega zaliva po Podgrajskem 
podolju semkaj, pa zavila po Brgudskem podolju k pristanišču, ki 
je bilo očitno že zgodaj nastalo ob delti Rečine, s trdnimi vojaškimi 
postojankami na brdu Trsatu. Tudi v srednjem veku so uporabljali 
to pot. Jelšansko podolje je kazalo pot političnim težnjam severnih 
fevdalcev, ko so si skušali osnovati svoje posestne postojanke ob 
Kvarnem. Avstrija si je ustanovila svojoi posest v  vzhodni in srednji 
Istri preko Brgudskega podolja, ki ji je s svojo zavarovano lego 
omogočilo: prodiranje v tej smeri. Ni čuda, da se je zlasti severni del 
podolja z bližnjim brkinskim ozemljem v srednjem veku odlikoval 
po> obilici trdnih gradov, ki pa so že davno v razvalinah. Starodavno'



slovensko' župnijsko središče se je nahajalo v Jelšanah, blizu stika 
podgrajske in brgudske poti.

V naši dobi je stekla tu železnica od Pivke (Šempetra) na Reko, 
ki pa se za reško pristanišče ni mogla kosati po' pomembnosti s 
karlovško-zagrebško progo. Toda po njej in po stari veliki cesti je 
Reka imela močno privlačnost na prebivalstvo Notranjskega, ki se 
je v velikem številu odseljevalo' v  vodilno kvarnersko mestno sre
dišče, na Reko.

N O T R A N J S K A  V P R I M O R J U

UVOD. Med Podgrajsko dolino, Hrušico ter Nanosom pa med 
Snežnikom in Krasom imamo zelo' zanimiv svet, pokrajine v  ma
lem, Brkine z Reško dolino na jugu, pa Pivko na severu, ki so jako 
samosvoj svet. S svojim površjem so' vse primeroma znatno visoko 
nad morsko' gladino, v glavnem med 500 in 750 m, s posameznimi 
gorami še do 800 m, pa z najnižjo dolino ob Reki med 350 in 500 m. 
Znatne nadmorske višine branijo', da bi se mogel tu v polnem razviti 
sredozemski podnebni značaj, saj ustvarjajo osnovo za celinsko 
klimo, ki vsekakor krepko prevladuje. Glavna oznaka tega predela 
pa je sestava tal: eocenski fliš tu docela prevladuje, največ lapor in 
peščenec, pa v njih normalen relief z mnogimi vodami, normalna 
znatna plast prsti in na njej živahna vegetacija. Toda eocenske 
hribine vidimo marsikje le v tenkih slojih, tako da se kmalu pokaže 
starejša osnova, največ kredni formaciji pripadajoči apnenci. Vrh 
tega je eocenski fliš obdan na vseh straneh z mezozojskim apnikom, 
na vzhodu v Snežniku na Javornikih, na jugu v Čičih ter Pod
grajski suhi dolini, na severu v Hrušici, a na zahodu v Krasu s 
Senožeškimi hribi. Zato so te pokrajine: Pivka in Brkini z Reško 
dolino kakor zeleni otok med sivim zakraselim obodom Hrušice in 
Snežnika, Čičarije in Krasa. Toda vedno znova nas tu narava opo
zarja, kako živo' se flišna odeja zapleta in prepleta z apnencem, 
krednim, a tudi eocenskim, pa kako* nas brž tik ob flišu preseneti 
zakrasela pokrajina, kakor je Košanska dolina, zgornja Pivka ob 
Knežaku in Zagorju, pa Podgrajska suha dolina, ležeče vse v  istih 
nadmorskih višinah in tudi hidrografsko povezane med seboj. Zato 
je v mnogočem ta svet med Snežnikom z Javorniki, Hrušico z Na
nosom, Čičarijo in Krasom zelo tesno zvezan med seboj. To je zelo 
zanimiva pokrajinska enota, pa vendarle določnoi razkosana v  
majhne pokrajinske sestavne dele, v male, toda v marsičem močno



individualizirane pokrajine Brkine, Reško dolino in Pivko. In ker 
smo tod na prehodu s popolnoma mediteranskega Jadranskega Pri
morja v popolnoma kontinentalno srednjo Slovenijo, pa na prestopu 
od morja Tržaškega in Reškega zaliva v  zaledje, je naša pokrajina 
Pivke, Brkinov ter Reške doline hkrati izredno važna za sprova- 
janje prometa na morje in od morja.

Pod. 117. Brkini v severozahodnem koncu z vasjo Barka

Ta pokrajina je skozi stoletja pripadala Kranjski in je pome
nila jedro Notranjske. Zato imamo tu dejansko' opravka z Notranj
sko v Primorju.

BRKINI IN REŠKA DOLINA

RELIEF V BRKINIH. V geološkem smislu je pokrajina Brkinov 
in Reške doline enotno ozemlje, sestoječe v vsem obsegu iz eocen- 
skega fliša. Najčešče se v  geoloških opisih imenuje ob kratkem 
reška eocenska sinklinala in je zares v velikem zgrajena kot ob
sežna sinklinala dinarske smeri JV—SZ. Toda za geografski značaj 
pokrajine so stvari manj enotne, dasi primeroma zelo preproste:
V eocenskem peščencu ter laporju, ki krepko prevladujeta, je do
cela normalno1 razvita in ohranjena vodna mreža. Reke, rečice in



potoki so oblikovali površje ter s svojo usmerjenostjo' v njem iz
oblikovali relief, ki vidimo' v njem znatne medsebojne razlike. Zato 
je geografska karakteristika manj enostavna in manj preprosta ko 
geološka. Tu imamoi predvsem dolgo' in v sebi različno' Reško dolino 
od povirja pod Snežnikom-Gomanjcami doi kraških ponikev ob 
Divači-Škocjanu. Ob njej se vleče dolgo pogorje iz eocenskega fliša, 
položni široko' plečati hrbet od višine 650 m na JV nad Jelšanami 
in do okrog 700—800 m na SZ nad koncem ob Divači. Ta dolgi, 
enakomerno med 650 do 750 m visoki hrbet, to so Brkini, ki so 
pravzaprav hribovje zmerne relativne višine 200—300 m. Brkini so 
razvodje skoraj v  vsem obsegu; proti SV teko' od ondod potoki v 
Reko, a na južno' stran teko' proti Podgrajski suhi dolini, a ob njej, 
brž ko jo* dosežejo, poniknejo. In tako spremlja vrsta ponikev, niz 
slepih dolin južnozahodno vznožje Brkinov, od Škocjana pri Divači 
pa do Šapjan, šestnajst jih je vseh skupaj. Očitno' je, da so te po
nikalnice bile sprva v  glavnem pritoki Podgrajske reke, a SO' kas
neje, v mlajšem pliocenu zapadli zakrasevanju. Kam se odteka 
voda iz ponikalnic v  slepih dolinah Podgrajskega podolja, s poskusi 
ni ugotovljeno in raziskano'.1 Toda na osnovi splošnih tektonskih 
razmer se smatra kot najbolj verjetno, da se nekaj od teh potokov 
po podzemskem potu še odteka v Kvarner, in sicer vse vode še tja 
čez Obrov. Razvodnica med kraškim povodjem Kvamera ter Trža
škega zaliva bi tekla po' tem pojmovanju čez goro Zabnik (1024 m) 
med Munami ter Vodicami proti S zahodno od vasi Obrov pa na 
Tatre (744 m) ter potem nazaj po' glavnem Brkinskem podolžnem 
hrbtu (16, 60).

Najvišji in najbolj enoten je zahodni del Brkinov, kjer vidimo 
Artviže obdane s široko zaobljenimi kopami višine 811 in 817 m, 
a je še obilo vrhov med 700 in 800 m. Proti JV se Brkinsko hribovje 
za spoznanje znižuje in je bolj razrezano ter razčlenjeno. Tu delajo 
namreč pritoki Reke velike vijuge in so s svojim tokom usmerjeni 
proti JV, posebno Klivnik in Posrtvo. Pozna se jim, da so bili sprva 
pritoki reke, ki je tekla po Jelšanskem podolju v  Kvarnerski zaliv, 
pa da jih je šele kasneje Reka pretočila nase. V celem pa soi Brkinski 
hribi lepo položno' in zaobljeno izoblikovani; pogledom od strani 
se kažejoi skoraj kakor dolga ravna gora; tako' enakomerno se na 
široko zaobljena Brkinska brda držijo v  višinah med 600 in 750 m. 
In se tudi zares takoi imenujejo', kakor nam potrjujejo imena vasi

1 Razen nekaj malega, kakor je na primer ugotovitev s pomočjo barvanja, 
da se voda iz ponikve pri Odolini, nedaleč od Materije, podzemsko pretaka v 
Rižano (14). (A. Serko, Barvanje ponikalnic v Sloveniji, GV 1946, str. 134.)



Brd O' 641 m blizu Jelšan, Brdce 493 m blizu Tom in fa, Janeževo 
brdo 603 m, Ostrožno brdo 632 m, Brezovo brdo 612 m in nemara še 
nekatera. Vse te vasi stoje zares na zaobljenih kopah, vidne na vse 
strani, in mnogi smatrajo, da je vsa pokrajina po njih dobila ime 
Brkinov (iz Brdkinov). Ni pa to tolmačenje še lingvistično do
gnano'; nekateri spravljajo ime v zvezo z enačboi za prebivalce vasi 
Barka (Barkin), prve vasi od Vremske doline gor, ter za ljudi iz

Pod. 118. Vas Hrušica na južnem vznožju Brkinov

naselij zadaj za njo. Morda se pojavi še tretje tolmačenje. Brkinska 
Brda nudijo s svojih obvladujočih višin široke razglede, a dajejo 
v položnih, široko plečatih površinah obilo možnosti za njive in 
sadovnjake, pa trate. Zato so dobro poseljena zlasti poi višavah, po 
glavnem hrbtu in po stranskih hribskih pomolih, medtem ko so 
grape ob potokih pretežno ozke tesni, kjer je bilo prostora kveč
jemu za mline ter žage, malokje za skromno naselje. Podolgem je 
po sredi Brkinov tekla deželna meja med Kranjsko ter Istro, tako 
da so se v južnih vrheh in straneh Brkini šteli že med Istrane in so 
bili vezani na upravna središča v Podgrajski dolini.

REŠKA DOLINA leži v  območju iste veHke Brkinske flišne sin- 
klinale, vendar tako, da ji pripadajo v glavnem njeni robni deli na 
severovzhodni strani.



Reka, ki jo včasih natančneje opredeljujemo kot Brkinsko 
Reko, da jo ločimo« od mnogih drugih Rek, izvira v stičnem pasu 
med flišem ter mezoizo jskim apnencem Snežniške planote J JV nad 
vasjo Zabiče, pod široko znanimi Gomanjcami. V njeno povirje 
priteka že kraška voda iz Snežniške planote. V vsem zgornjem delu 
blizu do Prema teče Brkinska Reka neposredno pod robom Snež
niške planote teir dobiva izpod apniških Sten kraške izvirke, med

Pod. 119. Srednji Brkini z vasjo Male Loče

V ospredju se vidi meja med flišem ter skalnato apniško površino

njimi zlasti močne studence pri Ilirski Bistrici, ki ima kraj po njih 
svoje ime, pa Podstenjšek ob Podstenju pod Šembijami itd.

Zgornji del Reške doline se sploh v vsem razlikuje od spodnjega 
toka ter doline ob njem. Medtem koi je tam dolina ob Reki prav
zaprav samo« tesna deber, je nekakoi od Prema navzgor Reška do
lina široka, plana in prostorna. In kar je posebno važno: tu teče 
Reška dolina neposredno na vznožju Snežniške planote. Že dolgo 
je dognano, da se eocenski fliš in mezozojik Snežniške planote sti
kata na izraziti prelomni črti, pa da je celo v močnem narivu 
mezozojski apniški blok Snežnika porinjen čez robne dele fliša. 
Zato se vzpenja v  zelo strmem tektonskem robu nad Reško dolino, 
ki je vrezana tukaj neposredno ob njem. Nadvse je očitno, da je v  
zgornjem sektorju Reška dolina vezana neposredno na veliko tek



tonsko prelomnico, ki loči fliš od mezozojskega apnika. Premiki ob 
tej veliki poči se še ponavljajo v  novejši dobi in celo še v naših 
dneh. O tem nam pričajo potresi, ki se ponavljajo' v zgodovinskih 
časih tukaj in ki so vzbudili pozornost ter povzročili znatno1 škodo 
in oškodbe na zgradbah še nedavno, v  letu 1956, s središčem tik pri 
Ilirski Bistrici.

Podoba je, da je prav ta tektonska prelomnica na vznožju me
zozojskega apniškega bloka bila tisti faktor, ki je strugo Reke 
pritegnil nase, da se je izoblikovala v  današnjem poteku. Porečje 
Reke je tu zelo nesimetrično. Z de&ne ni pritokov, a pri tem pričajo 
levi pritoki, da imamo tu opravka z inverznim rečnim odtokom, pa 
da so bile rečice Mrzlik, Klivnik in Posrtvo pritoki reke, ki je 
tekla na JV v  Kvarnerski zaliv, nemara prav tako celo še Farjevec 
iz Košanske doline. Podoba je, da je staro prvotno razvodje med 
odtokom k Tržaškemu zalivu in odmakanjem v Kvamer potekalo 
od Senožeških hribov čez Ostrožno' brda in Pregarje, ter preko Brki
nov na Čičarijo'. Nekateri znaki kažejo, da se je proti Kvar
nerskemu predelu odmakalo nekdaj večje ozemlje negO' dandanes, 
pa da se je kasneje na škodo kvarnerskega povodja povečalo' po
rečje rek, tekočih proti SZ. Reka se je daljšala zadenski ter preto
čila nase poprej proti jugu usmerjene potoke. Takšen razvoj se zdi 
zelo neprisiljeno razložljiv kot posledica in učinek močnega epiro- 
genetskega dviganja v toku pliocena. Saj se je pokazalo na osnovi 
raznih dosedanjih proučitev, da je bilo dviganje v tem osrednjem 
dinarskem pasu prav posebna močno' ter da so kosi pliocenskega 
ravnika v Snežniku, Risnjaku, v  Javornikih, Hrušici ter Trnov
skem gozdu v  najvišji legi, medtem ko> so ostali deli istega ravnika 
prav nizko, bodisi ob Tržaškem zalivu kakor tudi na drugi strani, 
na srednjem Dolenjskem ter v Beli krajini in ob Karlovški kotlini. 
Kakor ravniki, tako so tudi podolja med njimi v  tem osrednjem 
pasu dvignjeni najviše, kar je bil vsekakor poglavitni vzrok pre- 
točitve. Podoba je, da je pri tem ravnovesje med posameznimi deli 
dokaj kolebalo'.

V tem visoko dvignjenem področju so pasovi relativnega za
ostajanja, v  katerih opazujemo znake posebnega zadržanja sredi 
splošnega vzpona. Takšno območje se nahaja zlasti v  srednjem toku 
Brkinske Reke, v obližju Ilirske Bistrice. Tam so' naložene usedline 
pliocenskega jezera. V nekem oddelku pliocena se je bil strmec 
v  dolini srednje Reke tako spremenil, da je nastala v  njej jezera 
(26, 75), kar se je moglo pač zgoditi samo kot učinek tektonskih 
premaknitev.



Reška dolina v odseku od Zabič pod povirjem čez Ilirsko Bi- 
stricoi-Trnovo' še nekaj čez  Prem obrača pozornost nase v marsi
katerem pogledu. V tem odseku je najprostornejša, v  osrednjem 
delu pri Bistrici je že prava ploska dolina, tako da moremo že 
govoriti o Bistriški kotlini. Očitno* je, da ne morejo biti samo geo- 
morfološki razlogi vzrok tem svojstvom dolinskega značaja. Saj se 
od Prema dalje, posebno od odseka pri Ribnici naprej, dolina Reke

Pod. 120. Vrhu Brkinov p ri vasi Misleče

krepko razlikuje od zgornjega dela, poi svojem reliefu; tu je ozka, 
razčlenjena le z jako maloštevilnimi in ozkimi terasami, tako* da 
moremo upravičenoi govoriti 01 debri. A v vsem območju, bodisi pod 
Premom-Ribnico, kakor tudi nižje üd tod, teče Reka po* docela istih 
kamninah, povsod po eocenskem flišu; torej morajo' biti drugi 
vzroki, ki soi povzročili razlike. Geolog F. Kossmat je opozoril na 
premočrten potek Branice ter Raše na meji med Vipavsko' dolino 
in Krasom; ugotavlja, da je ravni tok spodnje Branice ter Raše 
navezan na prelomnico, ki poteka skoraj popolnoma vzporedno 
z  znanim velikim idrijskim prelomom in ki ji moremo* slediti od 
Vipave pri Rihemberku do severovzhodnega roba Reške kadunje 
(150). Ta severovzhodni rob Reške flišne kadunje, to ni nič drugega 
ko — dolina Reke od Zabič čez Ilirsko Bistrico. Očitno* je tektonska 
zasnovanost te doline povzročila razliko* napram spodnjemu delu



Reške doline, pod Premom-Ribnico, ki je običajna geomorfološka 
tvorba, pa zato v obliki debri. Toda prav gotovo imamo v  zgornji 
Reški dolini, v  kotlini pri Ilirski Bistrici, opravka z relativnim 
grezanjem ob tej prelomnici. Saj je podoba, da se na to glavno 
prelomnico vežejo' tudi prečni prelomi, predvsem tisti, ki teče od 
Ilirske Bistrico proti severu, in ki sc ob njem flišna kadunja Pivke 
ob narivu stika s severnim delom Snežniške planote.

Da smo s temi premotrivanji na pravi poti, o tem nas utrjuje 
tudi pojav pliocenskih usedlin z lignitom v  Bistriški kotlini. Na 
žalost imamo o teh pliocenskih slojih pri Ilirski Bistrici nenavadno 
malo podatkov, kakor toži že Petrascheck, ki je v letu 1929 zapisal, 
da je ta pliocen še popolnoma neznan (II. 2, 22). Petrascheck po
roča, da so v letu 1924 v 52 m globokem navpičnem rovu ugotovili
5,2 m debel sloj lignita, prekritega s sivico, ležečega na flišu Reške 
kadunje. Pliocenski sloji, ki so usedline nevelikega jezera, ležijo 
po Petrascheckovih navedbah nekako med vodotokoma Reko in 
Moljo (potok Klivnik se imenuje v  spodnjem toku Molja) od bližine 
Zarečice na SZ do ceste proti Dol. Zemonu na JV, s središčem 
nekako pri vasi Koseze. Iz teh navedb izhaja docela določno, da se 
je nahajala krajevna reliefna depresija pri Ilirski Bistrici tudi v 
pliocenski dobi, kakor jo« moremo ugotoviti za sedanje čase. Po
drobnejšega, v  kateri oddelek pliocena je uvrstiti sloje z lignitom 
pri Ilirski Bistrici, doslej še ni bilo objavljenega. Vendar že to-, kar 
vemo1 doslej, nam potrjuje naše domneve. Podoba je, da je depresija 
Bistriške kotline izraz še vedno trajajočega grezanja v progi, v 
podgorskem žlebu, pred velikim narivom, v katerem je porinjena 
orjaška apniška gmota Snežniške planote čez eocenski fliš Reške 
kadunje.

Današnje dno Reške doline od bližine Prema navzgor je tip 
prave ploske doline; očitno je, da je bila v toku kvartarja področje 
močnega rečnega zasipanja in naplavljanja. Razen tektonskih v z r o 

kov za tak morfogenetski razvoj ne smemo prezreti, da so« tudi 
potoki v kvartarju dovajali mnogo« več drobirja nego« dandanes.
V zgornjem koncu doline, pri Zabičah, sei vidijo v  rečnem dnu terase 
ob danji ravnici, ki so iz peska in zlasti proda, v starejših položajih 
tudi trdno« sprijetega. Po« najnovejših dognanjih vemo, da izvira ta 
prod v  veliki meri tudi iz diluvialnih moren, od Grde drage in 
Črnega dola, zlasti pa od Gomanjc, od koder so tekle vode v nor
malnem povrhnjem toku ter dovajale kamniti drobir (133). Močno 
periglacialno« preperevanje pa je dobavljalo tudi po strmih po
bočjih obilo« grušča neposredno« proti dolini, kakor nam kažejo« še



dandanes zaplate melišč in sprimki starega grušča v strminah nad 
Reško dolino. Od leve, z brd Brkinov, pa so vode nanašale večje 
množine peska in zlasti blata ter ga nalagale v dolinskem dnu. In 
tako nam je razumljiva, da spremlja Reko sedaj široka aluvialna 
ravan, ob njej pa dobro izoblikovane kvartarne terase, kar daje v 
vsem obsegu izvrstne osnove za polje, za kutivacijo sploh ter za 
poselitev. Zato se je moglo v Reški dolini od povirja pod Gomanj-
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carni pa do okolice Prema zelo močno’ zgostiti prebivalstvo v obilici 
vasi, z znamenji že zelo stare naseljenosti. In nad kvartarnimi se 
vrsti jo1 pliocenske terase v eocenskem flišu, ki kaže tu znatno nižjo 
nadmorsko višino ko v pravih Brkinih. Znatna naseljenost Bistriške 
kotline je že zgodaj usmerjala gospodarstvo tudi na izrabo višav 
Snežniške planote za potrebe živinoreje, bodisi za planinsko pašo, 
ki nam o njej pričajo' historični viri in krajevna imena (Gora, Go- 
ljak, Travnica, Planinica, Stanovše itd.), kakor tudi za košenice 
z napravljanjem sena. O tej stari živinorejski povezavi Reške do
line in Snežnika (123) nam še danes zgovorno' pripovedujejo široke 
ploskve golega površja travnatih planjav in prav lepih zelenih trat 
v širokih pliocenskih terasah zahodnih pobočij ogromne Snežniške 
planote vse do višin okrog 900—1000 m.



Tuđi dandanes je glavno demogeografsko* središče široke po- 
krajine v  Zgornji Reški dolini, predvsem v  področju Bistriške 
kotline, ki je, tipični podgorski žleb, nudila tudi v  sedanjosti člo
veku dobre pogoje za naselitveno in gospodarsko koncentracijo'. 
Velika škoda je, da se tu ni naselilo že nekaj več industrije, da bi 
tudi okoliškemu prebivalstvu nudila boljše ekonomske možnosti, ko 
mu jih samo kmetijstvo ne more dati. Najbolj od rok je zgornji, že 
tesnejši del Reške doline, ki je docela pod gorami in se v ljudski 
govorici zares imenuje Podgora, medtem ko pravijo najbolj zgor
njemu koncu, okrog vasi Kuteževo*, Zabiče, Trpčane in Podgraje, 
posebej Kočanska dolina (Novice 1856, 397). Tu so* najbolj oddaljeni 
od železnice in od možnosti sodelovanja v  industriji, a vendar na 
vznožju ceste, ki drži v gozdne višave Snežnika čez Gomanjce, pa 
zavezani na udeležbo v gozdnem izkoriščanju.

ILIRSKA BISTRICA. Tu sta nastali v najširšem delu Reške do
line zelo zgodaj dve večji vasi, ki sta polagoma dobivali značaj 
gospodarskega središča pokrajine in končno postali urbansko in 
upravno njeno* jedro. To sta (Ilirska) Bistrica in Trnovo, ki sta obe 
krepko napredovali in bili že v prejšnjih časih bolj podobni ma
lemu trgu kakor vasi (115, 68), dandanes pa sta kakor eno večje 
naselje in imata po zakonu priznani značaj mesta z imenom Ilirska 
Bistrica.

Demogeografske osnove za naselbinsko koncentracijo* se zdijo 
v dejstvu, da moli tu večji strmi pomol Snežniške planote daleč 
v dolino*. Iz njega vre tu močan kraški izvirek, ki je dal ob njem 
nastali vasi ime Bistrica. Nad izvirom je stal v fevdalnih časih 
mogočen grad, ki je* bil dolgo* močno oporišče oblasti fevdalcev.
V Trnovem je nastala zgodaj pražupnija (Kos), morda res že v  
12. stoletju (115), a gorski pomol 633 m nad Trnovim ima ime Gra
dišče, sosedni hrib 711 m pa Stražica. Arheološke najdbe potrjujejo*, 
da je bil ta kraj že v ilirskih, keltskih ter rimskih časih poseljen in 
utrjen. O pomembnosti v staroslovenski dobi pripoveduje tudi 
najbližja vas onstran Reke s* svojim imenom Koseze. Po* prirodi je 
nakazana znatnejše prometno* razpotje. Najstarejša je pot sko*zi 
Šembije in Knežak na Pivko*-Postojno*, pa skozi Jelšane na Reko 
k morju, kakor tudi skozi Harije čez Brkine v severno Istro; cesto 
ob Reki pod Premom so* zgradili šele v  novejši dobi. V najnovejši 
dobi so* prišle še ceste na Snežnik v velike gozde, od koder so pre
važali semkaj ogromno lesa. Saj je glavna železnica od Šempetra- 
Pivke stekla tod skozi na Reko* in ima tik ob Trnovem svojo* glavno



postajo. Spričo tega je dvojno naselje Tmovo-Bistrica v  novejši 
dobi dokaj krepko napredovalo. Polagoma je prevladalo drugo« na
selje, ki je postalo sedež sodnega okraja in s tem dobilo še nekaj 
upravne funkcije. Na začetku 20. stoletja so« mu v razliko od drugih 
Bistric dodali ime Ilirska Bistrica, a v letu 1911, 15. januarja, je 
dobila naslov trga. Posebno je gospodarsko napredovala v zadnjih 
desetletjih, zlasti s trgovino ter predelovanjem lesa iz gozdov na 
Snežniku. Tudi sedaj je tu močno koncentrirana predelava in ob
delava lesa, v lesnem kombinatu s 178 delavci ter v tovarni leso- 
nitnih plošč s 170 delovnimi močmi. Nekaj časa je obratoval pri 
bližnjem Zarečju manjši lignitski rudnik, a danes delata opekarna 
ter kamnolom, zaposlujoč 57 ljudi. Tudi v  zunanji podobi se je 
Ilirska Bistrica precej po mestno preoblikovala in ima sedaj naslov 
ter značaj mesta. Po številu hiš in rasti prebivalstva je dobro na
predovala, od leta 1880, ko je imela le 1317 ljudi (Trnovo in Bistrica 
skupaj), do leta 1931 za 123,8%, a do« leta 1953 celo« za 173,2 % na 
3598 prebivalcev. Spomladi 1959 je imela Ilirska Bistrica 3718 ljudi.

Sedaj je Ilirska Bistrica sedež velike občine-komune, ki ima 
13.967 prebivalcev in obsega vsoi zgornjo Reško dolino z vzhodnimi 
Brkini ter severnovzhodno Istro ter južni kot Pivke s Knežakom in 
prostrano Snežniško planoto. Toda tu je ob 21,5 % neproizvajajočih 
še vedno 45,6 % kmetov, a le 9,2 %  v  industriji zaposlenih, 7,0 % 
v obrti, pa 5,0 '% v gozdarstvu, 5,3 % v  trgovini, 4,2 % v prometu in
2,3 % v gradbeništvu ter komunali.

SPODNJA REŠKA DOLINA. VREMSKA DOLINA. Že nad Premom 
postaja Reška dolina tesnejša, danja ravnica se naglo oži in kmalu 
popolnoma izgine. V njej ni več prostora za polje niti za travne 
trate, zato tudi ne za vasi. Že Prem, bodi vas, bodi grad, sto ji zgoraj 
na pliocenski terasi, sto metrov nad dnom doline, a od tod do Yrem 
teče Reka po tesni debri. Nikjer ni niti najneznatnejše danje rav
nice, nikake naplavine, pobočja se z obeh strani spuščajo« nepo
sredno k strugi. Zato tudi ni nikjer prostora za kultivacijo, za polja 
ali travnik, gozd se spušča o«d obeh strani k reki. Nič se ne čudimo, 
da tudi nobenega naselja ni v  tej debri ob Reki, marveč so« najnižje 
vasi šele zgoraj na pliocenskih terasah, 100—200 m nad dnom. 
Cesta, ki danes teče ob Reiki, je seveda zgrajena šele v  novi dobi, 
in edino« omembe vredno, a še vedno docela neznatno« naselje je 
Ribnica, ob razpotju treh velikih cest. Sicer pa so« v debri ob Reki 
komaj redki mlini z žagami, ki so« seveda brkinskim vasem bili 
vedno« dobrodošli. Toda v prejšnjih časih Reška dolina med Premom



ter Vremami ni nič pomenila za promet, marveč so jo velike poti 
obšle na krajeh, kakor se je zgodilo tudi z železnico.

Značaj Reške doline se popolnoma spremeni nekaj pred spod
njim koncem, nekaj kilometrov, preden se reka spusti v velike 
podzemske jame ob Škocjanu pri Divači. Tu smo spet na stiku med 
eocenskim flišem, v katerega je izdolbena deber ob Reki med
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Premom ter Vremami, ter med apnencem, eocenskim in krednim, 
pod Vremami, v katerem so okrog Divače izoblikovane velike, 
prostrane ravnote pliocenske dobe. Na tem prehodu iz fliša v za
kraseli apnik je ob reki izoblikovana spèt široka danja ravan, toda 
v glavnem že v kredni, deloma eocenski apnenec, tako široka, da 
nudi obilo' možnosti za obdelovanje, za polja, in je spričo tega 
nenavadno gosto obljudena. To je znamenita Vremska dolina, ki je 
tako različna od debri ob Reki, da je ljudska govorica ni imenovala 
po njej, temveč po' velikih starih vaseh, Dolenje in Gorenje Vreme.

Na prvi pogled je očitno, da je Vremsko dolino' izoblikovala 
Reka. Toda ne morebiti v  kvartarni dobi, marveč v pliocenu. Tudi 
tu imamo ob reki strugo le docela v tesnem, v nadmorski višini 
323 m v Škocjanu, tako da se dejansko rečna deber nadaljuje še 
pod Vremami. Toda nad njo', šele kakšnih sto metrov višje, se raz-



prostira v nadmorski višini 420—445 m obširna ravan, ki je prava 
danja ravnica Reke, vrezana v živo skalo apniške sestave, potem
takem uravnjeno' rečno' dolinsko  ̂dno znatne širjave. V široko' plio
censko danjoi ravnico je vrezana še mlajša rečna terasa relativne 
višine okrog 50 m, pa še ena ožja, medtem ko teče Reka spodaj 
v tesni debri in sei iz te iste debri spusti naravnost v podzemsko 
struga pod Škocjanom.

Vse te terase predstavljajo rečno danja ravnine in so vsekakor 
učinek bočnega vrezovanja iz pliocenske dobe. Primerjati jih mo
ramo s tistimi pliocenskimi terasami, katerih ostanke vidimo v 
srednjem in seveda tudi v zgornjem toku Brkinske Reke visoko nad 
sedanjim dolinskim dnom, nad sedanjo debrijo. Razloček je tedaj 
ta, da je v mehkem in maloi odpornem flišu Brkinov vse to terasno 
površje zapadlo* nadaljnjemu rečnemu preoblikovanju in odplako- 
vanju, a v  apniških tleh v Vremski dolini so se v trdem apniku 
danje ravnice ohranile iz pliocena do danes, samo da jih je zakra- 
sevanje nekoliko' deformiralo, ustvarilo v njih vrtače in manj pra
vilne kraške kotanje, da so videti kakor vegaste. Toda v celem je 
dolinska ravan Vremske doline prav široka, saj meri v  širjavo 2 
da 3, pa celo do štiri kilometre. Ko' jo je oblikovala Reka, je bila še 
v  vsem obsegu normalna povrhnje tekoča voda, ki je tekla še čez 
ves Kras in doi morja nekje pri Doberdobu. Dobivala je še močne 
pritoke od Senožeč in od Rodika in je mogla z drugimi Rekami 
ustvarjati široke danje ravnine, ki sot se do> danes ohranile v lepih 
kraških ravnotah. Potem se je tudi Brkinska Reka krčila ter se 
končno spričo naglo napredujočega zakrasevanja skrčila doi da
našnjega obsega, ko> ponikne v kraških jamah Škocjanskih, ki vzbu
jajo dandanes tako' veliko občudovanje. V njih obrača posebno 
pozornost nase prekrasen podzemski vintgar, kakor jih imamo malo 
v svetu.

Vremska dolina ima poi vsem tem manj površinskih sličnosti 
z Brkini ter s srednjoi in zgornjo Reško dolino, a več z bližnjim  
Krasom. Po svojem izrednem nastanku, poi svojih nenavadnih pri- 
rodnih zanimivostih zasluži največjo< pozornost, pa tudi še drobne 
študije, za katere nudi pobude in problematike neverjetno- mnogo. 
Poi podnebju nudi še nekatere ugodnosti, izvirajoče iz mediteran
skih klimatskih svojstev, ima še vinograde in dobroi sadje. Za turi- 
stiko je razen Škocjanskih jam pomembna bližnja gora Vremščica 
s 1026 m, z izredno* lepim in širokim razgledom. Toda poglavitna 
vloga Vremščice je v  tem, da je Vremsko dolina ščitila od severa, 
zlasti pa da ji je v  svojem bočju in celo v ovrščju nudila bolj svežo



travo, bodisi za pašo, kakor tudi za košemice. Saj je pomenila 
Vremščica s svo«jo« znatno višino presuhim kraškim krajem dobro 
dopolnilo v času preveč suhih letnih časov. — Na južni strani, nad 
Škofijami, je celo« manjši premogovnik na eocenskem terenu, sicer 
neznaten, a vendar z dragocenim kurivom, ki ga tudi sedaj domala 
vsega konsumira bližnji Trst.

S svojimi ravnimi površinami in dobrim poljem, pa z obilico 
dobre vode nudi Vremska dolina dobre osnove za kultivacijo ter za 
naselitev. Zato soi se ljudje že zelo zgodaj naselili tod in tu je ostala 
skozi dolga stoletja zelo pomembna demogeografska koncentracija.
V bodoče boi nemara Vremska dolina pritegnila gospodarsko pozor
nost, odkar prihaja v poštev za zagraditev Reke pred vstopom v 
podzemske jame in z napravo predora-daljnovoda za hidrocentralo 
pri Ospu ali Rižani. Tudi je zelo pomembna kot cestno in železniško 
križišče.

P I V K A

POLOŽAJ. Prijazna Pivka je izredno zanimivo ležeča in nekako 
zaokrožena pokrajina. V enoto« jo je izoblikovala predvsem hidro
grafska skupnost, skupno porečje Pivke, pa enotna geološka osnova. 
Tu imamo eocenske plasti, ki sicer niso obsežne, toda tvorijo dokaj 
zaokroženo površje. Skoraj okrog in okrog je obdana s krednim 
apniškim hribovjem ter visokimi planotami. Nadmorska višina 
Pivke je znatna; vse njeno« dno« je obseženo« v višinah med 507 in 
580 m. Kraške planote, ki se dvigajo« neposredno ob njej, Nanos, 
Hrušica in Javorniki, se vzpenjajo« 300—600 m nad Pivko«. Celo na 
južni strani se dviga iz krednega apnika sestoječi niz Senožeških 
hribov nekako 200 m visoko« od Travnika (754 m) in Matičnika 
(768 m) pri senožeških Lažah do« Osojnice (820 m) nad Šempetrom, 
ločeč kakor ogromna mezo«zo«jska skala vsa tri sosedna eocenska 
področja: Pivko«, Brkine ter Vipavo«. Pretežno« ravno« ali vsaj le 
malo razgibano« dno«, zaokroženost pa ograjenost z visokimi gorami, 
vse to daje« Pivki skorajda značaj kotline.

To«da Pivka ima hkrati na tri strani na široko o«dprte prehode 
v sosedne predele, troje prostornih vrat v  izoblikovanosti reliefa, 
nakazanih že z razporejenostjo« geoloiško-litoloških pasov. Saj je fliš 
Pivške kotline le kos v  dolgi progi eocenskega podolja, samo« zvezni 
člen med obsežnim flišnim področjem Vipavske doline, ki se najbolj 
zoži na Razdrtem, ob prehodu na Pivko«, ter nič manj prostranim 
eoeenom Brkinskega hribovja. V obe smeri je izoblikovan tudi v



reliefu dobro viden prehod; primeroma ozek, a nizek je na vipavsko 
stran v Razdrtem, kjer se prehod nahaja 580 m nad morjem, torej 
še v višini dna celotne Pivške kotline, širši, pa ne kaj prida višji je 
prehod na brkinsko stran, z več zložnimi prevali med Šempetrom- 
Pivko in Šembijami v višini 579—590 m. Zvezni eocenski pas med 
Brkini in Pivko> ni le ozek, marveč sestoji pretežno iz trdega spod- 
njeeocenskega in srednjeeocenskega apnenca; v  njem je izoblikovan
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niz dokaj visokih in krepko priostrenih gora med Šempetrom in 
Šembijami, in sicer Sv. Primož (718 m), Šilentabor (749 m), Gra
dišče (791 m) in Stene (732 m). Ta gorski niz dela s priostrenim 
hrbtom in znatnimi relativnimi višinami vtis pogorja in dasi vodi 
po nizkih prevalih čezenj več zložnih prehodov, dela vendarle v 
prirodi prav vidno ločilo' med Pivko ter Brkini in Doljani Reške 
doline. (Tako označuje mejo' Učitelji Postojn. okr. glav. 115, 87.) 
Tretja so' Postojnska vrata, kakor smo jih začeli imenovati v geo
grafski književnosti v zadnjem času. Zelo' na široko so' izdolbena, pa 
tudi jako globoko, zakaj prehodi držijo tukaj od Pivke proti Pla
ninskemu polju v višinah okrog 610 m. V Postojnskih vratih je fliš 
ohranjen samo do Studenega, a sprva je segal nemara znatno' bolj 
daleč, zakaj v  neznatnih, docela osamljenih krpah leži v podolju 
severozahodno od Planinskega polja. Skozi Postojnska vrata je



usmerjen vodni odtok Pivke v Unec in potem v Ljubljanico in Savo. 
Že sprva je tod povrhnje odtekala voda ter izoblikovala sedanje 
prevale; vodni pretok je bil zasnovan na močni prečni prelomnici, 
ugotovljeni zlasti na južnovzhodnem vznožju Hrušice.

V kotlini Pivke, kakor smo jo pravkar obmejili, v soglasju 
s prirodo reliefa in z ljudskim pojmovanjem, niso prav vsa tla iz 
eocena. Znaten del, osobito na robu, je iz starejših kamnin, pred
vsem iz krednega apnika. Toda poglavitni del pivških tal pripada 
eocenskim hribinam, ki soi tu domala v  vsem obsegu iz mehkega, 
malo odpornega peščenca in laporja, samo v majhnem delu, v 
progi od Slavine mimo' Šempetra, Šilentabora in Šembij, iz spodnje- 
eocenskih in srednjeeocenskih apnikov.

Od osrednje flišne gmote v Pivški kotlini se vlečeta kakor dva 
roglja; eden proti Vipavi čez Razdrto, drugi proti Brkinom na jug 
čez Šempeter. Ta razporedba eocenskega ozemlja se zrcali tudi v 
razvrščen osti hidrografskega ožilja. Osrednja žila Šempetrskega 
pasu je Pivka, a progo od Razdrtega sem odmaka Nanošca; v se
verovzhodnem delu se združita oba potoka, odvajajoč vse vode 
celotne kotline. Pivka je glavni vodotok, kakor je daljši južni rogelj 
eocenskega ozemlja.

REČICA PIVKA. Pivka nam je kakor nalašč izhodišče za pre- 
motrivanje nekaterih izrednoi zanimivih prirodnih svojstev Pivške 
kotline. Ko govorimo domala ves čas o< flišni kotlini Pivški, je ne
mara presenetljivo, da poteka polovica rečice Pivke poi zakraselih 
krednih apniških tleh. Šele pri Matenji vasi, severovzhodnoi od 
Prestranka, prestopi z apniških krednih hribin na eocenska flišna 
tla (25, 286). Ves njen zgornji tok se nahaja potemtakem na apni- 
škem zemljišču in ima temu primerna hidrografska svojstva.

Pivka izvira pri vasi Zagorje iz barskih, retjem podobnih lokev. 
A tam okrog je še mnogo izvirkov, iz katerih prihaja ob času 
večjega deževja voda na dan ter se izteka v Pivko. Pivka sama 
rada naraste in poplavi travnike na desni in levi prav na široko. 
Pa ne samo blizu izvirov, marveč skoraj ob vsej strugi mimo Šem
petra in Matenje vasi. Povodnji v vsem tem področju so docela 
reden in jako pogost pojav, kakor moremo' posnemati tudi že po dej
stvu, da spremljajo strugo v  vsem poteku travniki, mestoma celo 
prav obsežni. Toda navadno se nam kaže tu docela drugačna slika. 
Ne samo da voda poleti upade, marveč joi popijejo votlikava tla in 
nekateri izvirki tečejo nekaj časa podzemeljsko, nekaj časa v ne
znatnih žlebičih. Struga Pivke sama je popolnoma suha v  vsem



obsegu po krednih apniških tleh še tja čez Matenjoi vas ne le v 
vročih poletnih mesecih, marveč v vseh sušnih delih leta; ob njej 
vlada često hudoi pomanjkanje vode. Kar se tiče njenega imena, se 
zdi, da nam ga pojasnjuje naslednja sila poučna navedba: One 
senožeti pri Zagorju, kjer je področje naznačenih vodnih pojavov 
in kjer poteka skoznje rečna struga, se imenujejo Pivke (115, 88). 
Ime prihaja očitno* od tega, ker votlikava tla v  pričenjajoči sušni 
dobi popijejo vodo, da ostanejoi struge suhe. In podoba je, da se je 
od tod ime preneslo na reko, pritekajočo iz teh senožeti, tekočo le 
v spodnji polovici poi flišnih tleh. Ime Pivke je potemtakem prene
seno iz zgornjega kraškega področja, a kadar govorimo danes o 
nji, nam je nehote mnogo bolj pred očmi predstava o reki, ki ima 
svoj tok po nepropustnih flišnih tleh. In Pivka je postala končno 
celò ime za vso to pokrajino, katere jedro in poglavitni del je sveže 
zeleni flišni predel, tipično nasprotje golemu, sivemu, brezvodnemu 
kraškemu površju.

HIDROGRAFIJA PIVŠKE KOTLINE. Pivka je edini del primor
skega eocenskega področja, ki se ne odmaka v Jadran, marveč 
k Savi. Razumljivo je, da vzbuja takšna usmerjenost odtoka po>- 
zo'rnost ter začudenje, pa da so skušali poiskati za to raznovrstne 
razlage. Med drugim se je postaviloi naziranje, da se je Pivka 
prvotno odtekala čez Razdrto' v Vipavo (150, 657). Toda zoper 
takšno' tolmačenje se dado' navesti prepričevalni razlogi (116). Sma
trati smemo, da se pri Razdrtem jadransko! povodje ni nič skrčilo. 
Razen tega se je pojavilo tolmačenje, da se je predel Pivke, če ne 
ves, pa vsaj v  zgornjem delu njenega porečja, sprva odtekal proti 
jugu in pripadal povodju Reke (II. 3, 227). Ta razlaga sloni v  glav
nem na opazovanju pivških pritokov, ki delajoi vtis obrnjenih tokov. 
Vendar moremo pri premotrivanju tega pojava opazovati naslednje. 
Od vzhoda, v  pobočjih Javomiške planote, sta res izdolbeni dve 
suhi dolini, ki imata smer proti JZ, in sicer velika suha dolina 
Vlačnoi nad Trnjem ter druga večja suha dolina, ki stoji v njenem 
spodnjem delu vas Juršiči. Toda za dokaz inverznega toka sta težko 
porabni, zakaj pri eni in drugi je očitnoi, da sta izoblikovani na 
tektonskih počeh. Od izvirkov Pivke pri Zagorju poteka suha 
dolina navzgor mimo Knežaka ter Koritnic prav do ovršja med 
Velikim Devinom (1029 m) ter Milonjo' (1098 m). Tu je izvirala 
Pivka (116; 132) in izoblikovala s smerjo proti SZ dolino; zdaj je 
že davno zakrasela. Ta dolina, ki se ne zdi tektonsko' zasnovana, 
ne kaže nikakih znamenj inverznega toka, marveč očitno razodeva*







da je bil prvotni tok Pivke usmer jen proti severu, kamor teče še 
dandanes. Upravičen se nam zdi potemtakem sklep, da je prvotno 
razvodje, vsaj onoi, ki je še zapustilo morfogenetske sledove, pote
kalo poi pogorju Šilentaborskem, kjer se nahaja še sedaj.

Drugo skupinoi inverznih tokov imamo v dnu Pivške kotline. 
Nekateri od njih vzbujajo: posebno pozornost, saj tekoi skoraj poi- 
polnoma zoper smer Pivke, zlasti potočki izza Orehka ter S tržen, ki

Pod. 124. Postojna s pregledom čez Pivko na Nanos

izvira tik južno: od Postojne. Toda njihove struge in dolinice so 
vrezane domala le v najnižjem zemljišču; ako si mislimo' sedanji 
relief v kotlini zravnan do> višine 540 m, bi ti inverzni tokovi po 
veliki večini popolnoma izginili. In zares je izpričano', da je Pivško 
kotlino v picistocenu prekrivalo jezero, ki je segalo' najmanj do 
okrog 545 m visoko', nemara pa še znatno višje. Vzeti moramo v po
štev možnost, da je voda uhajala v ponikve na robu diluvialnega 
jezera, ki je segalo še na zakrasela apniška tla, pa da so po njegovi 
uplahnitvi ostale k njim sredobežne ponikalnice (116; II. 3, 24).

RELIEF. Na Pivki se razlikujeta dve, po geomorfoloških svoj- 
stvih jakoi različni področji. Prvi predel obsega flišna tla v večini 
kotline nekako' na SZ od Prestranka, a drugi del na jugovzhodu je



kraško področje; tako prvo kot drugo predstavlja močno' urav- 
njeno zemljišče.

Površje Pivške kotline, ki sestoji iz eocenskega peščenca ter la
porja, se odlikuje po izredno majhnih, relativnih višinah med eocen- 
skimi goricami ter aluvialnimi ploskimi dolinami in dolinicami, 
spremljajočimi goste» mrežo vodotokov. V teh nas preseneča že ne
znatni strmec. Ponikva Pivke se nahaja v nadmorski višini 507 m, 
toda že pod pravo ravnico, ki leži nekako* 513 m nad morjem. Med 
Matenjo vasjo in Prestrankom se nahaja ravnica 523 m, pri Slavini 
529 m, pod Trnjem 533 m, pri Radohovi vasi 536 m, pri Zagorju 
544 m. Ob spodnji Nanošci leži aluvialna ravnica malo* nad ustjem 
519 m visoko, pod Landolom 525 m, pri Hruševju 527 m, nad Sla- 
vinjem 540 m in pod Razdrtim 550 m. Kakor Pivka in Nanošca, 
tako imajo tudi njuni pritoki neznaten strmec; v počasnem toku se 
vijejo1, z neštetimi zavinki in meandri. Ob njih se razprostirajo 
obsežne aluvialne ravnice, dosegajoč ob spodnji Nanošci in Pivki 
ponekod do' 1 km širjave. Aluvialne ravnice niso nikjer razrezane 
v terase, strug nikjer ne spremljajo police, marveč je ostal aluvij 
popolnoma nerazčlenjen, znamenje, da je bilo tu v novejši razvojni 
stopnji na delu samo naplavljanje. Ob visokem stanju se voda iz 
potokov rada razliva po ravnicah ter jih poplavlja. Po vsej kotlini 
so« v dnu dolinic domala samo travniki, ki dajejo« obiloi sena, tako1 
da so ga Pivčani od nekdaj prodajali bližnjim in daljnim sosedom. 
Prav nobeno naselje se ni spustilo v dno' aluvialnih ravnic.

Gorice, izoblikovane v eocenskem flišu, prav posebno' vzbujajo 
pozornost po' svojih enakomernih majhnih višinah, položnih, v za
poredne terase razgibanih pobočjih ter širokoploščatem ali celo' 
skoraj docela ravnem ovršju. Po veliki večini se vlečejo njihovi na 
širokoi zaobljeni vrhovi samot 30—40—50 m nad dolinskimi ravni
cami. Preden sta Pivka in Nanošca s svojimi pritoki vrezali sedanje 
plitve doline, je Pivška kotlina predstavljala enoten ravnik v  nad
morski višini okrog 560 m, nagnjen proti vzhodu, vrezan ves v  
eocenski fliš. Erozijska osnova je morala za dolgo razdobje mirovati 
v isti višini. Odtlej se je erozijska osnovnica znižala, kraškemu 
odtoku soi se odpirali zapored nižji pretoki in iz ravnika so se 
izoblikovale polagoma sedanje gorice, pa med njimi dolinice, ki jih 
je kasneje 'zasipanje znatno* zapolnilo z naplavino. Obilica terasi, ki 
posredujejo prehod iz aluvialne ravnice v ploščato ovršje in pre
vlada enakomernih majhnih višin nas spominjajo' na slično' površje 
ponekod v  robnih subpanonskih področjih. Ako gledamo na Pivko 
z višjega holma, imamo vtis prostrane ravnine, samo nekoliko' ve-



gaste, kakor vzvalovljene. Nizke, položne gorice ter terase ob njih 
nudijo v  nasprotju z aluvialnimi dolinami sušno zemljišče, pri
kladno za polje. Na njih so njive Pivčanov in vsa naselja, kar jih 
premore Pivka, so razmeščena zgoraj, pa nikjer spodaj v dolinskem 
dnu. Kako majhne so višinske razlike in kako položna pobočja, se 
kaže najučinkoviteje v tem, da tečejo' tako' kolovozne poti kot ceste, 
velike in manjše, povprek čez gorice, skoraj brez vijug in ovinkov. 
Cesta iz Postojne do Razdrtega gre štirikrat čez takšna brda in čez 
aluvialne doline med njimi. Za polja in za naselitev so bile te gorice 
kakor nalašč, vabeč z majhno nagnjenostjo, s sušnostjo in rodovit
nostjo svojega zemljišča.

V robnih področjih vidimo v  enakomernih višinah okrog 600 m 
ploščate in širokoi zaobljene kope ter terase, pa tudi že v  kraškem 
obrobju samem. Podoba je, da ležijo; eocenske plasti v Pivški kotlini 
zelo plitvo'. V severnem delu gleda v  znamenitem brdu na Kaculji 
(648 m) apnenec izpod fliša na površje, tvoreč osamljeno brdo1, 
odlikujoče se bodisi po trdnosti kot po oroplastiki sredi enakomerno 
vravnjene okolice; ni čuda, da si ga je že prazgodovinski človek 
izbral za svoje utrjeno gradišče, kjer soi nekateri arheologi domne
vali japodski Metullum (14, 298).

Yes vodni odtok Pivške kotline se vendarle ne zbira v Pivki.
V robnem severnem področju imamoi nekaj majhnih kratkih poni
kalnic, ki ne tečejoi proti Nanošci, marveč poniknejo na severo
vzhodnem robu, ko prestopijo s fliša na apniška tla. Med njimi je 
najimenitnejša Lokva ali Jamšica, ki teče nekako v  smeri od šmi- 
helske Kaculje proti Predjami. Tamkaj ponikne v globokem breznu, 
tik pred znamenitim Predjamskim gradom; nadmorska gladina po- 
nikve je že pod ravnino Planinskega polja. Domače prebivalstvo 
meni, da prihaja voda od Predjame na dan šele v daljni Vipavi. Isto 
odseva tudi iz starodavne pripovedke, da je Erazem Predjamski 
dobival živež po podzemskih votlinah iz sončne Vipavske (Argo I, 
III). Moderni geomorfologi so prevzeli to* pojmovanje. Ljudska 
predstava je pač segla po Vipavi, ker so' tam, onstran hriba, najbolj 
znani veliki izviri kraške vode, ob veliki cesti. Toda nikakor še ni 
izpričano, da bi bilo zares tako, niti se ne zdi najbolj verjetno; 
vsekakor pa je treba vse šele preizkusiti. Ker vemo iz geoloških 
ugotovitev, da poteka mimo Predjame, Studenega in Strmce na 
Planino: ne le geološka meja, marveč tudi krepka tektonska pre
lomnica (127, 11), se zdi celo verjetno, da poteka podzemski pretok 
poi istem pretrtem pasu proti SV, ne pa v  oddaljeno Vipavoi. Vse
kakor pa je jakoi značilno, da SO' ponikalnice na severnem robnem



področju Pivške kotline z Jamščico* usmerjene proti SV, kar je 
nedvomno še dediščina iz dobe prvotnega nadzemskega odtoka, 
stremečega proti SV v glavno* Notranjsko podolje. Le ponikalnica 
pri Belskem preseneča s svojim, proti SZ usmerjenim tokom. Pred-

Pod. 125. Dolina zgornje Pivke

jama se nahaja 503 m nad morjem (jugosl. topogr. karta), pod njo 
pa končni del dolinic celo* okrog 480 m (ital. topogr. karta 1: 50000), 
kar pomeni najnižjo' lego v  vsej Pivški kotlini.

ZGORNJA PIVŠKA DOLINA je izoblikovana v krednem apniškem 
ozemlju s k oro vzporedno* s pasom eocenskega apniškega površja, 
ki se vleče, razčlenjeno v ozki niz gora od Šempetra do Šembij. 
Geološka meja teče v glavnem vzporedno s staro veliko cesto* od 
Šempetra skozi Zago*rje in Knežak ter Šembije, tik zahodno od nje.



Dolina Pivke je tudi tu jako prostorna, celo v suhem delu od Za
gorja mimoi Knežaka navzgor mimo Koritnic. Njeno dno' ob strugi, 
ki leži večino leta popolnoma suha, zavzemajo' v obsežnem pasu 
travniki, izpostavljeni le prečesto' povodnjim. Postavljena je do
mneva, da te aluvialne ravnice predstavljajo ostanke nekdanjih 
vsekakor kvartarnih jezer, in sicer pri Šempetru, med vasmi Parje, 
Klenik ter Radohova vas, med Drskovčami ter Zagor jem in končno 
med Koritnico ter Knežakom (132). V spodnjih kotanjah se vidi 
finejši drobir, pretežno' rdečkasta prst. V zgornji, zlasti na zgor
njem delu pri Koritnici, pa je zelo velik vršaj apniškega grušča 
in proda, ki ga je nasula v kvartarju nadzemsko tekoča Pivka 
v kotanjo. Toda vršaj je prekrit z dokajšnjo plastjo' pr ep ereline 
(132, 607). Dno* nekdanjih jezerskih kotanj nudi v višjih pod
ročjih, ki jih ne dosezajo povodnji, dobrodošlo' rodovitno prst. Te 
ploskve so' pomenile osnovo za znatno zgostitev naseljenosti v  tem 
sicer kraškem zemljišču. Vasi od Šempetra do Koritnic z Zagorjem 
ter Knežakom kot največjima so' mogle tu nastati in si urediti svoja 
polja ter travnike prav spričo' obilice dobre prsti, preostale po' učin
kih domnevane, a ne izpričane ojezeritve v nekdanji Pivški dolini 
(132, 611).

Dno' Pivške doline spremljajo na obeh straneh obsežne terase, 
osamljene kope in pomoli ter vsakovrstne plane ploskve, sicer več 
ali manj zakrasele, a nudeče vendarle obilo za obdelovanje spo
sobne zemlje, prekrite z rodovitno1 rdečkasto prstjo. Kakor pokriva 
najnižje dolinsko' dno sklenjen pas poplavljenih travnikov, tako 
jih na desni in levi na bolj napetem, a pretežno ravnem zemljišču 
spremljajo' polja in ob njih vasi. Na gosto so razpostavljene, tako 
da se očitno vidi, kako kraški del Pivške doline človeku ni nudil 
slabših obdelovalnih in naseljevalnih pogojev kakor flišni spodnji 
del, marveč raje še boljše.

Malo vstran od Pivške doline na desni sta dve obsežni kotanji, 
prva nedaleč od vasi Peteline, tik zadaj za Nemško vasjo', a druga 
v bližini Paličja, Obe ti dve kotanji se nahajata s svojim ravnim 
dnom v  gladini bližnje Pivške doline, prva 530 m, a druga 543 m 
nad morjem. Ob času velikega deževja se obe kotanji napolnita 
s kraškoi vodo' ter se spremenita v jezeri, ki se držita do novega 
sušnega razdobja. Tako' Petelinsko kakor Pališko' presihajoče jezero 
spominja docela na Cerkniško jezero in nastala so celo ugibanja, 
da je vodno preplavljanje v njih v medsebojni zvezi (II. 3 14, 35). 
Toda takšna medsebojna hidrografska povezanost do sedaj ni iz
pričana, pa se tudi ne zdi hudo verjetna. Zakaj v kraškem delu



zgornje Pivške doline se uveljajajoee vodno kolebanje, ki povzroča 
poplave in presihajoča jezera, je docela zadovoljivo razložljivo kot 
samostojen pojav, kakor ga moremo opazovati v  neštetih morfo- 
genetsko sličnih področjih, predstavljajočih prehodno^ stopnjo iz 
fluvialnega v kraški relief. Višino' hidrografskim pojavom določa 
vendarle v prvi vrsti celotna izoblika vodnega toka Pivke. Morda 
se pri vsem tem res uveljavlja tudi učinek zajezitve, ki jo> povzro-

Pod. 126. Petelinsko jezero

čajo vrivki vododržnega fliša ob narivnem vzhodnem robu kotline, 
kakor se domneva (II.3 227, 25). Vsekakor imamo tu opravka s sila 
zanimivimi morfogenetskimi in hidrografskimi problemi, vabečimi 
na nadaljnje proučevanje. Domneva, da se odteka kraška voda iz 
nekdanje zgornje Pivške doline pri Koritnicah in Knežaku v veliko 
kropo Bistrice, glavni pritok Reke (II. 3, 227, 51), sicer ni izpričana, 
a je verjetna.

Ko smo se nekoliko' dalje časa zamudili pri premotrivanju 
vodnih razmer, ne smemo prezreti še nekaterih geomorfoloških 
zanimivosti. Pivško' dolino spremlja na vzhodni strani v kredno- 
apniškem področju široka, komaj 50 m višja kraška površina, ki 
ima v spodnjem delu, ob Pivški dolini, značilno' ime Ravne. Ni 
sicer popolnoma ravna, marveč močno zakrasela, toda brda, kope 
in hrbtiči, vsi ovalni ter povečini široko ploščati, se trdovratno



ponavljajo* v zaporedno istih višinah. Najvišji v spodnjem delu 
okrog 610 m, a v  zgornjem okrog 620—630 m, srednje nekako 50 m 
nad sedanjo dolino, v višini okrog 580 m itd. Ne more biti dvoma, 
da imamoi tu opravka z uravnavo nekdanje Pivške doline, ki se je 
bila razvila kakih 80—90 m nad sedanjim rečnim tokom. Močno 
jo je preoblikovalo zakrasenje; vrtače in raznovrstne manjše ter 
večje nepravilne kraške kotanje so posejane na njej in med nje 
spadata tudi poprej navedeni presihajoči jezeri Petelinsko in Pa- 
liško. Popolnoma ravne površine je na teh Ravnah malo, a malo 
tudi obdelovanja sposobne površine, še največ tamkaj, kjer se 
z Javornikov spuščajo suhe doline vanjo. V takih položajih so 
namestili vasi Paličje in Juršiče. Po veliki večini pa je to kraška 
površina, sposobna le za travnik, zlasti pa pašnik.

V celoti dela Pivka s  svojimi nizkimi eocenskimi goricami, 
z majhnimi relativnimi višinami ter obsežnimi zamočenimi dolini
cami podoben vtis, ko pokrajina ob zgornji Reški dolini, zlasti 
v  Bistriški kotlini. Zdi se, da so v obeh predelih isti vzroki tekton
ske narave. Oba predela se nahajata tik na zapadnem vznožju 
mogočne Javomiško-Snežniške planote. Morda imamo tu opravka 
s podgorskim žlebom geologov, z nekakšnim podolžnim sinklinal- 
nim vbočenjem, ki je trajalo skozi mlajši pliocen ter kvartar in ki 
morebiti še traja. Vsekakor pa je tu v  nasprotju z glavnim pod
ročjem Brkinskega hribovja mnogo bolj prevladovalo bočno vre
zovanje namesto globinskega.

Ravne, spremljajoče Pivško dolino na vzhodni strani, so ne
dvomno učinek rečne bočne erozije v  predkraški dobi. Spominjajo 
na Podgrajsko suho* dolino*, ki spremlja Brkine na južnozapadni 
strani, kakor tudi na Divaško suho dolino, ki poteka od škocjan
skih ponikev mimo* Dan itd. v Kras*. Podoba je, da so* nadzemski 
vodotoki vse te obsežne ravnote izoblikovali nekako v  istem raz
dobju. Brkinsko* hribovje obdajajo malodane okrog in okrog in so 
s svojimi obsežnimi ravnimi ploskvami, v znatnem delu prekritimi 
z rdečo prstjo*, mnogo* pripomogle k obdelovalni in naselitveni pri
vlačnosti celotne pokrajine.

POSTOJNSKA VRATA. Med Javorniki in Hrušico je vrezana ši
roka vrzel prečno na dinarsko* smer, pas nižjega zemljišča, ki je 
silno zanimivo* po* svojem nastanku, kakor je važno* v  demogeograf- 
skem pogledu. Prav zaradi te svoje funkcije so ga začeli imenovati 
Postojnska vrata, z imenom, ki ga v polni meri zasluži.



Postojnska vrata pomeni jo širok presledek v dolgem nizu vi
sokih kraških planot, ki se vlečejo v dinarski smeri izza vzhodnega 
zaledja Reškega zaliva proti srednji Soči. Kako je nastal ta prečni 
prehod, najnižji v vsem ozemlju med Ljubljano' in Trstom, kjer se 
je treba cesti in železnici dvigniti samo na 609 m?

Danes teče skozi Postojnska vrata rečica Pivka, toda podzem
sko. Ves pas med Pivko ter Planinskim poljem in Rakovskim po
doljem sestoji iz krednih apnencev, rudistnega in hamidnega, ki 
sta zelo nagnjena na zakrasevanje. Površina v tem področju je 
preprežena z vrtačami, kotliči in kotanjami raznih velikosti ter 
globokimi kolšivkami. Podobno je notranjost preprežena z jamami, 
saj imajo! skozi te voitlikave apniške sklade pretok vode med Pivko, 
Cerkniškim in Planinskim poljem. Pivka izgine v velikem sistemu 
podzemskih jam takoj, kakor hitro prestopi pri vasi Veliki Otok 
s fliša na apniška tla. Velike podzemske jame so že zgodaj vzbudile 
največjo pozornost ter postale svetovno znane, k čemer je razen 
ogromne velikosti ter izredno' lepo razvitih in bogato razvrščenih 
kapnikov jako mnogo pripomoglo dejstvo, da ležijo tako rekoč ob 
starodavni veliki cesti, v neposredni bližini starega naselja — mesta 
Postojne. Jame ležijo' v obrobnem pasu apnenca, tamkaj, kjer smo 
v mejni geološki progi, tik ob pasu z narivom, kjer je bil tektonski 
stisk jako močan, pa spričo tega tudi apniški skladi zelo pretrti. 
Tu je že zgodaj rečica Pivka načela votlikavo apniško osnovo ter 
pričela giniti vanjo, razširjajoč polagoma že obstoječe razpoke ter 
votline. Pivka se izteka v podzemski svet v višini 507 m, toda glavne 
jame so izdolbene više, saj je vhod v Postojnsko' jamo' 18 m višje, 
znamenje, da je bila tudi ponikva Pivke nekdaj višje. Nedaleč 
proti severu ponica posebej Črni poitok.

Hrušica se spušča v nizki svet Postojnskih vrat mnogo bolj 
strmo in neposredno', nego Javorniki, ki se znižujejo' vanje nekako 
postopno'. Geološke proučitve so pokazale, da poteka južni rob 
Hrušice ob močni prelomnici na črti, potekajoči čez, Predjamo, 
Studeno in južno od Strmce na Planino (127, 11). Ob njej so se 
ponavljala tektonska premikanja; relativno' se je ugrezala južnoi od 
prelomnice ležeča gruda, v kateri sc se v teku pliocena izoblikovala 
Postojnska vrata. Pretrtost ob veliki poči je nedvomno' krepko' po
speševala prečni vodni pretok in z njim povezano vrezovanje. Toda 
morebiti je rečna zveza v tej prečni smeri že mnogo starejša. Zakaj 
eocen se vleče ob prelomnici kakor v ozkem zatoku ob vznožju 
Hrušice še malo' čez Studeno' in je morda segal nekdaj še dalje, 
dokler ni zapadel denudaciji. Morebiti se je razprostiral celo do
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Legenda: 1. ravnina; 2. višine do 580 m; 3. višine med 580 in 600 m; 4. višine med 600 in 620 m; 5. višine med 620 in 700 m; 6. višine med 700
in 900 m; 7. višine med 900 in 1200 m; 8. višine nad 1200 m

Temno črtkana proga — dognani podzemski tokovi. Debelo pikčasta črta  — približna usmerjenost še ne raziskanih podzemskih, tokov
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Kališča med P lanino te r Logatcem, k je r so ohranjene zadnje ne
znatne k rpe  eocenskega fliša, nedvom na ostanek sprva, obsežnega 
sklenjenega pasu.

Sedanji relief v Postojnskih vratih nam kaže sicer učinke zelo 
intenzivnega z a k ra s e v  a n j a 5 vendar so tudi tu ohranjeni sledovi 
prvotnega fluvialnega preoblikovanja, ¥  nižjih legah jih moremo 
opazovati posebno dobra, zlasti v severozahodnem delu Postojnskih 
vrat, ki je najnižji, nekako v prostoru med Postojno, Studenim ter 
Planino'. V zahodnem delu tega področja, posebno' ob robu nad 
Pivško' dolino, soi ohranjene ploščate kope, pomoli ter terase v višini 
605—615 m, nekako' 90—100 m nad sedanjim bližnjim dolinskim 
dnom na Pivki. Ta višina se precej ujema z višino Raven na vzhodni 
strani Pivške doline. Nekako v isti višini drži od Pivke mimo Po
stojne dobro vidna suha dolina proti Planini. Porabila jo je velika 
cesta v vsem poteku med obema krajema, Zato ji ni treba, ko se 
vzpne od Planine navzgor v danja ravnico' suhe doline, nikjer čez 
posebne klance, razen v  kolikor so jih povzročili učinki zakrasenja. 
Najvišje točke, ki jih doiseza tukaj, se gibljejo okrog 6l0m . V ta suhi 
dol pridrži druga, podobna suha dolina, in sicer južno'zahodno od 
Ravbarske komande, od Studenega, v dokaj ravni smeri čez; pod
ročje Pivške in Črne jame. Toda še ena suha dolina se stika z glav
nim našim suhim dolom; ta pridrži od vzhodne strani in se izteče 
vanjoi pri Ravbarski komandi, poteka proti YSY, se končna odpre 
široko proti kanjanski dolini znamenitega škocjanskega Raka, Ta 
suhi dol je prav prišel cesti na, Unec, ki se na Ravbarski komandi 
loči od velike postojnske ceste, pa tudi železnici, ki teče po njej 
proti Postojni. Kako' enakomerne višine — kljub zakrasenja rav
nega dna — sta ti dve suhi dolini, se najlepše razvidi, ko v njih 
železnica za prehod skozi Postojnska vrata ni potrebovala nikakih 
umetnih naprav, ne predora, niti znatnejših, omembe vrednih zasek. 
Kako je z nastankom tega drugega suhega dola, ali je po njem 
pritekal nekdaj nadzemski Rak v Pivko, ali je bilo kako' drugače, 
je treba prepustiti bodočemu raziskovanju. Y zadnjem fluvialnem  
stadiju je čez sedanja. Postojnska, vrata še tekla Pivka v nadzem- 
skern toku v nadmorski višini okrog 610 m, toda tekla je samo' še 
po ozkem dolu, medtem ko je nad njo' na desni in levi že prevladal 
kraški značaj.

Pivka teče danes podzemsko od Postojne do Planine. Pred
stavlja nam s svojo' podzemsko' strugo enega redkih primerov, ko 
je bilo mogoče s sistematičnim preiskovanjem, dasi s silnim na
porom in neverjetnimi težavami, pa tudi nevarnostmi, preiskati



veliko večino podzemske struge in jo prehoditi ter premeriti. Danes 
moremo primerjati karto podzemskega toka Pivke z reliefom (33, 
441). Pri tem moremo ugotoviti naslednje: Podzemski tok Pivke se 
drži zahodnega dela Postojnskih vrat, torej najnižjega in najbolj 
uravnjenega področja. Še v podzemskem pretoku, nekako na sredi 
med Malo in Veliko Koliševko', se z njo združi glavna voda Raka, 
katerega struga se vije v velikem ovinku nekaj vzhodneje od pro
stora Ravbarske komande in se približa tedaj Planinskemu polju 
od južne strani. Struga Pivke pa poteka podzemsko od Postojnske 
jame najprej v  smeri proti SSZ, mimoi Magdalenske jame, v vijugi 
v bližini Črne jame, pa mimo' Pivke jame, potem v še nepreiskanem 
ovinku mimo Male Koliševke, od koder je popolnoma raziskana in 
docela ugotovljena do izvira v Malograjski jami.

G O S P O D A R S T V O  I N  P O S E L J E N O S T  

V B R K I N I H  Z R E Š K O  D O L I N O  I N  N A  P I V K I

PODNEBNE RAZMERE. Brkinska in Pivška pokrajina imata v  
bistvu še docela celinske podnebne razmere. Saj se nahajata v znat
nih nadmorskih višinah, zakaj poglavitni del pripada višinskim  
legam med 500—600 m, v znatnem delu še več, medtem ko leži 
nižje med 400—500 m le primeroma ozek pas v  Reški dolini. Na 
severni, vzhodni in južni strani obdajajo našo pokrajino visoke 
planote, od koder vednoi znova doteka sveži, hladni zrak. Ker jo 
tudi na zahodni strani po velikem delu zapirajo obsežne gore in 
visoki hribi, je Brkinskoi-Pivška pokrajina skoro kakor zaprta kot
lina. Še posebno je zaprta v posameznih področjih, kakor zlasti 
na Pivki, a tudi v delih Reške doline, ki v njej zračni pretok za
virajo tesne debri. Ni čuda potemtakem, da je podnebje jako' celin
sko' in da razodeva presenetljivo* malo oi skoraj neposredni bližini 
toplega Jadranskega morja. Saj je od povirja Reke do Kvamera 
komaj 18—20 km zračne črte, a prav toliko od zahodnih Brkinov in 
odVremske doline doTržaškega zaliva. Najbolj neovirano' prihajajo 
sredozemski morski vplivi v  razdobjih južnega vremena, toda enako 
ko' v stopnjevanju topline se uveljavlja učinek v naraščanju vlaž
nosti, v visoki stopnji soparice ter obilnih padavinah. Jako krepko 
se kaže sredozemsko' sosedstvo' v veliki spremenljivosti vremena; 
snežno odejo pogosto' razderejo' topli presledki odjuge, osobito v  
nižjih področjih na J in JZ ter Z. Bližina Jadranskega in sploh 
Sredozemskega morja se uveljavlja zelo' učinkovito v  negativnem



smislu. V hladnejši polovici leta, ko se pojavljajo velike toplotne 
neizravnanosti ter barične napetosti med mediteranskim ozemljem 
ter balkansko-podonavsko celino1 in ko se prožijo siloviti udori 
mrzlega zraka na toplo* morje» trpi Brkinsko-Pivška pokrajina kot 
prehodna stopnja med visokimi osrednjimi dinarskimi planotami 
ter nizkim primorjem zelo hudo> ob navalih burje. V teh krajih, 
zlasti na vznož ju in na robu planot pa v področjih prevalov, silovito

Pod. 127. Starinske hiše sredi Pivke

divja ledeno mrzla burja, ki običajno' ne odneha po več dni skupaj. 
Ne le da strašno shladi ozračje, le prepogosto je združena s hudim  
metežem, neprijetna je, ker prenaša suhi, drobni sneg in dela velike 
zamete. Pomenila je v prejšnjih časih dostikrat hudo oviro' v  pro
metu s svojo silovitostjo', strupenim mrazom, zlasti pa z metežem 
in visokimi zameti. Brkinsko-Pivško pokrajino je burja skoro naj
huje prizadevala. Malodane vsako' leto je zahtevala zlasti na naj
bolj prizadetih prevalih žrtve med ljudmi, ki so imeli opravka na 
cestah in poteh (115). Ker je burja slapovito nastopajoči veter, je 
najsilovitejša ravno' pod planotami in stopnjami ter prevali, kjer 
bi bilo* sicer pričakovati zatišja in zavetja. Kadar pa je pozimi 
miren mraz, se v zaprtih kotlinah, zlasti na Pivki in v zgornji Reški 
dolini, uveljavlja toplinski obrat s hudo ohladitvijo v nočeh in ve



likim mrazom pozimi. Pa tudi megla se rada uleže v takih vremen
skih razdobjih. Saj se oboje pojavlja celo v topli polovici leta v  zelo 
hladnih nočeh.

V toplinskih podatkih se vem o zrcalijo naznačene razmere. 
Postojna (nadmorska višina 553 m), ki nam predstavlja Pivko v kli- 
matološko-statističnem smislu, izkazuje za vse tri zimske mesece

Pod. 128. Vas Šmihel pri Postojni

srednjo toplino pod ničlo, a v januarju srednjo temperaturo —1.1° C 
v dobi 1851—1900. Vremenska opazovalnica v  Šempetru (580 m) pa 
izkazuje celo —2.1° C srednje topline v januarju. Preseneča znatna 
razlika med obema krajema, ki stojita skoro v enaki nadmorski 
višini; podoba je, da mora imeti Postojna preveč ugodno krajevno 
ekspozicijoi, pa da Šempeter točneje predstavlja zimsko stanje na 
Pivki. Nižje ležeča Reška dolina ima znatno milejša zimo, zakaj 
v Trnovem (410 m) znaša januarska toplina vendarle že —0.1° C, 
a februar in december imata povprečno temperaturo znatno' nad 
ničlo. Zelo je škoda, da nimamo za primerjavo kake vremenske 
opazovalnice zgoraj na vrhu Brkinskih hribov, kjer je v času mir
nega mraza in toplinskega obrata gorkeje nego spodaj v zaprtih 
kotlinah in dolinah.



Pomlad je v primeri s primorjem znatno* krajša; kasneje se 
začne segrevanje in pride do* učinka šele v aprilu ali celo v  maju 
v  razvoju vegetacije, kar je vsekakor znamenje kontinentalnosti. 
Zato traja spomladi nevarnost slane in pozebe jako* dolgo*.

Primeroma hladno* poletje odseva iz podatkov za topline pol
letnih mesecev. V Postojni znaša srednja toplina julija 18.6° C, 
a v  Šempetru le 18.1° C. Nekoliko topleje je v Reški dolini, a celo 
v Trnovem je v juliju povprečna toplina le 19.4° C, kar je še vedno 
kljub tolikšni bližini morja skoro isto* ko* v Ljubljani (19.6° C).

Jesen je* primeroma topel letni čas, saj preplavlja takrat gorki 
in vlažni zrak od južnega morja še najbolj pogosto v zvezi z jesen
skimi potujočimi cikloni. Še bolj bi toplinski vpliv jesenskih južnih 
vetrov prihajal do* učinka, če bi zračni navali od morja ne bili 
združeni z največjo vlažnostjo*, oblačnostjo ter obilnim dežjem.

Naša pokrajina se mora imenovati znatno* namočeno*; pomeni 
nekako* srednjo* stopnjo* med silno* namočenimi visokimi plano
tami ter že bolj sušnimi obmorskimi predeli. Yréme dobijo* na leto 
1117 mm, kar pomeni, da je Vremska dolina najbolj sušni del naše 
pokrajine. Podgrad dobiva na leto povprečno 1591 mm, Trnovo 
1343 mm, Senožeče 1471 mm, Klana 2403 mm (doba 1851—1900), 
Postojna 1338 mm ter Šempeter 1252 mm (preračunano* oboje po 
prekratki dobi opazovanja za razdobje 1851—1880, Seidl, Klima 
MMK 1894, 8).

Padavine so* sicer precej enakomerno* razporejene na vse leto, 
vendar sta dve razdobji relativno precej suhi, in sicer zima v janu
arju ter februarja, pa kasnejše poletje, zlasti avgust. V kraških 
področjih prihaja poletna sušnost jako neprijetno do* veljave. Dobro 
namočeno* je zgodnje poletje, v juniju, pa zlasti zgodnja pomlad, 
v marcu. Največ moče dobi jesen, domala v  vsem predelu Brkinsko*- 
Pivške pokrajine* je oktober najbolj deževen mesec celega leta. 
Padavine so* tedaj neugodno* razdeljene na letne čase. Zlasti poleti 
jih je le prepogosto premalo* in uveljavlja se rada suša tudi na 
flišnem zemljišču. Poleti so preveč rade hude nevihte z nalivi, po 
hribovju se prožijo* hudourniki in dostikrat nastajajo usadi, zemelj
ski plazovi in trgajo površje. Jeseni so* prepogosto velike poplave. 
Zlasti so škodljive povodnji, ki nastanejo* v zgodnji jeseni ali v 
drugib toplejših mesecih, ker povaljajo in onesnažijo travo* po alu
vialnih dolinah in kraških kotanjah. Na žalost se dogajajo* takšne 
uime le prečesto, zakaj v nastopih hudega deževja in nalivov vlada 
zelo velika nerednost.



GOSPODARSTVO. Podnebne razmere so določile Brkinsko-Piv- 
ški pokrajini prvotno rastje v obliki listnatega gozda. Razen visoke 
lege in obilice padavin je za gozdno rast ugodna tudi prevlada 
flišnih tal. A tudi apniško zemljišče nudi drevju zadovoljivo mno
žino prepereline. Najbolj je narava otežila ali celo onemogočila 
uspevanje gozda na danjih ravninah, ki jih prepogosto dosezajo 
povodnji. Tamkaj se je mogel naseliti le log.

Človek je zelo obsežno iztrebil gozd v Brkinsko-Pivški pokra
jini. Za polje in naselja ga je v flišnem zemljišču uničil povsod 
tam, kjer so se mu v  ravnih ter ploščatih hribih in brdih nudile 
ploskve, prikladne za obdelovanje, in sicer brez ozira na višine. 
Saj vidimo Brkinske hribe obdelane in poseljene po najvišjem za- 
padnem delu prav tako kakor v nižjem vzhodnem in srednjem pod
ročju, pa ne dosti manj lco' na Pivki. Toda kraška površina ni bila 
nič manj privlačna, kjer je nudila kolikor toliko ravno ploskev, 
prekrito dovolj s preperelino1. V stičnem flišno-kraškem pasu je 
gozd celo najbolj izkrčen in naselja s polji soi tu najbolj zgoščena. 
Še veliko bolj obsežna so ona področja, kjer so ljudje gozd iztrebili 
zato, da so si napravili pašnike. Značilno je, da je takšnih pašnikov 
daleč več na apniških nego na flišnih tleh. Vsa ogromna ploskev 
zahodnih in južnozahodnih pobočij Snežniško-Javomiške planote 
in domala vse Pivške Ravne so spremenjene v pašnik, kjer je ostalo 
samo še brinje in redko, bolj pritlikavo hrastje ter bukovje. Podobno 
so v pašnikih južna pobočja Hrušice. Povsod moremoi opazovati, da 
je človek odstranil goizd zlasti v prisojnih pobočjih, medtem ko ga 
je v senčnih legah povečini ohranil. Očitno' in z zgodovinskimi po
ročili je izpričano, da so te velike krčevine uredili že zgodaj v prejš
njih stoletjih za živinorejo, da so imeli planinsko pašo> in da so do
bivali seno z gorskih košenic (123). Vrh tega je živina še sama 
pokončavala gozd v mejnem področju pašnikov. Po uvedbi pašnika 
se je množina prsti zmanjšala in kakovost poslabšala. Ko je izginila 
gozdna zaščita, soi prst odplakovali nalivi, in jo odplakujejo' še dan
danes, kakor jo, temeljito izsušeno, odnaša silovita burja, nekoliko 
nemara tudi plazovi. Čim dalje več golih skal moli v kraških po
bočjih na površje, kar pomeni tipično svojstvoi kraškega pašnika.

Znaten obseg je zavzelo' v kraških področjih naše pokrajine 
umetnoi pogozdovanje, da se zavaruje železnica ter cesta pred silo
vito burjoi, in da se izrabi sicer popolnoma brezplodnoi kraško zem
ljišče. In prav v naši pokrajini so' dosegli z umetnim pogozdovanjem 
razveseljive uspehe, zlasti v kraškem področju ob obeh železnicah;



nastale so dokaj obsežne zaplate novega gozda, sestoječega iz ma
cesna in jelke, predvsem pa bora (14, 56).

Po drevesni sestavi je gozd domala samo iz listavcev. Na 
splošno se hrast in bukev kosata za prvenstva, vendar tako, da v 
spodnjih legah, zlasti na sončnih straneh, prevladuje v velikem  
hrastovje, v višjih in bolj senčnih pa bukev. Saj z rastočo višino 
hrastovini podnebje onemogoča uspevanje; v Brkinskih hribih sega 
hrast še do> 800 m višine, na južnih pobočjih Snežniške planote, v

Pod. 129. Vas Koritnice s pogledom po zgornji Pivški dolini

povirju Reke, celo do 900 m, medtem ko se nahaja v vzhodnih po
bočjih Gabrka-Vremščice le do' višine 600 m, podobno kot v južno- 
vzhodnih pobočjih Hrušice nad Predjamo (14, 53). Med bukovino 
se v višjih legah meša jelka in smreka, toda le malo. Poi kraških 
pašnih goljavah je posebno' mnogo brinja.

Tudi kar se tiče kulturnih sadežev nudijo prirodni pogoji 
osnovo za celinske pridelke, kakor smo' jih vajeni v osrednjih slo
venskih področjih. Iste žitne vrste so doma tu, tudi ajde je obilo. 
Toda koruze je malo, zlasti manjka na Pivki, ki je tudi v tem po>- 
gledu najbolj severnjaški predel. Običajno celinsko sadje gospoduje 
tu, z jabolki, slivami, češpljami in hruškami. Posebno je značilno, 
da vinska trta ne uspeva, razen edinole v  Reški dolini od Bistrice 
navzdol (14, 56), najbolje seveda v  Vremski dolini.



BrkinskoPivška pokrajina je po* svojih naravnih pogojih ter 
značaju prvotne prirodne vegetacije docela celinsko* ozemlje. Ni 
čuda, da je njeno gospodarstvo* prav takšnega značaja.

V celoti je v brkinsko^pivškem predelu zelo* malo površine pre
urejene v  njive. Še* največ je njiv na Pivki, kjer zavzemajo* 25 do 
35 % (38). Nizke gorice nudijo* na svojib širokih ploščatih hrbtih ter 
na terasah, kakor tudi po položnih pobočjih dobrodošlo zemljišče 
za intenzivno obdelovanje. Tudi v  Košanski dolini premorejo tla 
enak delež, a v Reški dolini samo v obeh najbolj planih področjih, 
v  Vremski ter Trnovsko-Bistriški dolini. Pravo Brkinsko hribovje 
ima samo 10—15 %  površine v  njivah ter vrtovih in sadovnjakih in 
podobno tudi višji in bolj hriboviti robni pas Pivke ter severni del 
Senožeških hribov. Toda katastrske občine Pivke in Reške doline 
se raztezajo* po* veliki večini tudi na obrobje, kjer so obsežni paš
niki, ki pripadajo dolinskim vasem. Zato v celoti kmetijskega zem
ljišča njive z vrtovi ter sodovnjaki ne zavzemajo več ko 13—15 % 
celotne površine.

Zelo* znaten delež imajo travniki celo v Brkinih, a prav posebno 
v zgornji Reški dolini, še bolj na zgornji Pivki ter v vsej Postojnski 
kotlini, kjer posod zavzemajo aluvialne ravnice velik obseg. Povsod 
tod zavzemajo* travniki 26—35 %* celotne površine. In travniku po
svečajo veliko pažnjo*, saj so* od nekdaj iz teh krajev obilo sena 
prodajali v bližnje primorske kraje, zlasti proti Trstu.

Pašniki imajo* prav tako* v  tem predelu veliko vlogo*, saj jim 
pripada povečini 30—40 %  površja. Pripomniti pa je treba, da tu 
ne gre le za pašnike v  planih področjih ravnin, temveč zlasti v 
bočju, bodisi ob vaseh okrog Pivke kakor na zahodnih pobočjih 
Snežniške planote, kjer so* povsod v  območju gospodarstva dolin
skih vasi. In podobno* je obilo* pašne površine tudi v Brkinih.

Gozda je ostalo* v planih področjih primeroma malo*, celo* na 
Pivki do 28 %, a še manj v območju Reške doline ter v  Brkinih, kjer 
mu je odmerjenih komaj še 8 %. Toda brž ko* preidemo na višave 
Snežnika, Javornikov ter Hrušice, smo v velikih sklenjenih gozdih.

Njive Brkinov in zlasti Pivčanov spominjajo na osrednje slo
venske kraje po* svoji pisani sestavi in zvrsti sadežev. Tudi tu je 
tako rekoč vsakega po* nekaj. Nič nima mediteranskega to polje, še 
koruze je tukaj jako malo*, razen v Reški dolini, posebno* malo pa je 
je na Pivki, ki je sploh v vseh pogledih najbolj celinska. Zelo* pa 
dajejo prednost krompirju, ki tu jako* dobro uspeva. V novejši dobi 
imajo* na njivah večji delež krmne rastline. Med žiti dajejo na Pivki 
prvo mesto* pšenici, v  visokih Brkinih rži.



Tudi glede živinoreje so razmere docela osrednjeslovenske. Go
vedo, konji in prašiči, to* so domače živali tudi na Pivki in v  Brki
nih. Mediteranska živina, koza in ovca ter osel, začno' prevladovati 
šele s prehodom na istrski kras, bodisi v Jelšanskem kot v Podgraj
skem podolju. Toda še pred nekaj desetletji je bila bisteno drugače. 
Ovce so takrat zelo močno gojili. Čez poletje so jih pasli na višin
skih pašnikih na Snežniku, pa na Nanosu in na Vremščici, kjer so 
imeli ovčarske staje »kozare« (Klemenčič, 123). Čez zimo' SO' gnali 
ovce na zimsko* pašo* k morju na Soška ravnino' ali v severno- 
zahodno Istro. S prehodom v naše stoletje so ovčarstvo' naglo opu
ščali. Zelo mnogo ovac je uničila zadnja vojna, ki je povzročila v 
gospodarstvu hudo razdejanje. Treba pa je pripomniti, da bi po 
robnih področjih, kjer se razprostirajo obsežni kraški pašniki, 
ovčereja, racionalno' gojena, ne bila slaba oblika poljedelskega go
spodarstva. Saj celo' za vprežno' živino, tudi pri oranju in vožnji, 
največ uporabljajo krave, mnogo bolj nego vole. V starejših opisih 
tukajšnjega gospodarstva beremo pritoževanje, češ da na Pivki in 
v Reški (Bistriški) dolini kmetje redijo premalo živine, pa da pri 
tem seno prodajajo v  primorje, v  Trst in druge obmorske kraje 
(115). Obsežne danje ravnice ob Pivki in Reki ter njunih pritokih 
so po svojih prirodnih svojstvih, spričo ponavljajočih se povodenj, 
sposobne domala samo za travniška kultura; dajejo redno obilo 
sena, dasi ga včasih poplave oblatijo' in poškodujejo'.

Mlekarstvo se je moglo* nekoliko razviti spričo bližine Trsta in 
Reke, kamor so pošiljali znaten del mleka. V zadnjih desetletjih so 
namreč zelo' začeli rediti molzne krave za prodajo mleka in za si
rarstvo'. Zadnja vojna pa je vse to hudo' prizadela in število* goveje 
živine se je izdatno' skrčilo.

Toda znaten del pivških in brkinskih travnikov je zelo zamo- 
čenih; dajejo le konjino*, kislo* travo, ki je dobra za krmo* konjem. 
Nemara so Pivčani zaradi tega raje sušili ter prodajali seno*, nego 
da bi doma gojili živino*. Zakaj izredno imenitna prometnogeograf- 
ska lega, živahni vozni promet po velikih cestah je bil ustvaril po
trebo po' velikih množinah sena, ki so ga pokrmili konjem na po
čivališčih v  velikih hlevih ob glavnih cestah, bodisi na Pivki sami, 
kot v  bližnjem kraškem in primorskem področju. Nemara je bila 
obilica vlažnih travnikov ob Pivki poglavitni vzrok, da se je prav 
tukaj že zgodaj udomačilo' gojenje konj v Prestranku, v veliki cesar
ski kobilarni, ki je leta 1880 praznovala tristoletnico svojega obstoja 
(115). Toda kmetje sami konje primeroma malo gojijo.



Znaten delež v kmetijskem gospodarstvu ima še sadjarstvo. 
Tudi v tem pogledu vladajoi docela podobne razmere kot v osrednje
slovenskih krajih. Kmetske domačije po pivških in brkinskih vaseh 
so skoroi skrite v sadnem drevju, zlasti v jablanah in češpljah. Obilo 
sliv so olupili in posušili ter jih prodajali na primorsko' stran.

Vinogradništvo' je bilo nekdaj razširjeno nekoliko bolj, nego 
dandanes, toda le v Reški dolini. Kar je sedaj vinogradov v zgornji 
dolini, okrog Trnovega in Bistrice, so samo krajevnega pomena, v  
celem popolnoma neznatni. Nekoliko' pomembnejši so vinogradi v 
Vremski dolini, toda tudi tamkaj ostane pridelek doma. Gospodar
skega pomena vinska trta tu nima.

Pivško-Brkinska pokrajina nima rudnega bogastva. Premog, ki 
ga vsebujejo tla na dveh krajih, je slabe kakovosti in se kljub po
novnim poskusom le malo' izkorišča. Pri Vremah vsebujejo premo
govni skladi srednjeeocenskih plasti izredno obilno primes žvepla 
(7 %) (14, 188), kar otežuje kopanje in izkoriščanje. Rudnik so že 
ponovno opustili, pa zopet pričeli z delom. Premog pa se odlikuje 
po visoki kalorični vrednosti. Spričo tega je v novejši dobi premor 
govnik pri Vremah vendarle znova v obratu, a zaposluje samo okoli 
50 delavnih moči.

Dragi neznatni premogovnik, pri Trnovem, nedaleč od vasi Za- 
rečje, ki je dajal nekaj malega lignita, v novejši dobi ni bil v obratu, 
pač pa so bili na novo' izvršili poskusna dela (16, 198).

Kar se tiče vodne sile in njene izrabe, je že na prvi pogled raz
vidno-, da so razmere jako' neugodne. Ker se vode raztekajoi v tri 
različne smeri, razdeljene na več docela ločenih manjših ponikalnic, 
razpolagajo vodotoki le s primeroma jako' majhnoi vodno močjo, 
zelo majhnim strmcem pa velikim kolebanjem vodnega stanja. Saj 
so struge skozi polovico' leta ali skoro docela suhe ali vsaj silno 
plitve. Celo z običajnimi preprostimi mlini ter žagami je težava, 
razen na glavnih vodotokih ter ob kraških kropah. Primeroma naj
več jih je v  tesnih brkinskih debrih, kamor nosijo v mlin tudi iz 
vasi, stoječih na višinah. Nikjer se ni mogla razviti kakšna stara 
obrt, ki bi bila navezana na vodno' silo. Le nekaj malega je privabil 
v življenje živalm i promet. Za elektrarne na vodah ni pogojev. Pod
zemski tok Reke je že dolgo predmet intenzivnega proučevanja, 
bodisi kot osnova za hidrocentrale, kakor za črpanje vode v vodo
vodne namene, toda eno' in drugoi prihaja v poštev v zvezi z nižje 
ležečo pokrajino na Krasu ter v Tržaškem primorju, posebno za 
Trst in za Koper. Kar je danes električnega toka, prihaja po' nape
ljavi od drugod.



Pač pa je tudi Pivška in Brkinska pokrajina področje jako 
močne gozdno^žagarske podjetnosti. Toda sama premore primeroma 
malo gozda, zakaj le 20—30 % celotnega zemljišča je porastlega z 
gozdom. Toda našo pokrajino* obdajajo neposredno1 na vzhodu in 
severu mogočni gozdi na Snežniku in Javornikih, pa na Hrušici in

Pod. 130. Predjam a

na Nanosu, a na vse te visoke planote je najboljši in najpriprav- 
nejši dostop od tod. Zlasti je bilo važno, da so navedene gozdne 
visoke planote brezgozdnemu Tržaškemu Primorju že skozi stoletja 
najbližji z gozdnim bogastvom obdarjeni gorski predeli. In tako je 
tudi dandanes.

Znaten del prebivalstva na Pivki in v Reški dolini je zaposlen 
v gozdno-žagarskem gospodarstvu. S Hrušice in deloma še z Na
nosa, posebno pa z Javomiško-Snežniške planote, ki se vzdigujejo 
neposredno nad našo' pokrajino', držijo* semkaj najzložnejši sestopi, 
najbližji dohodi do železnice. Vsi večji železniški kolodvori, Po
stojna, Pivka, Tmovo-Bistrica itd. so* postali glavna nakladališča 
za odvoz lesa, hlodov in desak. Ob njih so nastale velike žage. In 
sedeži lesne trgovine so se razvili ob njih. Toda zelo mnogo* ljudi iz



vasi na vznožju Javorniško-Snežniške planote ter Hrušice je imelo 
zaslužek pri delu v tamkajšnjih gozdih, s sekanjem, tesanjem, na
kladanjem in prevažanjem. Pri tem so udeležene najbližje vasi. 
Toda starejša poročila pripovedujejo', kako* so že od nekdaj kmetski 
ljudje iz teh krajev, tudi iz osrednjih brkinskih in pivških vasi, od
hajali za delom v hrvatske šume ter se vračali z zaslužkom (115).
V prejšnjih desetletjih SO' zelo mnogoi lesa in desak na vozeh po> 
velikih cestah odvažali v  Trst in ostale primorske kraje (115), a tudi 
obilo drv je šlo tjakaj.

D o naše socialistične revolucije so gozde ob Pivki ter Reški 
dolini izkoriščali največ v tujo korist in domala samo za pridobi
vanje polfabrikatov. Šele s pričetkom načrtnega gospodarstva je 
nastopila nova doba, ko smo- pričeli z resničnim industrijskim pre
delovanjem lesa, Zgradili smo> velika in manjša lesnoindustrijska 
podjetja, katerih poglavitna so v Postojni pa v Pivki, starem Šem
petru, pa v  Ilirski Bistrici, a manjša v  Prestranku, v  Koritnicah ter 
Baču ob Knežaku. To je že prava lesna industrija, ki proizvaja 
furnir, lesonit, vezane plošče in še druge lesne izdelke. Ogromni 
gozdi v  neposrednem sosedstvu narekujejo' perspektivo, da bomo 
lesno industrijo še nadalje razvijali ter jo večali in stopnjevali v  
raznovrstni kombinaciji. Ze sedaj pa zaposluje lesna industrija blizu 
dva tisoč ljudi, a razen tega je v gozdarskem. gospodarstvu, ki ima 
upravno svoj sedež v Postojni, na delu okrog 900 delovnih moči (po 
stanju v letu 1958).

Razen lesne predelave se je industrializacija na Pivko ter v 
Reško dolino naselila šele s prvimi, pač še neznatnimi podjetji v 
Postojni, pa v  Podgradu in v Hrpeljah, kar postaja privlačno za 
Brkine. Opekarne so na domačih zalogah gline pri Postojni ter ob 
Ilirski Bistrici, a v načrtu so nove pri Obrovu.

Pokrajina Pivke in Reške doline z Brkini ima za nadaljnje go
spodarsko razvijanje nedvomno najboljše pogoje v živinoreji, spričo 
visoke lege ter svežosti poletja, obilice ustreznih pašnikov ter trav
nikov in posebej še položaja med primorskimi mesti Trstom, 
Koprom in Reko*, pa Ljubljano'. Gojenje mlečne živine, ki se je uve
ljavilo v  našem stoletju, je sicer zakolebaloi spričo naglih menjav 
v ekonomskih konjunkturah, a se bo nedvomno' znova ustalilo, ob 
njem pa tudi reja goveje živine za zakol. Bližina obmorskih mest 
bo sama vabila na racionalno' živinorejo' v obeh smereh, a lega ob 
velikih železnicah ter avtomobilskih cestah boi svetovala računati 
tudi z večjim izvozom. V ta namen boi kazalo, da se dolinska živino
reja nasloni znova tudi na uporabo' planinske paše na Snežniku ter



Nanosu, kjer je po propadu stare ovčereje skoraj toliko ko nehala. 
In v skladu s temi perspektivami se bo še bolj ko doslej namesto 
mnogovrstnosti sadežev na njivah uveljavilo pridelovanje krmnih 
pridelkov, ki je s krompirjem, zeljem, repo' itd. že sedaj močno v 
ospredju. Vsekakor sta živinoreja in lesna industrija poglavitni go
spodarski panogi, ki naj izpeljeta Pivko ter Reško dolino' z Brkini 
iz krize hudih pretresov ter menjav polpretekle dobe.

Ugodna prometna lega daje osnovo tudi za nadaljnje napredo- 
vanje v območju turistike. Postojnska jama sama je turistična pri
vlačnost prvega reda in mednarodnih, naravnost svetovnih dimen
zij. Opirati se more in se boi mogla še bolj ko doi sedaj na Škocjanske 
jame pri Divači, pa na Predjamo' ter na Rakov dol v Postojnskih 
vratih in še na marsikatero kraško posebnost. Vendar v dosedanjih 
oblikah je turistični promet v naši pokrajini prihajal v korist ne
posredno le primeroma majhnemu sektorju.

Pivka z Reško- dolino ter Brkini je med tistimi pokrajinami, ki 
so bile prizadete z zelo naglimi ter intenzivnimi spremembami eko  ̂
nomskih pogojev gospodarskega udejstvovanja (Klemenčič 123). 
Vse to se zrcali v slabi rasti prebivalstva, povečini pa celo v zelo 
močnem odseljevanju. Tudi poklicna struktura nam razodeva isto. 
Tu je sicer še v relativni večini kmetijsko prebivalstvo, ki mu pri
pada na Pivki 36 %, a v Reški dolini 46 %, v Brkinih pa še več, ob 
30 % neproizvajajočih (v Reški dolini 22 %). Le 7,4 % je v industriji 
zaposlenih, v Reški dolini 9,2 %, v  obrti 6 in 7 %, v  trgovini 7 ter
5,3 %, a v prometu 8,5 in 4,2 %, pa v gozdarstvu 4,2 in 5 j% ter osta
lih 2,3 %. Tako je bilo po stanju v letu 1953, a odtlej je industriali
zacija še znatno' napredovala.

POLITICNOGEOGRAFSKI POLOŽAJ BRKINOV IN PIVKE. Brkini in 
Pivka, to je pokrajina na prehodu med privlačnim področjem Trža
škega zaliva s spodnjim Posočjem, Ljubljanske kotline s celotnim 
Posavjem ter Istre s Kvamerom. Vplivi iz posameznih od navedenih 
privlačnih področij so se v  raznih razdobjih različno uveljavljali, 
kakor je zaviseloi od vrste različnih činiteljev, katerih moč ni 
bila vedno enako velika. V slovenskem razdobju ste bile povečini 
najmočnejši privlačni sili Posavskega predela, t. j. Kranjske, ter 
Tržaškega zaliva in sploh Primorja. Vedno pa se je skozi Postojn
ska vrata uveljavljala zelo' krepka privlačnost od kranjske strani, 
očitno' v vzročni zvezi z. njih silno' živahno prometno funkcijo'. 
Lepo nam vse to> odseva vzemimo iz dialektne geografije. Notranj
sko narečje, ki ga govori Pivka ter zgornja Reška dolina z velikim



delom Brkinov, temelji v velikem še v  dolenjski osnovi, a kaže že 
obenem močne vplive primorskega področja. V zahodnem robnem 
delu pripada že kraškemu narečju, a v  zahodni polovici Brkinov 
dialektu, ki se označuje kort brkinski, oba pa spadata že v  področje 
primorske dialektične osnove (Ramovš, Kratka zgodovina slov. 
jezika, str. 110 sl. karte). Prehodna lega Brkinsko-Pivške pokrajine 
odseva iz tega dovolj očitno.

Razvoj upravno'-politične pripadnosti nam zrcali podobno.
V starih časih se je celo ozemlje Pivke štelo še k Istri. V srednjem 
veku, v dobi velike politične razkosanosti, so bili predeli Pivke in 
Brkinov z Reško dolino povečini podrejeni na primorsko' stran. 
Označevali pa so se najčešče pod skupno označbo' s Krasom (Kos. 
Hauptmann). V novem veku se je polagoma utrdilo novo' upravno- 
politično' stanje s pritegnitvijo na kranjsko' stran. Zopet se je zmago
vito uveljavila privlačna sila prometne vloge Postojnskih vrat, ki 
se je v teku skupnostnih razvojev vedno znova pokazala kot naj
močnejša vez, kljub visokemu in širokemu anekumenskemu pasu 
planot na vzhodu in severu.

Ko so se končno ustalile deželne meje starih avstrijskih uprav
nih pokrajin, je večina našega predela pripadala Kranjski. Toda 
meja napram Goriški je tekla ob ponikvi Reke, po' Gabrku ter na 
zahodnem robu Senožeških hribov. Znaten del Brkinov, posebno na 
JZ, je pripadal Istri, katere privlačna sila je bila utemeljena s tem, 
da jej je bilo v celoti podrejeno Podgrajsko in Jelšansko podolje.

Po letu 1918 se je prestavila državna meja na veliki niz planot 
Hrušice, Javornikov ter Snežnika. V drobni upravi je bilo ozemlje 
Brkinov ter Pivke razdeljeno med vplivno področje Trsta in Reke. 
Zgornja Reška dolina je pripadala Kvarnerski pokrajini, medtem 
ko' so prave Brkine s Pivko> podredili Tržaški pokrajini. Dandanes 
je naši pokrajini odprta Reka, ki je zlasti za Reško« dolino s svojim 
pristaniškim gospodarstvom zelo blizu in privlačna. Toda nova meja 
je prinesla ločenost od Trsta, ki je pomenil skozi stoletja ogromno 
za gospodarstvo zlasti Pivke.

PROMETNA LEGA. Brkinsko-Pivška pokrajina se odlikuje po 
prometnogeografski legi, kakor malokatera druga na Slovenskem. 
Saj so čeznjo odprta prirodna pota od zgornjega Jadranskega morja 
bodisi od Tržaškega zaliva ter Furlanske nižine, kakor od K va m  era 
v celinsko' notranjost Ljubljanske kotline ter dalje v Posavje in 
podonavske predele.



Velika obalpska pot je uporabljala v teku prometnega razvoja 
več varijant. Podoba je, da je človek najprej uporabljal ono pot, ki 
teče na robu Pivke, po prisojnem južnem vznožju Hrušice, skozi 
področje sedanjih vasi Šmihel, Studeno in Strmca (14, 146) (Kos II, 
3, 42, zgod. karta v prilogi). Položaj velikega gradišča na Kaculji, 
kjer je stalo utrjeno prazgodovinsko selišče, se ujema z važnostjo 
prastare poti. Kasneje, morebiti šele v rimski dobi, so uporabljali 
pot od Hraš dalje po sredi Pivške kotline pa čez Postojno in po 
suhem dolu čez Ravbarsko- komando proti Planini (prim. karto- 
Premerstein-Rutar). Velika rimska vojaška cesta od Logatca čez 
Hrušico- na Ajdovščino- pa se je Postojnskih vrat sploh izognila. 
Druga rimska cesta je tekla nekakoi vzporedno, in sicer od Krasa 
po Vremski dolini ter ob Reki nekako do brkinskih Buj, potem pa 
po Ko-šanski dolini ter med Sv. Primožem in Šile-ntabo-rom na zgo-r- 
njoi Pivko pa mimo Parja, in Juršičev čez Javorniško planoto pri 
Starih ogljenicah na Stari trg pri Ložu (Premerstein-Rutar, Kos). 
Ta rimska cesta je uporabljala tesno Reško dolino v srednjem delu, 
pa docela neobljudeno gozdno planoto, kar oboje preseneča; upravi
čena je domneva, da je ta prehod nastal šele v  rimski dobi, podobno 
kot cesta čez Hrušico-. V srednjem in novem veku s-e po-t čez Javor
niško planoto očividno sploh ni uporabljala, pač pa oba prehoda 
skozi Postojnska vrata, skozi Postojno- in čez Studeno. Glavna cesta 
je tekla od Razdrtega skozi Senožeče in Sežano- na Trst. V dobi 
tekme med lukami ob Tržaškem zalivu so uporabljali tudi druge 
ceste, posebno- ono-, ki je držala od Senožeč čez Gabrk (Gabrče) 
skozi Divačo in Lokev do luk južno do Trsta, zlasti do- Kopra.
V dragi polovici 19. stoletja so zgradili na novo veliko- cesto- od Šem
petra pod Košano na Reško- dolino- ter o-b Reki proti Trstu; s pri
ključkom med Ribnico ter Trnovim je postala tudi za zgornjo- Reško 
dolino- glavna prometna žila proti morju.

Cez področje zgornje Reške doline je potekala tudi pot k zgor
njemu Kvarnerskemu zalivu. Podobno- je po- Podgrajskem podolju 
v vseh časih tekla kopna pot med Tržaškim in zgornjim Kvarner
skim zalivom. Vse te poti so prenovili v  modemi dobi, povečini na 
starih črtah; nekatere pa sot preložili. Stara glavna cesta od Postojn
skih vrat na Reko- je tekla po- kraškem svetu skozi Zagorje, Knežak 
in Šembije, no-voi veliko- ce-sto- pa soi speljali od Šempetra mimo- kô - 
šanskih Raven doi Reke pri Ribnici, potem pa o-b vodi navzgor skozi 
Trnovo in Bistrico*. V podrobnem so- doživele te ceste temeljito mo
dernizacijo v razdobju med obema vojnama. V celem pa moramo



reči, da je Brkinsko-Pivška pokrajina izredno na gosto preprežena 
z velikimi cestami.

Izredna prounetnogeografska lega Brkinsko-Pivške pokrajine 
je pustila sledove v  mnogih pogledih. Očitno so starodavne poti 
že same po sebi prispevale k zgodnji poselitvi. Sledove najstarejše 
obljudenosti vidimo predvsem po* onih progah, ki so jih v raznih 
dobah vedno znova uporabljali za prehode, bodisi na Pivki kot v 
Brkinih, zlasti v  obeh planih delih Reške doline.

Tu je neverjetno' mnogo starih naselbinskih ter utrdbenih sle
dov iz raznih obdobij. Neverjetno' mnogo je tu Gradišč, bodisi samo 
v krajevnih imenih, kakor z arheološkimi sledovi ugotovljenih. 
Obilo je krajev, ki imajo* imena Gradec, pa Tabor in podobno. Prav 
tako je bilo' mnogo gradov; danes jih poznamo po' razvalinah, ne
katere po' značilnem imenu Stari grad. Najbolj so- zgoščeni v  obeh 
glavnih prometnih žilah, na Pivki, kjer stojita Predjama in Sovič 
na glavnih dohodih do Postojnskih vrat, ter ob zgornji Reški dolini.

Tudi glavna urbanska naselja so navezana na velike prometne 
žile. Tam stoji Postojna ob vstopu v glavni prehod. Tam stoje Seno
žeče, v področju velikih klancev, preden se prastara cesta spusti 
navzdol na nižji Kras. Kako' se je Lokev, na zahodnem robu Brkin
skega hribovja, borila za svojo' tržiščno funkcijo', borila brez uspeha, 
smo imeli priliko omeniti ob premotrivanju Krasa. V Reški dolini se 
tržišče ni bilo' razvilo, kar je vsekakor nekoliko presenetljivo; Ilir
ska Bistrica je dobila tržne pravice šele v zadnji avstrijski dobi.

V modemi dobi je glavna obalpska železnica na Trst stekla čez 
Pivko'. V poteku na Kras se je odmaknila od prastare poti; zgradili 
so jo' po severnem delu Košanske doline pa dokaj visoko po' pobočju 
desno' nad Reško' dolino, v znatni razdalji bodisi od brkinske kot od 
senožeške obljudene proge. S tem se je izognila previsokih seno- 
žeških prevalov, kakor nižave v brkinskih grapah ter debrih. Seno
žeče so popolnoma izgubile svoj imenitni prometni značaj, a z njimi 
vred ves predel ob stari cesarski cesti, ne da bi bil dobil zato kako 
nadomestilo. Gospodarsko' uspevanje v teh področjih se je zelo po
slabšalo', in uveljavilo: se je močno' odseljevanje. Yes prizadeti predel 
Senožeških prevalov z zahodno' Pivko' kaže v teku zadnjih 80 let 
veliko' nazadovanje prebivalstva. Pač pa je Postojna ohranila svojo 
postojanko ob veliki prometni žili in v letu 1909 soi jo povzdignili 
v mesto. Na novo' se je razgibal njen razvoj, ko je Postojna imela 
vlogo mejne železniške postaje.

Tudi vloga prometnega razpotja je ostala naši pokrajini v dobi 
železnic. Železniško razpotje so namestili tjakaj, kjer zapušča



glavna proga Pivko, da se pri Šempetru spusti v Košansko dolino. 
Reška železnica teče po dolini srednje Reke, a zavije iz. Bistriške 
kotline po najnižjem delu Brkinov v Jelšansko podolje.

V celem je bilo« severozahodno in zahodno« področje našega pre
dela še močno« pod privlačnim vplivom pristaniških mest ob Trža
škem zalivu, v novejši dobi predvsem Trsta. To«da južnovzhodni del, 
v glavnem zgornja ter srednja Reška dolina in južnovzhodni Brkini, 
so bili v  drugačnem položaju. Semkaj je že segala privlačnost Kvar- 
nera, seveda privlačnost pristaniškega mesta Reke. Ker se je Reka 
krepko« razvila šele« v toku zadnjih 100—150 let, se je privlačnost 
njena posebno« stopnjevala v novejši dobi, osobito«, ko je tu stekla 
železnica. Mnogo so« odhajali ljudje iz Reške doline na Reko ter 
tamkaj iskali in našli posla in zaslužka, bodisi spočetka le začasno, 
bodisi za trajno«. Mnogo« je še dandanes priimko«v na Reki, ki se jim 
že na prvi pogled poizna, da pomenijo ljudi, katerih predniki so se 
priselili semkaj z Notranjskega. Po odstranitvi italijanske oblasti 
s Kvarnera se je vplivna privlačnost Reke še stopnjevala na No
tranjskem, bodisi ker se je v so«cialistični dobi ekonomsko« silno« raz
mahnila, bo'disi ker se je istočasno« z no«vo« državno mejo oslabil 
privlačni vpliv Trsta. Ekonomski vpliv Reke, najbližjega velikega 
mesta, se je tako« ojačil.

NASELJENOST. Gostota prebivalstva znaša v naši pokrajini 
okrog 50 ljudi na kvadratni kilometer, na Pivki ter v  Bistriški 
kotlini celo« več, do« 75, a v višjem Brkinskem hribovju manj. Pre
bivalstvo« se je najbolj zgostilo v bolj planih področjih, ne le v fliš
nih, marveč tudi v apniških. Obljudenost se je najbolj stopnjevala 
v robnem pasu, kjer so« širše plane ploskve na. apniku, čeprav za
krasele. Najbo'lj zbode v  oči velika zgoščenost naselij v kraškem 
delu Pivške doline, v Vremski dolini ter v Podgrajskem podolju. 
Stično področje med flišnim ter apniškim reliefo«m se je po«kazalo 
prav posebno privlačno«, pač ker so« bile na razpolago« uravnjene, za 
polje prikladne lehe zakraselih suhih dolin. Moglo bi se celo reči, 
da je v takšnjih pogojih piano« kraško« po«vršje še bolj privlačno 
nego flišno in da se je na njem naseljenost še bolj zgostila. In naj
starejši sledovi naselij so« ugotovljeni po«sebno na gosto« v tem stič
nem pasu.

Gostota prebivalstva se je v  toku zadnjih desetle«tij po veliki 
večini zmanjšala. V razdobju 1880—1931 izkazuje« samo pas na 
vznožju Javornikov ter Snežnika pa ob Postojnskih vratih napre
dovanje po« številu prebivalstva. Toda to« je v  glavnem učinek spre



menjene demogeografske funkcije ozemlja, kakor jo je ustvarila 
nova, državna meja, ki je priklicala v  življenje obilo novih mejno- 
upravnih in vojaških institucij, s katerimi se je število prebivalstva 
povečalo1 z docela novimi, povečini ne stalno bivajočimi doseljenci.
V vsem ostalem ozemlju vidimo- v istem razdobju nazadovanje, poi- 
večini celoi prav izdatno' na zahodni Pivki, v Senožeških hribih in 
klancih ter v  zahodnih Brkinih. Propad starih cest, pa oddaljenost

Pod. 131. Zahodna pobočja Snežniške planote nad Pivko in Reško dolino

železnice je pomenila hude gospodarske udarce, ki se zrcalijo v  na
zadovanju števila prebivalstva, v  odseljevanju, bodi v  bližnji Trst, 
ali v Ameriko. Posebno hude udarce je vojna doba prinesla neka
terim vasem, zlasti na Pivki in v Brkinih. Prebivalstvo se je marsi
kje v tej zadnji dobi občutno skrčilo.

Toda nazadovanje prebivalstva se na zunaj, v vnanjem licu 
pokrajine, povečini še ne pozna. Naselja so po veliki večini ohra
nila svojo velikost, le število stanovalcev se je spričo odseljevanja 
zmanjšalo'. Na hiše pride sedaj po manj stanovalcev, nego nekdaj; 
družine so se zmanjšale (123).

Brkini in Pivka soi v celem področje dokaj velikih vasi. Zakaj 
velikost se giblje najčešče okrog 50 hiš. Obilo je tudi manjših vasic, 
toda značilno' je, da pravih zaselkov tu sploh ne poznajo. Dasi je 
flišno hribovje dokaj razgibano, so vendar na ploščatem ovršju, po 
hrbtih in kopah, sklenjene vasi dokaj znatne velikosti. Redki po



samezni zaselki, ki zadenemo nanje tu, tam med vasmi, so docela 
sporadični, nič številnejši nego v sosednem planem Krasu. Po' kra
jevnih imenih se razvidi, da soi šele novejše ustanovitve, medtem ko 
se je prvotna naselitev tudi tu izvršila v  vaseh.

Yasi soi na j več je na kraških tleh, in sicer tamkaj, kjer so bile 
na razpolago obsežnejše uravnjene ploskve z zadostno' prstjo. Pred
vsem jih vidimo v  kraškem zgornjem delu Pivške doline, s Kne
žakom in Zagorjem ter Bačem kot največjimi, pa v  Košanski dolini.

Yasi poi Brkinih ter na Pivki soi trdno sklenjene. Kmetski do
movi soi postavljeni po veliki večini tesno skupaj, ločeni celoi s sad
nim drevjem primeroma rahlo. Po' veliki večini imamo v tločrtu 
opravka z razporeditvijo' domov brez reda in sistema, v obliki obi
čajne gručaste vasi. Bolj na redko' se vidijo vmes tudi posamezne 
vasi obcestne oblike, zlasti v  Brkinih.

Bolj nego' v tipih naselij se uveljavljajo' v značaju hiše in go
spodarskih poslopij vplivi sosednih kulturnih področij. Na Pivki je 
kmetska domačija docela osrednjeslovenska, takšna, kakor jo' vi
dimo' v  sosednjih predelih na vzhodu, okrog Planine ter Cerknice, 
v  Ložu, na Blokah itd. Tja do> Razdrtega in do> Šempetra moremo 
za trdno reči, da ni sredozemskih vplivov v značaju hiše in kmet
skega doma. V glavnem tudi kozolec še gospoduje tukaj.

Kolikor bolj gremo s Pivke proti zahodu in jugu, toliko več 
moremo opazovati sredozemskih vplivov v značilnih svojstvih hiše 
in kmetske domačije. Še največ je osrednjeslovenskih elementov v 
zgornji Reški dolini, kjer so hiše kakor na Pivki pritlične in majhne, 
krite v  znatnem delu še s slamo, ali pa z gladko' opeko'. S približe
vanjem h Krasu in proti istrskim Čičem ginejo osrednji elementi 
in se umilcajoi mediteranskim.

Reška dolina z Brkinskim hribovjem kaže po značaju svojih 
naselij mediteranske gradbene vplive. Dasi smo sredi lepo' zelene 
pokrajine, je tu hiša mediteranska, zidana in krita z Žlebniki, po
dobno kot na sosednem Krasu. Tudi kamin je tu doma ter pripove
duje enako ko> povečini tesno skupaj postavljeni dom, pomanjkanje 
kozolca itd., da so' semkaj v  gradnji bolj segali vplivi od morja nego 
iz celinske notranjosti. Toda vendar se opaža, da smo v mejnem 
področju, nekateri elementi razodevajo' bližino osrednjeslovenskih 
značilnosti.

POTEK POSELITVE. Dosedanje v velikih potezah izvršeno- zgo
dovinsko raziskavanje je ugotovilo, da se je tudi tu prva slovenska 
naselitev naslonila na prazgodovinsko' kulturno- področje, ki je bilo
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v flišnem ter kraškem ozemlju zeloi obsežno. Poglavitna središča 
staroslovenske naseljenosti so se nahajala na Pivki, v Košanski do
lini pa v obeh poglavitnih delih Reške doline, pri Trn ovem-Bistrici 
ter pri Vremah (II, 3, 42). Znatnoi število pražupnij nam še po* svoje 
potrjuje, da je bila Pivško-Brkinska pokrajina zgodaj gostot oblju
dena. Prafare so nastale ob starih velikih cestah, na Pivki v obeh 
sestavnih področjih, v Hrenovicah ter v Slavini, nadalje v  Seno
žečah, v Košani, v Trnovem in v  Jelšanah na prehodu v Brgudsko 
podolje. V Britofu pri Vremah je nastalo župno središče sicer ne
koliko' pozneje, a vendarle še jako zgodaj.

Kakor se iz tega razvidi, pravo Brkinsko hribovje ni privab
ljalo človeka takoi zgodaj in tako intenzivno, ko njega najnižji deli, 
najbolj plitvo piano področje, kjer so bile na razpolagoi tudi obsežne 
sušne terase nad prevlažnim dolinskim dnom. Tako* je v Hrenovicah 
in Trnovem in ne dosti drugače v Vremah. Prav dobro se razvidi, 
da so bile plane kraške površine z apniško- preperelino še bolj pri
vlačne. Saj se stara slovenska središča rada držijo- stičnega pasu 
med flišnoi in kraškoi površino-. Takšna je lega Slavine in Košane 
kakor tudi Senožeč in Jelšan. Celo- pri Hrenovicah moramo- opo
zoriti, da stoji vas s staro- faro in vsem svojim obdelovalnim starim 
področjem na zemljišču iz trše apniške eoeenske brečije, ki leži kot 
srednje obsežna zaplata sredi pravega fliša. Brdo Pri Fari (590 m) 
moli vidno- nad ostale bližnje gorice, podobno kot presega znatno 
svoje sosedstvo nekaj severneje se vzdigujoči kre-dno apniški hrib
ček Na Kaculji 648 m, kjer je- stalo- veliko- prazgodovinsko- utrjeno 
naselje. Za trdno- moremo zaključiti, da je napeto- sušno- zemljišče 
na flišnih tleh po nizkih goricah, izoblikovanih s fluvialnimi tera
sami ter široko- ploščatimi hrbti privlačilo človeka mnogo- bolj nego- 
višje lege, a še bolj ga je mikalo- kraško- zemljišče, če je le bilo- na 
razpo-lagoi v  obliki danjih ravnic ter teras.

Okrog teh starih naselbinskih jeder se je- tudi v kasnejšem raz
voju najbolj zgoščala prebivalstvo-, prav posebno- v onih progah, 
kjer so držale skozi velike ceste. Tudi tu moremo opazovati kakoi je 
položaj ob starodavni glavni cesti privabljal ljudi zlasti v razdobju 
zadnjih dveh stoletij pred železnico'. Vasi so se zelo- povečale in se 
raztegnile vzdolž ob cesti, pa tudi posamezne kočarske in krčmar- 
ske domačije z. velikimi furmanskimi hlevi so nastajale. V novi dobi 
železnice je sicer obiloi mladih in starih ljudi odšloi v  srečnejša 
urbanska središča, toda vasi so ostale po številu hiš še vednoi velike.



POSTOJNA. Na pričetku prehoda skoizi »Postojnska vrata« je 
nastal trg Postojna, ki je dobil svoje ime poi gradu enakega imena, 
stoječem na hribu Soviču 647 m. Tržne pravice je dobil že v  sred
njem veku, pa je spričo izredno: ugodne lege pač presenetljivo, da

Pod. 132. V Postojnski jami

ni mogel boljše napredovati, zakaj v mesto je bila Postojna po
vzdignjena šele leta 1909. Morda je bilo' temu vzrok dejstvo, da je  
Postojna pripadala v 12. in 13. stoletju oglejskim patriarhom, nato 
goriškim grafom, nakar je, šele leta 1371, prešla v posest Habsbur
žanov in se priključila Kranjski. Njena velika privlačnost je postala 
v 19. stoletju in je še danes znamenita podzemska jama, ki privabi 
vsako leto zlasti v poletju na tisoče posetnikov. Poglavitna gospo
darska osnova mestnega uspevanja je bila vsekakor v  znatnem kra
jevnem tržišču; tudi sedež političnega ter sodnega okraja je poživ-



Ijal promet v  njem. Med obema vojnama je imela poseben pomen 
kot mejna postaja na železnici, ki ima kot daljnovodna obilo 
prometa.

Za večje tržišče je bila Postojna tembolj prikladna, ker se od 
tod odpira tako prirodna pot proti Tržaškemu zalivu ter druga čez 
Razdrto po Vipavski dolini na Gorico in v Furlansko* nižino*, kakor 
proti Reškemu zalivu. Glavna cesta na Trst in na Reko* čez Ilirsko 
Bistrico se cepi 1 km pred mestom. Železnica, ki je tudi porabila 
postojnski prehod, pa se cepi dobrih 10 km južneje, pri Šempetru, 
sedaj Pivki, kar seveda rasti Postojne* ni bilo v  korist. Vzrok pre
maknitvi prometne rogovile je v tem, da se je železnica na Trst 
znatno* oddaljila od stare velike ceste, ki drži skozi Hraše*, Hrušovje 
in Razdrto* ter skozi Senožeče na Sežano.

V Postojni se izvrstna usposobljenost za izvrševanje prometnih 
funkcij ni mogla opreti na obrtno* ter rokodelsko dejavnost. Zakaj 
vodne sile manjkajo* tu popolnoma, saj počasi tekoče Pivke*, vrh tega 
z velikim kolebanjem vo'dnega stanja, ni mogoče šteti mednje. Zato 
v obrtnorokodelskem področju Postojna ni mogla napredovati in je 
ostala skromen trg skozi stoletja. Pač pa je prinesla napredek nova 
doba, ko se je razmahnilo* izkoriščanje gozdov in se je v  Postojni 
razvila tudi predelava lesa, ki daje obilo* ljudem zaslužka. V Po
stojni ima svoj sedež gozdno gospodarstvo* z 874 zaposlenci, saj je 
v  okolici na kraških gozdnih planotah obilo* prekrasnih gozdov, od 
koder držijo* dobri prehodi v naše mesto*. Tu je posebno* lesnoindu
strijsko* podjetje s 377 delavci. Znatna je tovarna mesnih izdelkov 
s 94 delovnimi močmi.

Važna prometna lega Postojne je dala osnovo še za avtobusne 
zveze, ki teko* na razne strani, vežoč tudi cestni promet na želez
nico-, na primer avtobus na Vipavo in Gorico* itd. Zato* je v  Postojni 
gostinstvo dobro* razvito z več hotelov, restavracij ter drugih go
stišč. Obilo' novih zgradb je dobila Postojna v  obdobju med obema 
vojnama, ko* je bila mejna postojanka; zlasti je iz teh časov ostalo* 
mnogo* vojašnic.

V celem se je Postojna od leta 1880, ko* je imela 1621 prebival
cev, povečala do* leta 1931 za 163 % na 4260 ljudi, medtem ko* se je 
do leta 1953 prebivalstvo' Postojne še nekoliko* skrčilo1, na 4081 ljudi, 
kar pomeni v vsej dobi 1880—1953 še vedno* napredek za 151,7 %. 
Postojna je sedež velike občine-komune, ki ima 10,657 prebivalcev, 
a odkar se je združila z občino Pivka (Šempeter), celo* 18.881.

Najbolj široko pa je Postojna znana, bodi doma, bodi po svetu, 
po veliki kraški jami, ki se odlikuje po izredni obilici kapnikov ter



širokih podzemskih izvotlenih prostorih. Vsako leto jo* obiskuje na 
tisoče in tisoče ljudi. Na obisk Postojnske jame se je naslonil turi
stični promet, ki sega tudi v druge bližnje kraške privlačnosti, 
Predjamo', Škocjanske jame, Rakov dol itd.

Spomladi leta 1959, 1. aprila, je bivalo' v mestu Postojni že 
4550 ljudi.

ŠEMPETER-PIVKA. Kraj Šempeter je bil še pred dobrimi sto leti 
običajna notranjska vas, ki je skozenj tekla samo stara pot od 
Postojne na Reko< skozi Zagorje, Knežak in Tmovo-Bistrico. Samo' 
pot v Košansko dolino se je ločila tu od reške ceste. Nova doba je 
nastala za Šempeter, ko so' veliko »južno« železnico* na Trst 1857 
speljali ravno* tod mimo' skozi Košansko' dolinoi in zlasti, ko so novo' 
železnico' na Reko prav ob Šempetru odcepili od tržaško-dunajske 
magistrale. Odtlej je bil Šempeter važno železniško razpotje. Na 
novo so zgradili tudi cesto od Šempetra skozi Košansko dolino* na 
Ribnico' ob Reki ter ob njej še dalje na Trnovoi-Ilirsko* Bistrico* ter 
jo v  obdobju med obema vojnama betonirali. Z osvoboditvijo* se je 
gospodarska važnost Šempetra še povečala in se bo še bolj, ko bomo* 
dogradili železniški podaljšek od Hrpelj do Kopra. Spričo* vsega 
tega se je Šempeter polagoma večal, a najbolj je napredoval, ko se 
je po* svobodi razvila tu na veliko lesna industrija. Predvsem je tu 
»Javor«, tovarna furnirja in vezanih plošč, ki zaposluje vsega sku
paj 900 delovnih moči. S tem je postal Šempeter zelo važno indu
strijsko* ter prometno središče^ ki se mu je prebivalstvo pomnožilo 
od 256 v letu 1880 na 923 v letu 1953, kar pomeni v vsem obdobju 
povečavo* za 268 %. Po* osvoboditvi je Šempeter dobil novo ime 
P i v k a .

NOTRANJSKI SNEŽNIK

UVOD. Javorniki, Notranjski Snežnik in Risnjak, s temi tremi 
imeni često označujemo veliko* gorsko* enoto, ki je tako* dobro* vidno 
obmejena od vseh strani. Razprostira se med obema velikima niz
kima progama. Na vzhodni strani se vzpenja nad velikim Notranj
skim podoljem s Cerkniškim, Ložkim ter Babnim poljem, pa med 
njegovim podaljškom v Zgornjem Pokupju, a na zahodni strani se 
dviga nad nizkim področjem Pivke, Reke, pa nad Brgudskim ali 
Jelšanskim podoljem. Na severozahodu se spušča v široka Postojn
ska vrata, ki našo gorsko* enoto s svojo* globoko zarezano prečno 
vrzeljo dobro ločijo od njenega zgradbenega ter orografskega na



daljevanja v Hrušici in Trnovskem gozdu. Podobno* jo na jugo
vzhodu zaključuje nizko pretržje, ki je zarezano' prečno v Dinarsko* 
gorovje med Delnicami ter G robnikom, nudeč najprikladnejši 
prečni prehod od Pokupja k Jadranskemu morju v Kvarnerskem 
zalivu v področju Reke ter Bakra. Obe podolžni podolji sta široki, 
v obeli vidimo* širok pas nizkega površja, kar' pripomore gorski 
enoti Javornik—Snežnik—Risnjak še bolj do* veljave* in kar še bolj

Pod. 133. Snežniška planota. Pogled z gore Snežnik proti JZ

podčrtava njeno oroplastično individualnost, tem bolj, ko se tako 
znatno* vzdiguje nad sosednimi planotami ter gorami. Saj Snežnik 
s svojimi 1796 m presega vse višine na slovenskem Krasu in proti 
SZ moramo iti v Alpe prav do Spodnjih Bohinjskih gora, torej do 
pravega alpskega gorskega grebena, da pridemo* do enakih in večjih 
višin. Celo Risnjak s svojimi 1528 m, druga najvišja gora naše 
skupine, nima enako visokega vrstnika tja do* Blegoša in Porezna, 
ki pa se dvigata osamljeno že tik o*b visokih Alpah. Postojnska 
vrata pomenijo* mejo v prečni smeri. Pretržje med Grobnikom ter 
Delnicami ni manj široko*, povečini je celo znatno širše, toda zare
zano je mnogo manj globoko*. Delniška vrata, kot jih lahko* imenu
jemo, so bolj rogovilasto razčlenjena. Ob veliki cesti se nahaja pre
tržje od Delnic mimo Lokev skoraj do* Mrzle vodice* v  višini med 700 
in 750 m, a se vzdigne v najvišjem delu proti zahodu znatno višje ter



doseže največjoi vzpetino med Mrzlo vodico in (Gornjim) Jelenjem, 
kjer se nahaja najvišji preval v višini 882 m. Železnica dela ovinek 
od Lokev mimo* Fužin, Lica ter Ziobina, a doseže najvišjoi vzpetino 
v predoru pod Slemenom v  višini 836 m, nedaleč nad vasjo« Vrata, 
medtem koi mora cesta tamkaj 879 m visoko. Toda ista cesta se mora 
v  nadaljnjem poteku med Fužinami ter Zlobinoon dvigniti čez pre
val v Zlobinskem brdu 913 m visoko'. Onstran Delniških vrat mo
ramo iti daleč do Dinare in Klekovače v  bosensko-dalmatinskih 
gorah, da dospemo do višin, ki presežejo naš Snežnik, zakaj celo 
najvišji del Velebita ostane za nekolikoi pod njim. Od vsega Sloven
skega krasa je Snežniška gorska skupina tista, ki je tudi po oro- 
plastiki najbolj vidno' povezana z ostalim dinarskim gorskim pod
ročjem. Tu se nahajamo v  glavni podolžni osi vsega Dinarskega 
gorskega sistema, dosegajoči v  vsej njegovi dolžini največje višine 
in najmočnejši gorski značaj. Bodisi poi zgradbi in geološki sestavi 
kakor poi geomorfoloiških svojstvih se značilne poteze Dinarskega 
gorovja iz balkanskega področja nadaljujejo brez vsakršnih razlik 
ali oslabitev v našoi gorsko skupino, ki smo jo ozračili z, imenom 
Notranjski Snežnik. Zato je tembolj presenetljivo, da se vzdržuje 
pojmovanje, kakor da poteka prav tu, kjer je dinarska enotnost: 
najbolj očitna, meja med Alpami ter Dinarskim gorskim sistemom 
(L’Universo 1926, str. 709), in sicer v pretržju Grobnik—Delnice, ki 
se označuje po Vratih 879 m.1

Gorska skupina Javorniki—Snežnik—Risnjak ni enotno po
gorje in sploh nima značaja pravega gorovja. To je marveč mogočna 
kraška planota, a ne enoitna, marveč po posameznih delih različno 
visoka in različno široka, z velikimi grmadastimi višjimi gorami, ki 
se vzdigujejo na njih. Vmes med posameznimi kosi planote so iz
dolbene poševne in prečne globlje zareze, veliki zakraseli doli in 
drage, ki je z njimi vse gorsko višavje razkosano. Toda površje je 
krepko zakraselo, relief je tipično kraški, nepregleden v  zmedi 
neštetih kotličev in vrtač, drag in dolov, ki se med njimi vzpenja 
prav tako brez števila rogljev, čokov, kolkov in brd, pa višjih gora. 
Le v  velikih potezah se morejo v gorski enoti, ki se nasproti s o

1 Podoba je, da je bil ta  prehod starejši. Zakaj nad  Lokvam i se im enuje 
zadnja vasica pred  in pod prelazom Sljeme z enakim  imenom Sljeme (pod njim  
doseže železnica v predoru  svojo najvišjo vzpetino), a na  drugi strani ima prva 
vas ob vzponu iz Fužin  pri Liču proti p relazu ime V r a t a .  Po tej vasi se v delu 
geografske književnosti im enuje prelaz in vse pretržje med Risnjakom ter 
Butorajem.



sedstvu odlikuje po, znatno večji vzpetosti in masivnosti, razlikovati 
posamezni višji deli, ki jih ločijo globlje zareze.

Predvsem moramo v naši gorski enoti razlikovati dva dela, ki 
se razlikujeta med seboj po' absolutnih višinah: nižji severni ter 
višji južni del. Loči ju dobro vidna zareza, niz zakraselih suhih 
dolin, dolov ter drag, ki je poi njih speljana cesta od Knežaka čez 
Mašun na Leskovo dolino nad Babnim poljem, s priključkom na

Pod. 134. Gora Snežnik 1796 m. Pogled od juga, od  Padežnice

Loško dolino. Severni del je znatno nižji, zakaj nobena gora v  njem 
ne dosega 1300 m. Najvišje se vzdiguje na nižjem severnem delu 
planote Dedna gora, visoka 1293 m, toda ker stoji bolj v sredi, 
obdana z drugimi, le za spoznanje nižjimi vrhovi, prihaja na zunaj 
malo doi veljave. Zato je videti pomembnejši drugi najvišji vrh, 
(Veliki) Javornik s 1268 m, ki se dviga na ogelnem severnem robu 
planote in je spričo tega viden daleč naokrog, pa zaio> mnogo bolj 
znan. Poi njem se najčešče imenuje ves nižji severni del mogočne 
Snežniške planote, in tudi mi bomo v naslednjem vse, kar je na 
sever od mašunske prečne zareze, imenovali ob kratkem Javorniki 
ali Javomiško planoto'. In dejansko' pomeni posebno' oroplastično' 
in morfogenetsko' enoto' v veliki Snežnikovi gorski skupini.

Južnovzhodni del Snežniškega višavja je znatno' višji. Ne le 
da najvišji vrhovi v vsem njegovem območju presegajo' 1400 m, 
približajo se celo višinam 1500 m in jo* najvišji še presežejo*, v se



vernem delu Notranjski Snežnik s svojimi 1796 m, a v južnem delu 
(Hrvatski) Snežnik 1506 m ter Risnjak 1528 m. V ta prostrani in 
visoki del planote je dokaj globoko izdolbena prečna zareza od 
iznad povirja Reke nad Zabičami v smeri proti Kozjemu vrhu. Po 
njej je speljana gozdna cesta od Zabič in Klane na Gomanjce in 
dalje čez Polico proti Čabru, kakor tudi v razne stranske smeri. 
Zareza sestoji iz niza zakraselih suhih dolin, dolov in drag, ki se 
jim dno nahaja povečini v višinah okrog 1000 m (900—1100 m), 
samo v srednjem pasu mora prevaliti višji razjedeni prag, kjer se 
glavni predel nahaja v višini 1239 m (Cabarska polica). Spričo- 
večjih višinskih razlik je Gomanjški prečni dol, kakor se najčešče 
imenuje v književnosti, še mnogo bolj vidna prečna zareza negoi 
mašunska. Loči dobro opazno oba dela visoke planote, ki jo imenu
jemo po< obeh najvišjih gorah, po Snežniku ter Risnjaku.

Javorniki, Snežnik ter Risnjak, to so potemtakem trije sestavni 
deli velike gorske enote, ki se mogočno odraža od svojega sosedstva, 
ki pa zanjo vendarle ni nastalo' nobeno skupna ime v  ljudskem 
poimenovanju. Ime Pivka planina je zanjo popolnoma neuteme
ljeno'. Ko že moramoi uporabljati za našo gorsko1 enoto umetno 
skupno ime, si ne vemo drugače pomagati, kakor da jo' imenujemo 
poi najvišji gori Snežniška planota ali pa kratko' Snežnik.

V naznačenem obsegu se vleče Snežniško višavje po dolgem 
nič manj ko okrog 60 km, a v širino se razprostira na ožjem severo
zahodnem delu okrog 12 km, a v širšem srednjem ter južnovzhod- 
nem delu okrog 22 km.

Snežniško višavje je ena od onih pokrajinskih enot, ki pripada 
hkrati slovenskemu in hrvatskemu etnografskemu območju. Toda 
še tja do' srede 17. stoletja je tudi južni del pripadal kranjskemu 
področju in v dotedanjih stoletjih je meja kranjske dežele tekla od 
izvira Kolpe mimo' Risnjaka ter Hrvatskega Snežnika proti prevalu 
ob Klanski polici. Tudi večji del planote ob Risnjaku je bil dotlej 
izven hrvatskega območja in mu je pripadel šele sredi 17. stoletja 
(Kos, Hauptmann, Laszowski). Odtlej je meja med Kranjsko' in 
Hrvatsko tekla prečno čez planoto, naslanjajoč se na gomanjško 
prečna zarezo.

GEOLOŠKA SESTAVA IN ZGRADBA. O geološki sestavi tal v Snež
niški planoti imamo starejše proučitve G. Stacheja (25 ; 26). Severo
zahodni konec planote z Javornikom je še obsežen v Kossmatovih 
proučitvah (spec. karta, list Ajdovščina—Postojna), a južnovzhodni 
del je geološko preiskal F. Koch (spec. karta, list Sušak—Delnice).



Za velik del, zlasti v osrednjem pasu, manjkajo' še podrobne pro
učitve; novejši geološki vpogledi se zdijo tem bolj potrebni, ko 
vidimo- v  južnem predelu, da se Kochove ugotovitve znatno razli
kujejo' od starejših Stachejevih.

Na temelju dosedanje geološke proučitve je vsa Snežniška 
planota zgrajena iz mezozojskih kamnin. In sicer sestoji povečini 
iz krednih apnencev ter dolomitov, ki je iz njih zlasti Javornik ter 
Snežnik. Na jugovzhod od gomanjške prečne zareze se geološka 
sestava spremeni. Kredni apnenci z dolomiti so tu omejeni na ozek 
pas v zahodni strani, velika večina planote pa je iz starejših kam
nin. Stache jih je prištel trijadi, toda novejše Kochove proučitve so 
spoznale v njih po veliki večini jurske sklade, apnence in dolomite. 
Trias je omejena na ozek pas v vzhodnem vznožju, kjer jo vidimo 
tako v notranjskih poljih in v zgornjem Pokupju, kakor ob Del
niških vratih, v stiku s tamkajšnjimi permokarbonskimi plastmi.
V vznožnem pasu na zahodni strani se z mezozojikom stikajo eo- 
censke hribine, ki pa soi sestavina tal le v nizkem podolju Pivke ter 
Reke. V pobočne dele Snežniške planote segajo le nekaj malega, a 
samo' v južnem predelu, pa še to> le v vznožnem pasu, in sicer največ 
v sestavi trših kozinskih plasti.

Že dosedanje geološke proučitve, kakor so pičlei, so ugotovile, 
da so podolžni stiki Snežniške planote nasproti nižjemu sosedstvu 
tektonskega značaja. Njeni mogočni mezoizojski skladi so porinjeni 
znatno čez eocenske plasti. V velikem je eocensko področje Pivke 
in Reke velika sinklinalna kadunja; njeno- vzhodno krilo se strmo 
vzpenja v antiklinalni svod južnozahodnega roba Snežniške pla
note, toda tako, da je zveza v  vznožnem delu pretrgana in so* mezo- 
zojski skladi planote porinjeni čez, eocenski fliš, tu bolj, tam manj 
na daleč. Nariv v  dinarski podolžni smeri je tedaj značilen za stik 
med Snežniško' planoto ter eocensko kadunjo- Pivke in Reke. Str
mine v  južnozahodnih področjih Snežniške planote so potemtakem 
utemeljene tudi v  zgradbenih svojstvih. Apniški mezozojski skladi 
so marsikje postavljeni strmoi pokonci ali vsaj krepko- nagnjeni, kar 
je še posebej pripomoglo k izoblikovanju strmih pobočij.

Kakor je tektonskega značaja južnozahodno pobočje Snežniške 
planote, tako- je v zgradbenih dejstvih utemeljen tudi njen severo
vzhodni rob. Saj poteka poi dolgem po zgornjem Notranjskem po
dolju ona velika prelomnica, ki se vleče čez Idrijo, Tolmin, Kobarid 
itd., a v  južnovzhodnem nadaljevanju čez zgornje Pokupje daleč 
po Dinarskem gorovju. Na tej tako imenovani »idrijski« prelomnici 
so zasnovana kraška polja: Planinskoi, Cerkniško ter Loško; velike,



primeroma malo razgibane strmine v  pobočju, s katerim se Javor- 
niška planota spušča v  podolje, razodeva tektonsko' zasnovanost 
tega stika. Prelomnica, ki sestoji, kakor je podoba, iz roja več ali 
manj vzporednih poči, se vleče poi zgornjem podolju z Babnim 
poljem ter Prezidom v  zgornje Pokupje. Ob njej so se izvršili veliki 
navpični premiki in v  zvezi s tem so se razgalile obsežne zaplate 
karbonskih škriljevcev in peščenjakov, v neznatni meri tudi perm 
pa spodnja trias. Te formacije tvorijo nedvomno podlagoi tudi v 
Snežniški planoti, a se v njej nikjer ne kažejoi na površju. V njih 
se je razvilo* povirje Kolpe s Čabranko, katere podolžni dinarski tok 
nam kaže skladnost z zgradbo; v  genetični povezanosti z majhno 
odpornostjo' teh starih hribin je mogla vodna erozija napredovati 
jako globoko. Višinske razlike med Snežniško' planoto ter dolinskim 
dnom ob zgornji Kolpi so zelo velike, v  celoti učinek tako' tekton
skih in geoloških kot morfogenetskih dejstev in procesov.

Spričo obmejenosti s tektonskimi črtami je Snežniška planota 
jako enostavno' in krepko' ločena od sosedstva ter tako izrazito 
individualizirana. Tektonska premikanja v obliki krepkih zapo
rednih dvigov pa so v  glavnem pripomogla, da Snežniška planota 
tudi po' višini tako mogočno presega svoje sosedstvo, predstav
ljajoč najvišjo gorsko- enoto v  vsem Slovenskem Krasu.

O zgradbi Snežniške planote same je bilo do sedaj šele jako 
malo proučevanja. Kolikor moremo sklepati po prerezih, pred
stavlja Snežniška planota v  svojem najvišjem srednjem delu ne
kakšen antiklinalni svod, toda nikakor ne enotne in enostavne 
zgradbe. Sestavljen je namreč iz zaporednega niza sinklinalnih in 
antiklinalnih valov, ki se v njih očitno* kaže učinek premočnega 
pritiska od SV proti JZ, v  obliki večjih in manjših preskokov, 
narivov ter prekucov. Osrednji pas zavzema celo* prav široka, 
normalno tekoča plitva sinklinala, a Snežnik sam nam predstavlja 
proti JZ prekucnjeno sinklinalo. Kako' bodo' te starejše geološke 
ugotovitve prenesle moderno' kontrolo, bo pokazala bodočnost, ki 
nam bo* vrh tega morala šele raztolmačiti prirodo* zgradbe po* ostalih 
obsežnih delih Snežniške planote. Da pa so se uveljavljali narivi 
in preskoki proti JZ, izhajajoči od mogočnega gorotvornega pri
tiska, usmerjenega proti Jadranu, je izven dvoma in se ujema s 
tektonskimi dejstvi, ugotovljenimi na široko v Dinarskem gorovju. 
Dobro so vidni zlasti v zahodnem vznožju Snežnika, na stiku z eo- 
censko' kadunjo.

Toda svojstva zgradbe se kaj malo uveljavljajo v geomorfolo- 
škem smislu; naznačeni narivi s sinklinalnimi doli in antiklinalnimi



svodi sploh ne p rihajajo  do učinka v licu površja. In  podoba je, 
da so zaresi komaj omembe vredno vplivali n a  morfogenetsko iz- 
obliko reliefa. Ravne ploskve v planoti, pobočja n ad  njim i se dviga
jočih vrhov in hrbtov te r čokov režejoi geološke p lasti in sklade 
brez ozira na  njihov potek in sestavo. Znamenje nam  je  to, da se je 
izoblika reliefa razvijala brez notranje  povezanosti z zgradbenimi 
gubami.

Pod. 135. Mrzli dol na Snežniku

Znatno* bolj prihajajoi do učinka raznovrstne prečne in poševne 
poči, ki preprezajo planotoi. Na žalost je bilo tudi glede njih še 
primeroma malo proučevanja in v dosedanjih bolj bežnih geoloških 
ter geomorfoloških opazovanjih se omenjajo in opisujejo samo 
nekatere prelomne črte, a druge le domnevajo ali slutijo*. Zakaj 
marsikje nam izoblikovanost reliefa v planoti že poi svojih na zunaj 
vidnih potezah priča, da so tektonske poči zelo' vplivale na razvoj 
in nastanek morfogenetskih oblik. Te so tedaj bolj važne nego gube 
in narivi v  notranjih delih planote. Študije iz najnovejše dobe 
(Šifrer, 133) so toi prav lepo’ potrdile.

GEOMORFOLOŠKA KARAKTERISTIKA. V  vsem prostranem ob
segu Snežniške planote ne vidimo drugega ko apniške sklade. Že 
Stache na svoji pregledni geološki karti označuje vse hribine, ki so 
v njej zastopane, kot »krasotvome«, in toi še v letu 1889 (26). Tako* 
kredni kot jurski apnenci spadajo med kamnine, ki zelo naglo



zapadajo zakrasevanju in ki se kras v njih razvija jako popolno. 
Pa tudi s triasnimi hribinami, kolikor so še udeležene na zgradbi 
Snežniške planote, ni dosti drugače. Nepropustne triasne plasti 
v obliki verfenskih in ziljskih laporjev ter škriljevcev se javljajo 
na površju samo v  manjših progah v robnem pasu na skrajnem 
jugovzhodu, že izven prave planote. V Snežniški gorski enoti sami 
pa se nikjer ne pokažejo na dan; tu so same propustne apniške 
plasti, toda med njimi so več ali manj dolomitizirani skladi, ki dajo 
več prsti in so slabše zakraseni. O tem nam dajejo obilo- natančnih 
podatkov najnovejša drobna proučevanja, naslonjena na učinke, 
ki jih je mogoče opazovati v današnjem reliefu (133). In v  tem 
pogledu je najvažnejše dejstvo', da nikjer na Snežniški planoti ne 
opazimo nikakih povrhnje tekočih vodic, nikjer najmanjših po
točkov. Vsa planota je docela zakrasela, vsa deževnica ter snežnica 
pronica v tla in se odteka podzemsko, in tu imamo spričo tega eno 
največjih sklenjenih kraških področij slovenske zemlje.

D a je  Snežniška planota tako- tem eljito zapadla zakrasevanju, 
temu moramo- iskati vzrokov tud i v  epirogenetskem dviganju, ki je 
biloi tu  posebno- intenzivno-. V toku pliocena je  bilo vertikalno 
vzpenjanje tu , v osredju D inarskega gorovja, najbolj intenzivno. 
Po pravici se cpirogenetsko dviganje prim erja z vzpenjanjem  v 
obliki orjaškega svoda, katerega ovršni pas- se je  nahaja l v osredju 
D inarskega gorovja, torej ravno- v območju Snežniške planote te r 
njenega sosedstva. In  p rav  v legi v o-vršnem delu dinarskega gor
skega svoda leži poglavitni vzrok, da so tu  dinarske planote doži
vele svojo najvišjo- vzpeto-st in da se nahajajo' v  njih  danes najvišje 
gore. Podrobne proučitve bodo- morale šele izpričati, koliko je  k 
tem u prispevalo še posebno tektonsko dviganje, omejeno n a  po
dolžni pas Snežniške planote, vršeče se med obema podolžnima 
prelomnima progam a N otranjskega podolja te r eocenske kadunje 
s Pivko, Reko te r Rečino. Geomorfo-loški znaki nam  nakazujejo 
takšno tektonsko' dviganje kot zelo verjetno še za m lajše geološke 
časovne oddelke, podobno kot tud i dvige posameznih delov planote 
posebej.

S temi epirogenetskimi in tektonskim i prem iki je  bila Snež
niška planota, kakor podobno tudi njeno bližnje sosedstvo na V 
in Z, dvignjena v znatne višine nad  morsko gladino«. S tem so se še 
povečali pogoji za zakrasevanje. Zakaj bližina m orja je  pripomogla, 
da se je  spodnja erozijska osnova za krašk i odtok jako> znižala, ka r 
je pripomoglo, da je  zakrasevanje naglo prodiralo v  notranjost

m



planote, dvignjeno tako krepko nad  morjem in nad  sosednimi 
podolji.

Z zaporednimi krepkimi dvigi dosežena znatna nadmorska 
višina Snežniške planote in sosednih gorskih enot so ustvarile izr- 
redno ugodne pogoje za obilico padavin. Tu se nahajamo v zaledju 
Jadranskega morja, njegovega med celino pomaknjenega Kvarner
skega zaliva. Ugodna, skoraj polkrožna razporejenost planot in 
gora okrog severnega konca Kvarnera je ustvarjena kakor nalašč, 
da polovi čim več vodnih hlapov, jih prisili h kondenzaciji ter 
potegne nase v  obliki izredno obilnih padavin. A prav Snežniška 
planota leži v poševni, a vendar čelni in osrednji legi prečno za 
padavine prinašajoče južne in južnozahodne vetrove ter jih spričo 
tega najuspešneje sili, da odcejajoi tu svoje najobilnejše padavine. 
Ni čuda, da se Snežniška planota odlikuje po izredni obilici moče, 
prav posebno' seveda na južnih pobočjih in vznožnih legah. Go- 
manjce sredi južnih pobočij, 940 m visoko, dobijo na leto 3140 mm 
padavin, Leskova dolina (800 m) na severni strani 2283 mm, a Ma- 
šun (1030 m) na severozahodu, vendar še močno v sredi, 2027 mm 
(Seidl 1894, str. 8). A v južnem delu planote so padavine še večje. 
Mrzla vodica ob južnovzhodnem vznožju Risnjaka dobiva 3374 mm 
na leto, a vrh Risnjaka 3724 mm (podatki za dobo 1919—1939; v 
istem razdobju so dobivale Gomanjce povprečno po' 2862 mm na 
leto, Reya, GV 1940). Iz teh podatkov se določno razvidi, da dobiva 
Snežniška planota ogromno moče, še prav posebno pa v  južnem 
delu, kjer pade v najvišjem predelu od Snežnika proti JY preko 
3000 mm moče na leto; vidi pa se, da množina padavin med posa
meznimi leti močno koleba.

Velika m nožina moče p riha ja  od južne strani, saj je  do morja 
v  K varneru zelo' blizu. Zato so često z obilnimi padavinam i zdru 
žene tud i prim erom a visoke topline. O bilica moče vpliva pospešu
joče na zakrasevanje, a  visoke topline p rav  takoc Velike množine 
tople vode, ki „krožijo po votlikavi apniški notranjosti, jo votlijo 
neprestano in preoblikujejo v kraškem  smislu razjedeno' površje. 
Ne moremo se tedaj čuditi, da vidimo' v področju Snežniške planote 
one velike kraške kotanje in globoke konkavne drage, ki je bilo> za 
njihovo kraško  izdolbenje potrebno' obilo' časa.

Vsa ta  padavina se dandanes preceja skozi apniškoi notranjost 
te r p rihaja  na  dan šele na vznožjih planote n a  vseh straneh. Znani 
so krašk i izvirki bodisi ob Cerkniškem  in Loškem polju te r pri 
Prezidu, kakor tud i ob P ivki in Reški dolini, med njim i m arsikateri 
veliki obrhi. Dom ala ves zgornji del Ljubljaničinega kraškega po-



rečja dobiva svojo vodo iz Snežniške planote. Prav tako Reka in nav 
južni strani Rečina ter znaten del pritokov zgornje Kolpe, povrh
njih in kraških. Toda vsa ogromna planjava v obsegu prekoi tisoč 
kvadratnih kilometrov je popolnoma brez vodotokov, a tudi stu
dencev je na njej jako: maloi.

Na intenzivnost zakrasevanja vpliva tudi snežnica v obilni 
meri. Te pa je zelo mnogo. Zakaj najbolj deževen čas je tu jesen, 
a v  kasnih jesenskih tednih in zgodaj pozimi pade mnogo padavine 
v obliki snega. Snežne odeje se nabere zelo' na debeloi in sneg se drži 
še dolgo v pomlad, posebnoi dolgo* v gozdnih kotličih ter breznihj.
V senčnih legah v  velikih gozdih — in teh je ogromno, saj je vsa 
planota zarasla z njimi — traja zelo dolgo, preden se staja vsa 
debela snežna plast. Odtekajoča snežnica je mnogo pripomogla, da 
so se kraške kotanje raznih oblik večale in zlasti poglabljale. Po
sebno pa so zakrasevanje pospeševale snežene in ledene mase v  času 
diluvialne zaledenitve in prav tiste kraške tvorbe, ki so najbolj 
karakteristične za kras v Snežniku, obsežne drage in široki ter zlasti 
globoki doli, se zdi, da so v  bistvu učinek razjedan ja vode, doteka
joče izpod mogočnih gmot diluvialnega ledu ter snega. Zato je 
najpripravneje, da tu uvrstimo' poglavje oi značaju ter obsegu- 
diluvialne zaledenitve v  Snežniku.

DILUVIALNA ZALEDENITEV. Snežniška planota je razen Trnov
skega gozda edini izvenalpski slovenski predel, kjer se moramo ob 
karakteristiki morfogeneze ustaviti tudi ob glacialnem preobliko
vanju. Zakaj najvišji vrhovi so v pleistocenu bili pod učinkom 
poledenitve, kakor je bilo že s starejšimi raziskovanji ugotovljeno 
za trdno vsaj za Snežnik (II. 3, 227; 126). Toda v  najnovejši dobi je 
s sistematičnim raziskovanjem (Šifrer 133) dognano*, da je bila dilu
vialna zaledenitev mnogo obsežnejša nego soi kazali rezultati prvih, 
še na dognanju avstrijskih časov slonečih raziskav. Zdaj so dognane 
izdatne morene v Grdi dragi in Črnem dolu (1160—1070 m), pa v 
Praprotni dragi, ob Klanski polici ter okrog Trstenika na hrvatski 
strani in pri Gomanjcah v višini do 930 m navzdol. Očitno je, da je 
imel Snežnik (z Risnjakom) mnogo obsežnejšo glaciacijo, negoi so 
domnevali starejši raziskovalci. Postalo je očitno, da je morala 
diluvialna ločnica večnega snega potekati najmanj okrog 1300 m 
visoko', mogoče pa še nižje, blizu 1250 m. Pod večnim snegom in: 
ledom so bile tedaj prostrane kope in planote v višinah nad 1500 in 
1400 m, pa tudi še med 1400 ter 1300 m. Spričo obilne moče so se 
bile po tem višavju nabrale velike množine ledu, ki je polzel na-



vzdol ter se zadrževal zlasti po mnogih dragah in dolih ter se 
spuščal proti zunanjemu robu, kjer se je zadrževal v čelni kotanji 
v Črnem dolu 1170 m, pa pod Trstenikom in v Gomanjcah 930 m 
nad morjem. Zato so vode izpod ledu dovajale obilo morenskega 
drobirja ter z njim zapolnjevale na primer zgornjo Reško* dolino, 
a obilo moren ter fluvioglacialnega drobirja prekriva zakrasela tla 
po* planjavah Snežnika.

Pod. 136. Morenski nasip na Snežniški planoti pri Brlogu

Na prvi mah je nemara presenetljivo, da govorimo' o učinkih 
diluvialnih ledenikov v tej gorski enoti, ki sega komaj s petimi, 
šestimi vrhovi preko' izohipse 1500 m, tem bolj, ko se nahajamo 
primeroma daleč na jugu in vrh tega v neposrednem sosedstvu 
toplega Jadranskega morja.

Predvsem se dvigajo najvišje gore na Snežniški planoti docela 
osamljeno' v višine do in preko* 1500 m. Takšna lega povzroča, da 
so podnebna svojstva na njih v glavnem jako* podobna podnebnim 
odnošajem v prosti atmosferi; zime so primeroma tople* in mile, a 
poletja jako* hladna, Drugo* svojstvo* je lega v območju najbolj na
močenega severnega obrežja Kvarnerskega zaliva, Obilica padavin 
je združena tudi z velikim številom oblačnih dni in pogoste visoke 
megle, kar prihaja tem bolj do veljave, ker se tukaj stikajo* področja 
mediteranskih jesenskih in zimskih, pa celinskih poletnih padavin.



Ta svojstva potisnejo' za precej navzdol gorske klim atske meje.
V območju Snežnika je  ugotovljeno', da neha gozd že nekako* v vi
šini okrog 1520 m. To* je  jako  nizka gozdna meja, k a r  nas spominja 
bodisi na celinsko ležeče osamljeno Pohorje ali p a  na južnozahodne 
robne gore v Julijskih Alpah te r zlasti na  Trnovski gozd. V Snež
niku in R isnjaku je  m orala diluvialna snežna ločnica potekati jako 
nizko, v višinah najm anj okrog 1300 m. Saj padejo v  Snežniški 
planoti poglavitne padavine v hladnejši polovici leta, potemtakem 
po velikem delu v  snežni obliki. Še dandanes dosega debelina snega, 
vzemimo n a  M ašunu, v mnogih zimah več metrov. Spričo tega se 
izloči razlika med prisojnim i te r osojnimi legami in spričo večje 
obilice snega, pa  tra jnejše  megle in oblačnosti te r večje pogostnosti 
močnih vetrov so južnozahodne strani celo n a  slabšem, dasi so 
prisojne, podobno kakor opazujemo v zahodnih Julijskih Alpah, 
posebno v Spodnjih Bohinjskih gorah.

Po* vsem tem se ne čudimo, da je imela Snežniška planota v  svo
jih  višjih gorah od 1300 m navzgor močno poledenitev v  teku dilu- 
vija. Zdaj imamo že rezultate sistem atične proučitve o tem. Krebs 
je opazil sledove diluvialne poledenitve samo v glavnem vrhu, saj 
im enuje p ri tem posebej in  konkretno samo »veliko diluvialno 
melišče v dolini Grčovce na južni strani glavnega vrha« (II. 3, 227, 
59). Cumin, k i p rav  tako kot Krebs govori o skromnih sledovih 
diluvialne poledenitve, pravi določneje, da sestoje na Snežniku 
samo iz dveh m ajhnih krnic; prva je  izdolbena južnozahodno, a 
druga severnoi od glavnega grebena, v višini 1590 m odnosno 1540 m, 
z m ajhnim  žlebom, ki se je  poi njem  vršil odtok. Krnice so p rekrite  
z debelim skalnim drobirjem  (125, 910).

Razen tega moramo računati, da so se tudi v nižjih legah, pod 
1300 m, držala v diluviju zelo1 velika snežišča, ki so bržkone v 
senčnih legah vsebovala tudi zeleni sneg.

Podoba je, da so se takšna ogromna snežišča, nemara celo z ze
lenim snegom, nabrala v velikih visoko ležečih kraških uvalah, 
dolih in dragah še pod 1300 m. S svojimi snežnimi masami, pogosto 
se tajajočimi in nudečimi obilo snežnice, so povzročala tudi v  topli 
dobi leta najboljše pogoje za kraško vrezovanje ter s tem pripo
mogla k poglobitvi kraških kotanj. Toda so tudi odeje kamenitega 
drobir ja, o- katerem so* poročali ponekod, v genetični zvezi z dilu
v ia tim i ledeniki in snežišči.

Za trdno je sedaj dognano* (133), da je v  suhi dolini v Gomanj- 
cah ob čelu ledenika nastalo* jezerce, segajoče do roba planote in 
da so* se v njem odlagale velike množine peska, pa tudi vmesni sloji



mivke in gline, celo p asovi te. Danes je vsa ta naplavina razkrita 
v gramozni jami, a lepa ravnica nam razodeva, kje je nekdaj ležalo 
jezerce.

Pristaviti moremo domnevo, da se je ločnica večnega snega v 
južnem delu naše gorske enote nemara spuščala še nižje navzdol 
nego na severu, spričo večje množine moče in obilnejše ter zlasti 
pogostnejše oblačnosti. Zato' se zdi, da smemo tamkaj kljub nižji 
nadmorski legi pričakovati še več sledov ledniškega in nivalnega 
preoblikovanja, izvršenega v  teku diluvi ja; tako nam kažejo tudi 
nova dognanja okrog Trstenika in pri Gomanjcah (133).

PREDKRASKI IN KRAŠKI RELIEF. V Snežniški planoti dajejo 
kraške oblike pečat in karakteristiko reliefu, toda v velikem je tudi 
tu predkraškoi površje še dobro opaznoi. Ako gledamo Snežniško 
planoto od strani, vzemimo od vzhoda, imamo vtis, da se nad 
strmimi, premo potekajočimi pobočji širijo velike, nekoliko valovite 
ravnote, ki se nad njimi tu, tam vzdigujejo' posamezni visoki gorski 
čoki. Ako pogledamo natančneje, opazimo, da nastaja vtis visoke 
ravnote od tega, ker imajo' mnoge kope na njej pretežno enako' 
nadmorsko' višino. Ko pa pridemo bliže, ko hodimo po planoti, tega 
ne moremo presojati tako za trdno, zakaj površje je z doli in dra
gami, vrtačami, kotliči in vsakovrstnimi drugimi vdolbinami tako 
razjedeno, da imamo vtis silno neravnega površja. Pregled s kop 
pa je silno' težko dobiti, zakaj povečini so obrasle z gostim gozdom. 
A če zadenemo vendarle posamič na gole vrhove, nudijo komaj kaj 
malega pregleda, saj bližnje, skoraj enako visoke vzpetine zakri- 
vajoi razgled.

V Snežniški planoti vidimo dva različna dela, ki sta med seboj 
prav določno obmejena. Loči ju prečno potekajoči Mašunski dol. 
Severno' od njega, v  Javornikih, vidimo', kako se najvišje kope kljub 
temu, da so razpostavljene na planjavi v dolžini preko' 20 km zračne 
črte, držijo* v višinah okrog 1250 m (Mali Javornik 1218 m, Veliki 
Javornik, jugosl., 1268 m, Debeli vrh 1261 m, Kožljek 1240 m, Bička 
gora 1257 m, Strgarija 1256 m, Škodovnik 1257 m ter Dedna gora 
1293 m). Med najvišjimi, pravkar naštetimi kopami se dvigajo po
dobno plečate, oble ali celo ravne kope, ki so za spoznanje nižje, 
a se prav tako držijo na vsej planoti severno od Mašunskega dola 
v isti ali kvečjemu prav malo različni višini. In sicer nekako med 
1120 in 1180 metrov. Bilo bi odveč, akoi bi jih naštevali, zakaj tako 
mnogo je po vsej planoti kop v tej višinski stopnji. Glede razmerja 
do najvišje vršine je najboljše opozoriti na poučni relief tik severno



in severovzhodno od Mašuna: Tam se okrog Strgarije, Dedne gore 
in Škodovnika, tako rekoč v zunanjem robu njihovih gorskih gmot, 
vidijo gorski pomoli, porobki in že na pol osamele kope v  glavnem  
v višini med 1130—1170 m. Tu moremo določno* zaključiti, kako* je 
bila nekdaj vsa planota prostrana ravan v višini okrog 1150 m, ki 
so se nad njo* vzpenjale samo najvišje kope kot ostanki prvotne še 
višje ravnote. Kope vršine okrog 1150 m se dvigajo* posebno na

Pod. 137. Gomanjce na Snežniški planoti

gosto*; široko' plečate so*, ploščate in ponekod skoraj ravne; te so* 
pravzaprav tisti element površja, ki ustvarja značaj planote.

Nižje od kop, pripadajočih vršini okrog 1150 m, vidimo* okrog 
Škodovnika, Dedne gore in Strgarije tako* rekoč šele pravo* planoto: 
med kopami se nahajajo prostrane plane ploskve, največ v  višinah 
okrog 1000—1150 m. Ponekod so* to* valovite ravnote, češče pa so 
plitve, položno* konkavne kraške kotanje* ali pa kraško* razjedene 
plitve*, a širše suhe doline. Domala vse gozdne ceste med Mašunom 
in Škodovnikom tečejo* v glavnem po* planih ploskvah te vršine in 
tudi naselbinske postojanke, kakor je Mašun, se* nahajajo na njih 
(1017 m). Ne mo*re biti dvoma, da je ta ravnota tretja v  zaporedni 
vrsti nastajanja, najmlajša, ki je nastala v tako kasni dobi, da je 
fluvialnoi učinkovanje ni več razrezalo in preoblikovalo', pač ker 
je prevlada zakrasevanja v velikem očuvala ravnik pred erozijo, 
pa ga samo' deformirala z raznovrstnimi kraškimi kotanjami. Da



je bilo res tako, pričajo' tudi dobro ohranjene suhe doline, ki se 
spuščajo iz osrednje visoke ravnine na obe strani, razjedene s kra- 
škimi pojavi. Posebno' lepo se vidi suha dolina Vlačnos ki se spušča 
proti Trnju nad Šempetrom, pa druga, ki se spušča na Juršiče, 
tretja, vrezana v smeri na Bač, pa še dve, ki se odpirata proti 
Koritnicam. Podoba je, da imamo' vrh tega v njih opravka s pragovi, 
kakor v alpskih dolinah. Da so nekatere od njih zasnovane na 
tektonskih počeh, je, vzemimo pri Juršičih in v Vlačnem, očitno. 
Tudi v Cerkniško' podolje se spuščajo močno zakraseli doli.

Po oblikovanju treh poglavitnih uravnav je prevladalo' zakra
sevanje ter razjedlo površino, ki je v njej v notranjost pronicajoča 
voda ustvarila neštete konkavne kraške oblike, kotliče ter vrtače, 
brezna in raznovrstne jame v malem, pa večje kotanje in globoke 
drage v večjih planih ploskvah, zlasti v suhih dolih in dolinah.

Najbolj tipično' je izoblikovano površje v srednjem predelu, 
kakor ga moremo opazovati med Mašunom in Škodovnikom. Toda 
niso vsi deli Snežniške planote popolnoma taki. Najbolj se s sliko, 
kakor smo jo podali, ujema najsevernejši del planote, okrog Ja
vornikov ter Kožljeka. Toda v vmesnem pasu nekako med dolom 
Bršljinovcem (JV od Malega Kožljeka, 1105 m) ter Starimi ogljeni- 
cami (JV od Smrečnice, 1189m) se nahajajo' vsi navedeni trije rav
niki prav tako, toda za kakšnih 100—150 m nižje. Očitno' se je ta 
vmesni del planote ob velikem tektonskem dviganju premikal bolj 
počasi in se je premaknil za naznačeno višinsko razliko manj vi
soko nego planota, bodisi na JV kot SZ od njega. Razlike v  pre
mikih morajo biti vsekakor v genetični zvezi s prečnimi prelomi, 
ki jih je treba domnevati v prečnih pravcih bodisi čez Stare oglje- 
nice kakor čez Bršljinovec, ki leži itak v podaljšku tektonsko' za
snovanega suhega dola v  Vlačnem. Spričo tega se nahajajo' najnižje 
ravnote v tem vmesnem pasu in zategadelj tudi prehodi dokaj 
nizko, za 100—150 m nižje nego Mašunski preval. Toda najnižji ne 
drži čez zgodovinsko znane Stare ogljenice (993 m), marveč kakih 
5 km severneje, ob Bršljinovcu in Stanoviku, dosegajoč celo' v  naj
višjih prevalih in suhih dolih ter dragah le 800—850 m nadmorske 
višine.

V vsem področju Javomiške planote se more opažati, kako' se 
na obeh podolžnih krilih vsi trije ravniki nagibajo na vnanjo' stran.

Južno od Mašunskega prevala so v Snežniški planoti precej 
drugačne višinske razmere. Stari ravniki so tukaj znatno v višji 
legi. Tudi tu se pogledom od strani gorska enota pokaže kot široka 
planjava, kot valovita ravnota, ki se nad njo dvigajo' nekaj višje le



maloštevilne gore. Po vsem razsežnem področju od Mašuna ter 
Leskove doline prav do Jelenja in Mrzle vodice segajo najvišje gore 
presenetljivo enakomerno' do* višine nekaj čez 1400 m, po* veliki 
večini med 1410 in 1460 m, le redke kaj več. Čez 1500 m se poleg 
najvišjih, Snežnika (Mali Snežnik 1688 m, Veliki Snežnik 1796 m) 
ter Risnjaka (Mali Risnjak 1446 m, Veliki Risnjak 1528 m) dvigajo 
le še Snežnik 1506 m, Planinica 1504 m ter Vrh 1512 m med Grčov- 
cem in Lomom. Kope vršine 1410—1460 m se držijo jako enako
merno v teh višinah, kljub velikim razdaljam, in vrh tega so* mnoge 
plečate in ploščate; ne more biti dvoma, da so* ostanki najvišjega 
ravnika, ki pa je tu dvignjen za 170—180 m bolj visoko* nego v Ja
vorniku. Redki višji vrhovi pa morajo biti ostanki še višjih, zelo 
starih gora.

Kakor v  Javorniku imamo* tudi tu med kopami navedene 
vršine okroglo sto* metrov niže drugo* serijo* podobno* zaobljenih in 
ploščatih kop ter čokov in vrhov višine med 1320—1380 m. Obilo* 
jih je in zavzemajo* prostor med višjimi gorami ter jih zlasti obda
jajo v obliki gorskih pomolov in na pol samosvojih vzpetin. Ne 
more biti dvoma o* tem, da so preostali deli stare ravnote.

Naslednja nižje ravnota je v tem delu Snežniške planote mnogo 
manj enotno* razvita nego* v Javorniku. Zakaj plane ploskve okrog 
Snežnika ter Risnjaka skoraj docela manjkajo*. Pač pa vidimo tu 
ogromne dole, ki so izdolbeni med višjimi predeli, bodisi da so 
ohranili pretežno' istosmerno* danjo' ravan, kakor vidimo v  Gomanj- 
cah, ali da jih je zakrasevanje temeljito* preoblikovalo* in so se 
v njih razvile ogromne kraške kotanje, globoke drage* ali celo* ti
pične uvale. Obsežne, globoke kraške drage so* posebno* značilne za 
ta del Snežniške planote, nekatere so* bolj v osredju, zaprte, druge* 
so* odprte na vnanjo* stran, predstavljajoč kraško* kotanjo* v tipični 
obviseli suhi dolini, nekdanji povimici. Grda draga, Lepi dol, Pra
protna draga, Črni dol, Kosmati dol itd. merijo 1—2 km v podolž
nem premeru, a njihovo' dno* je izdolbeno' 100—150—200 m v docela 
zakrasele suhe doline. Razen tega so posejane po* višavju še manjše 
kraške kotline, bodisi po notranjosti kakor po suhih dolinah, ki so 
nekatere odprte v mogočni dolžini in znatni širjavi nad strmim 
zunanjim robom celotne planote. S svojo visoko, v pobočju obviselo* 
lego* oznanjajo1, da so* jih v prvotni obliki izoblikovale* normalne 
rečice. Takšen je Mrzli do*l ob Milonji, pa Gomanjski suhi dol. Oba 
kažeta s svojim premim potekom, da sta zasnovana na tektonski 
poči. Pozornost vzbuja mogočna Županja draga nad Gerovim, spo
minjajoča na alpsko kočno, in še druge. Zdaj je dognano, da se je



v poglavitne spuščal led in da leže marsikje v dnu morene, medtem 
ko je bilo pri Gomanjcah glacialnot jezero, ki so po njem ostale 

< obilne nasipine in naplavine (133).
Toda podoba je, da so se robni pasovi Snežniške planote vzdi

govali bolj počasi. Nad Kuteževim, Bistrico, pa nemara nad Kne
žakom itd. se zdi, da so tektonske sile prvotni ravnik, nastal v 
spodnjem pliocenu, dvignile kolikor bolj proti JZ, toliko manj, 
tako da dela vtis močnot poševno nagnjene ploče. Podobno se je 
planota vzhodno od črte, ki teče od Mrzle vodice čez Suho* Rečino, 
pa med Risnjakom in Hrvatskim Snežnikom, pa vzhodno od Ko
bilje glave 1315 m, Pogorelega vrha, Belice 1354 m, dvignila znatno* 
manj visoko*. tako> da je tu isti ravnik ostal za skoraj 300 m niže. 
Površje kaže isto uravnjenost, vse do strmo* odsekanega roba na 
vzhodu, potekajočega na geološki in bržkone tektonski meji med 
sklenjenimi mezozojskimi apniškimi formacijami ter nepropust
nimi karbonsko-permskimi in terfenskimi ter rabeljskimi škriljevci 
in peščenjaki.

Na straneh, zlasti v  obeh podolžnih pobočjih celotne Snež
niške planote, se lepo vidijo* obsežne police, ponekod le v ožjih 
pasovih in kosih, drugod širše, še drugje ohranjene v obliki plo
ščatih gorskih pomolov, ponavljajočih se v istih višinah. Nikakega 
dvoma ne more biti o tem, da moramo* v njih gledati sledove ne
kdanjega fluvialnega uravnavanja. Tektonske sile so* v mlajšem 
terciaru napele in dvignile najvišje osrednji podolžni pas Snežniške 
gorske enote*, a znatno manj obe zunanji podolžni krili, bodisi ob 
Pokupsko-Cerkniškem podolju, kakor ob eocenski kadunji, znatno 
manj pa tudi ves Javornik na severu. V Snežniški planoti se je že 
zgodaj nahajalo* razvodje med panonskimi in jadranskimi pritoki, 
za gotovo v  srednjem in južnem delu, pa se tamkaj ohranilo* do 
dandanes. Iz osredja naše gorske enote so* se raztekali pritoki v  obe 
smeri in današnje, visoko nad dolinskim dnom obvisele suhe doline 
so njihov erozijski učinek, medtem ko se je vodni tok že davno 
preložil v  notranjost, v  podzemske jame in struge. Na vznožju, 
zlasti na geološki meji, prihajajo na dan v kraških izvirkih velike 
in majhne vode.

Od srednjega pliocena dalje čedalje bolj prevladujoče zakrase- 
vanje je v malem v  kraškem smislu predelovalo stari, fluvialno* iz
oblikovani relief, v  velikem pa ga je pomagalo očuvati. Zato* je 
Snežniška planota tako* silno* nerazčlenjena, masivna in v celem 
enotna. Celot v  vsem predelu od Mašuna do* Mrzle vodice in Je- 

I len ja najgloblje vrezani prečni prehod od Gomanjc čez Klansko



in Čabarsko polico proti Čabru in Prezidu se mora vzdigniti čez 
preval 1239 m in se držati mnogo kilometrov daleč v enakomernih 
višinah preko' 1100 in 1000 m. To* je jako znaten vzpon, ki nam 
pomaga tolmačiti, zakaj je Snežniška planota predstavljala vedno 
zelo krepko ločilo* za človeka, zlasti v srednjem in južnem delu.

Posebno strm je rob planote tamkaj, kjer se s tektonsko veže 
geološka meja, kakor je ponekod v povirju Kolpinih pritokov, in 
veličastno se tamkaj strme stene planote vzpenjajo' nad nizko 
ležečim, bogato razčlenjenim Pokupjem ter njegovim živahno* raz
gibanim reliefom. Nič manj veličastno' in slikovito, a geomorfološko 
še bolj učinkovite so strmine na južnozahodni strani, kjer se apniški 
skladi stikajo z laporno-peščenčevim pasom Reške doline, in sicer 
ne le v prelomih, marveč povečini celo v narivu. Tu se mehki, malo 
odporni lapor naglo drobi in kruši, a nad njim ležeči apniški skladi 
se lomijo' in krušijo' za njimi. Na geološkopetrografskem ter tek
tonskem stiku nastajajo strmine, ki so' ponekod, posebno' med Bi
strico in Kuteževim, do> 500 m visoke stene, povsod pa združene 
z velikimi posipi, z melišči in razoranimi goljavami. Po' njih se v 
nalivih podi voda navzdol, odnašajoč drobir in odlagajoč ga spodaj 
v vršaje in melišča.

V celem je Snežniška planota gorska enota, v kateri se je jako 
dobro ohranil fluvialni relief mladotereiame dobe, in v njem so 
ostali vidni tudi učinki tektonskih premikov mlajše dobe. Ob počeh 
in prelomih so se morali vršiti in ponavljati vertikalni premiki še 
dolgo po nastanku spodnjepliocenskega ravnika, katerega kosi so 
dvignjeni v  različne višine, pa pri tem ponekod nagnjeni na pošev. 
Prelomi potekajo bodisi v  podolžni dinarski smeri, kakor tudi v  
prečnih pravcih, ki je med njimi zlasti dobro razločna smer od SY 
proti JZ, kakor jo izpričuje Gomanjska suha dolina, pa Tlačno, do 
neke mere suha dolina nad Juršiči itd., pa posebno še smer J—S, ki 
se ponavlja zlasti v srednjem in južnem predelu, izražena dobro 
vidno v smeri suhih dolov, niza kraških kotanj ter ràzporedbi višin. 
Učinki tektonskih premikov so ostali v Snežniški planoti izredno 
dobro vidni, podobno kot v nekaterih naših alpskih predelih, pač 
zaradi tega, ker so jako mladi in so se vertikalna premikanja ob 
počeh ponavljala še v najnovejšo dobo'. Prevlada zakrasevanja je 
pripomogla, da mlajše fluvialno preoblikovanje ni moglo' sproti 
zabrisati njihovega učinka. Kraško preoblikovanje pa je učinkom 
tektonike še bolj pripomoglo do veljave', zakaj uhajanje vode v  
notranjost se je koncentriralo najraje na počeh, zaradi česar vidimo 
mnoge vrtače, uvale in večje ter manjše kraške kotanje, nanizane



ob njih. Snežniška planota nudi izredno hvaležno* področje za 
podrobni študij povezanosti med tektoniko in fluvialnim ter kra
škim preoblikovanjem (133).

Zakrasevanje je v Snežniški planoti prevladalo* temeljito*, da 
nimamo niti najmanjšega predela v njej, ki ne bi pripadal krasu. 
Vsa deževnica, vsa snežnica gine v  tla, pronica v  votlikavo notra
njost in se po* podzemskih razpokah, jamah ter luknjicah pretaka 
na vnanje robove, kjer prihaja na dan v  obliki kraških izvirkov. 
Vidimo* jih na vznožju okrog in okrog planote, posebno močne na 
geološki meji, kakor zlasti ob Reški dolini, kjer pritekajo izpod 
apniškega roba mnogi pritoki, med njimi največji pri Bistrici, pa 
izvirki Rečine in manjši izvirki pri Mrzli vodici ter nad Pokupjem. 
Toda tudi kjer se geološka meja ne uveljavlja tako' učinkovito1, so 
na vznožju močni izvirki, kakor ob Cerkniškem jezeru pa ob Loški 
dolini. Med kraškimi izvirki so veliki in majhni, a vodni dotok v 
njih jako koleba, toda po veliki večini se odlikuje po* veliki traj
nosti. Nikjer v notranjosti planote ni omembe vrednih izvirkov. 
Kjer se navajajo studenci, gre po ogromni večini le za neznatne 
vire vode, ki se je bila nabrala v malih zaplatah debelejše pre
pereline; studenci so* v  njej slabi in nestanovitni, a še ti so* redko 
sejani. Za višji srednji in južnovzhodni del Snežniške planote so 
posebno* značilne globoke in jako* prostorne uvale, drage in doli. 
Najčešče jim je dno*, vsaj v najglobljem področju, prekrito* s pre- 
perelino ali s kraško* rdečo prstjo* ali celo* s kamenitim drobirjem, 
marsikje je razjedeno* tudi z vrtačami. Vrtač je tudi sicer obilo* po* 
planoti, okroglih in manj pravilnega obsega, po- položnih pobočjih, 
ki jih tudi v višjem južnem predelu ni malo*, posebno* mnogo* pa 
v severnem delu, po planih ravnotah. V bolj strmih legah, po* manj 
enakomerno* nagnjenih straneh, zlasti v višjih legah, prevladujejo 
namesto* vrtač kotliči nepravilnega obsega in dna, pretežno- bolj 
globoki, z bolj razrito* osrednjo' vdolbino*. Očitno* se je pokazalo, da 
je pri njihovem nastajanju jako* krepko* sodelovala snežnica, bodi 
v diluviju, bodi v sedanjosti, saj leži v  teh višinah s preobilnimi 
padavinami sneg zelo* dolgo, tem bolj, ko* ga pomaga ščititi senčna 
lega v gosto zaraslih gozdih. Pogosto se uveljavljajoče južno vreme 
pripomore teni krepkeje snežnici do* učinka. Zato* so zlasti v višjih 
legah gozdna tla na gosto* razjedena in razdrapana, med kotliči 
grudas-ta in težko* prehodna, zlasti kjer so* apniško*-dolomitni čoki 
in tumci pomešani tudi z golimi skalnimi stebriči in balvani. Ven
dar je prave skalnate goličave primeroma malo, še največ seveda 
na najvišjih vrheh in v južnih ter južnozahodnih robnih področjih,



kjer se najbolj uveljavljajo vplivi, svojstveni mediteranskemu pod
nebnemu področju. Spričo pomanjkanja gladkih golih sten je tudi 
kraških žlebičev malo' videti.

Kakor za vse visoke kraške planote, so' tudi za našo gorsko 
enoto značilna mnoga brezna. Kot posebno njihovoi značilnost popi
sujejo vertikalno izoblikovanost, spravljajoč navpično v  notranjost 
segajoče kraške jaške v genetično' zvezo s prevlado' vodoravno' raz
porejenih sil ali vsaj pretežno le maloi nagnjenih apniških skladov 
(126; 16). Nedvomno je tudi k obilnemu razvoju brezen mnogo pri
pomogla dolgotrajnost diluvialne in sedanje snežne odeje. Izredna 
obilica padavin, znatna višina in senčne lege, vse to' povzroča, da 
se drži sneg v breznih dolgo v pomlad, v višjih legah v poletne 
mesece in v posebno prikladnih položajih skoro čez vse leto. Po
gostno uveljavljanje viharnih vetrov, bodisi mokrega juga kot suhe 
burje, povzroča, da zameti nanesejo' obilico* snega v brezna ter ga 
v njih nakopičijo po> več metrov na debelo.

Da je obilo' tudi podzemskih jam, je ob sebi umljivo. Ostale pa 
so spričo' odljudnosti planote dolgo časa malo znane in še danes jih 
je odkritih ter raziskanih mnogo' več v bližnjih, nižje ležečih kra
ških planotah, nego poi teh visokih gozdnih samotah.

Površina Snežniške planote je tedaj v drobnem kraško' pre
oblikovana, Toda gole skalnate puščave, kakor jo vidimo marsikje 
v bližnjem primorju, tu ni. Domala v vsem obsegu je površina pre
krita vsaj si tenko preperelino, ki se je je v konkavnih kotanjah 
nabralo' več na debelo, a tako, da gledajo vmes na površje skale in 
skalnati čoki ter balvani.

PODNEBJE IN RASTJE. O podnebnih razmerah Snežniške pla
note smo izredno dobro poučeni že dalje časa. V številnih gozdarskih 
kočah so že dolgo< opazovali vreme, in sicer v  Gomanjcah, izpostav
ljenih v prisojni legi na jugu, 940 m nad morjem, v Mašunu, sredi 
pianotei 1000 m nad morsko' gladino, ter v Leskovi dolini v osojni 
severovzhodni strani Snežnika, 806 m nad morjem. K temu pridejo 
še novejše vremenske opazovalnice na Risnjaku in ob njegovem 
vznožju v Mrzli vodici ter v Fužinah, pa še drugod na vznožju 
planote. Malokatera gorska enota na Slovenskem premore dandanes 
tako opazovalno* gradivo, ki ga bo* mogoče v bodoče pač še bolje 
izkoristiti.

Poletje je na Snežniški planoti primeroma hladno*. Za osredje 
ga nam najbolj točno predstavlja Mašun, stoječ na glavni ravnoti; 
samo 15,0° C znaša tamkaj srednja toplina julija, najtoplejšega



meseca. Gomanjce, za spoznanje nižje, pa v južni ekspoziciji, imajo 
v juliju 15,2° C, a Leskova dolina, še nižje1, v osojni legi, kaže v 
najtoplejšem mesecu 16,4° C. Poletje je potemtakem primeroma 
hladno, zlasti ako ga primerjamo s toplim kvarnerskim primorjem, 
ki je tako malo1 oddaljeno od tod. Zima je na višavju zelo mrzla. 
Mašun ima v  januarju srednjo' toplino« samo — 3,9°, Gomanjce 
—2,4°, a Leskova dolina —3,4° C. Pozimi se tedaj učinek južne 
ekspozicije bolj krepko uveljavlja v južnem pobočju.

Kot posebno značilno naj navedemo, kako se v velikih kraških 
dragah in dolih na planoti uvelja toplinski obrat, kako se v njih 
nabira mrzli zrak ter zastaja tamkaj dolga razdobja. A ne le po
zimi, tudi v poletnih nočeh se pogosto v ugodnih vremenskih situa
cijah godi takisto^ kar ima jako neugodne posledice za vegetacijo 
v teh kraških kotanjah. Na več krajih SO' ugotovljeni primeri vege
tacijskega obrata.

Opozorimo' naj tudi na veliko spremenljivost vremena, zlasti 
v zimskih mesecih; — na Mašunu se drži srednja mesečna toplina 
štiri mesece pod ničlo! Zima pomeni tu pogosto menjavoi med dnevi 
burje, pa mirnega in jasnega mrzlega vremena, pa dnevi viharnega 
juga in tople odjuge, deževnih nalivov in snežnih metežev.

Domala vse Snežniško višavje je tako' rekoč en sam neskončen 
gozd. Znatna nadmorska višina, obilica moče, predvsem pa raz
jedena apniška tla, vse to povzroča, da so tu po prirodi tla kakor 
nalašč za gozd. V znatnejših višinah, osobito v severnem delu, po
sebno v osojnih legah, prevladuje smreka z jelko, medtem ko> je po 
južnejših pobočjih več bukve. Razlika med južnimi in severnimi 
predeli je še ta, da se na jugu že močno uveljavlja bližina Kvarnera. 
Tu uspeva ali celo prevladuje v prisojnih toplih pobočjih hrast, ki 
sega v ugodnih legah do 700 ali celo do 850 m (126; 48).

Kakor že navedeno', neha gozd na Snežniku zgoraj v višini 
okrog 1520 m. Vrh Snežnika odeva gorska trata, ki je po< njej po
sejano rušje, segajoče prav do vrha. V spodnjem delu gorske trate, 
nekako med 1520—1550 m, se pojavljajo' še posamezna nizka dre
vesa. Cumin popisuje, kako' se bližina zgornje gozdne meje uve
ljavlja že okrog 1450 m: drevje postaja manjše in redkejše, bolj 
rogovilasto, pa z vejevjem, trajno nagnjenim in upognjenim v smeri 
prevladujočega južnega vetra. V najbolj neugodnih legah neha gozd 
že v  višinah okrog 1520 m, toda ponekod v prisojah sega sklenjen 
gozd še do 1580 m. Pozornost vzbuja, da je tudi tu na zgornji gozdni 
meji bukev poglavitno’ drevo, vendar so» vmes posejani tudi iglavci.



Tudi v ruš ju je razen borovja zelo zastopana krivenčasta, plazovita 
bukev.

V mnogo večji meri nega priroda sama je človek uredil trav
nate jase v gozdnem predelu. Južnozahodna pobočja Snežniške 
planote nimajo več gozda, marveč so tam široke ploskve, porastle 
samo s travo, posejana le s posameznimi drevesi, pa z redkim 
grmovjem, posebno z brinjem. To so prostrani pašniki, ki segajo od 
doline ob Reki in Pivki povečini do« zgornjega roba, kjer se pobočja 
prevalijo v  ravnote teras in v robne kope. To so dejansko že tipični 
kraški pašniki, ki se poleti sušijo, dasi nudijo še vedno dokajšnjo 
pašo. Najbolj se z drevjem ali celo gozdom mešajoi na severu, v  
bližini Postojne, a najbolj so goli na jugu, nad zgornjo Reško dolina, 
kjer gledajo marsikje na površino gole skale, razdrta rebra.

Toda k razprostranjenosti teh pašnikov je nedvomno tudi na
rava sama mnogo pripomogla. In sicer z velikoi poletno* sušo, ki je 
čim južneje, tem hujša, saj sta tu poletna meseca julij in avgust 
najbolj suha (126, 47). Razen tega je tudi burja pripomogla po svoje 
k neuspevanju gozda. Gozd se tu težko obnovi, ako ga je človek 
z domačimi živalmi uničil. D a so pri tem vplivali tudi prirodni po
goji, nam najbolj instruktivno pokaže primerjava s severovzhodno 
stranjo, kjer sega gozd prav do tal. Le redke majhne travnate jase 
soi tu, tam v  krajevnoi ugodnih legah.

Snežniška planota leži neposredno ob mediteransko vplivanih 
pokrajinah. Iz vasi na njenem zahodnem vznožju so1 že zgodaj go
nili sem gor čez poletje živino na pašo. Da so bile tod zgoraj ob
sežne planine, o tem nam pričajo zgodovinski viri (55; 123), pa tudi 
stara krajevna imena (Gora, kar je bila tod označba za planino, pa 
Stanoviše itd.). Očitno je, da so za planinske pašnike iztrebili obilo 
gozda, predvsem v suhih dolinah, dragah in na visokih terasah v 
zahodnem robu. V nekaterih delih teh višav pasejo še sedaj, toda 
prave planine SO' že davnoi opuščene in mnoga nekdanja pašna pod
ročja je spet zarasel gozd. Posebno v  dobi, ko je v živinoreji pre
vladovala ovca, so na Snežnik gonili na poletno pašo velike črede 
ovac od blizu in daleč, zlasti iz preveč sušne kraške severne Istre, 
tudi iz vasi v Čičariji ter pod njo. Odkar pa je ovčereja tako silno 
nazadovala, so opuščali planinsko pašo tudi na Snežniku. — Šele 
v  naši dobi soi na višavah nad Žabičami spet uredili planino Goljak. 
Velika izkrčena južnozahodna pobočja, porasla s travo, pa so kot 
paša ali košenice v  območju živinorejskega gospodarstva Zgornje 
Pivke in Reške doline, katere zgornji del je znan pod značilnim 
imenom Podgora (123).



Na planoti sami je človek v celem bolj pičlo* spremenil gozdno 
vegetacijo. Krčevine so primeroma redke. Za planinske pašnike so 
si jih ljudje marsikje uredili. Prebivalci vasi v Reški dolini so si 
uredili svoje pašnike na prostranih nižjih legah ter v bočju. Tu so 
stare krčevine. Dovolj jih je bilo* na razpolago v bližini naselij, a 
na višave so' gonili živinoi tudi iz večje oddaljenosti, s Krasa, Brki
nov ter kraške severne Istre. Sosedstvo Snežniške planote na vzhodu 
pa je bilo dolgo jako' malo obljudeno, a kar je bilo tamkaj starih 
naselij, kot v Ložu in Cerknici, so* imela v prisojnih legah vzhod
neje ležečih planot in višavij ugodnejše pašnike na razpolago (pri
merjaj Loški Potok). V takšnih pogojih se je na Snežniški planoti 
razvilo planinsko' gospodarstvo.

Preostalo' bi še vprašanje, kako> je z možnostjo', da bi bili na 
Snežniški planoti uredili krčevine za polje in za vasi. Nikjer se to 
ni zgodilo, niti enega naselja nimamo na planoti, iz česar moramo 
sklepati, da tudi polja niso uredili nikjer na planoti. Pri tem mo
remo opozoriti, da bi bile ponekod, vzemimo v  Gomanjcah, pa v 
ravnotah Javomiškega predela, ki imajo nadmorsko' višino okrog 
1000 m, dokajšnje plane ploskve na razpolago. Ali so tedaj neugodni 
klimatski pogoji med vzroki, da se to ni zgodilo? Danes; vidimo 
ponekod ob gozdarskih hišah njive krompirja v višinah med 940 in 
1100 m. Posamezne vasi s polji imamo' v višinah nad 1000 m ipak 
ponekod, bodisi na Potočanskem višavju kot zlasti na Idrijskih 
planotah. Vendar tam so odprte lege, tu pa so* močno zastopane 
konkavne oblike, kjer se le prepogosto' mraz preveč stopnjuje, tudi 
v  poletnih nočeh, kar za posevke v  takšnih višinah ni ugodno. Do
končni odgovor pa bi mogli podati, alco bi imeli zbrane podatke, 
kako uspevajo posamezni sadeži ob gozdarskih kočah, raztresenih 
na Snežniški planoti v raznih višinskih in geomorfoloških legah.
V celem imamo» vtis, da prirodni pogoji zares niso vabili na krčenje 
in naselitev, dasi ga niso docela onemogočali. K temu so se družile 
še posestne razmere, a težišče ostane na prirodnih ovirah.

In tako je ostala Snežniška planota nemara največja sklenjena 
gozdna pokrajina na Slovenskem, kjer moremo še dandanes poto
vati ure in ure, ne da bi dospeli do kraja goizda.

Snežniška planota je tudi, kar se tiče živali, še zelo' svojevrstna. 
Tu še domuje medved jako' obilno, dasi ga seveda pomaga očuvati 
umetna zaščita. Tudi volkov je še mnogo. In da je divjačine obilo, 
srn, jelenov itd., se ob sebi ume, posebno' spričo' ogromnega fev
dalno-'veleposestniškega gospodarstva, ki je pomagalo' ščititi lovsko 
interesantne gozdne živali.



GOSPODARSTVO. Kakor je razvidno že iz dosedanjega, je ostala 
Snežniška planota v vsem obsegu neizkrčena in neposeljena. Znatna 
nadmorska višina, dokaj ostro podnebje pa prevlada kraškega po
vršja s pičlostjo gladkega ravnega reliefa in pomanjkanjem vode 
so vsekakor poglavitni prirodni vzroki tega. Vendar bi ponekod bilo 
nemara možnosti za kmetijsko' poselitev, vzemimo v suhi dolini na 
Gomanjcah, pa tu, tam po' Mašunski ravnoti, pa morda kaj malega 
še kje na visokem robu, na planih policah. Očitno so neugodni 
demogeografski pogoji preprečili agrarno poselitev ter ustrezajočo 
kmetijsko' izrabo' tal.

Tako' je vsa ogromna Snežniška planota ostala zarastla z goz
dom, ki je dandanes največjega gospodarskega pomena tamkaj, 
kjer prevladujejo smreke in jelke, to' je v visokih legah, a v nižjih 
tudi zlasti v severnem delu, kjer sega smrečje povečini prav do 
vznožij.

Kar je bilo krčenja, se je omejevalo domala le na prisojna 
južnozahodna pobočja, ki so očitno vabila s svojimi toplimi sonč
nimi legami, kjer je vrh tega prevladovalo' listnato drevje, spodaj 
hrast in zgoraj bukev. A še tukaj so za njive izkrčili le malo po
vršja, in sicer domala samo v spodnjem delu obviselih suhih dolin, 
kjer so' nastala nekatera naselja. Toda celo te vasi so ustanovljene 
v primeroma nizki legi, Palčje 604 m, Koritnice 623 m in Jurešče 
703 m visoko', nedaleč od dolinskih naselij. Po svojem značaju in 
po' značilnostih lege ter gospodarstva pripadajo še popolnoma do
linskemu področju. Toda od drugih strani se vasi niti toliko niso 
vzpele proti planoti iz obdajajočih jo podolij.

Gozdarstvo' je ostalo' poglavitna gospodarska oblika izkori
ščanja na Snežniški planoti, a izhodišče so' bližnja podolja. Toda 
le primeroma majhen delež gozda je bil v  kmetski posesti, kakor 
so, vzemimo1, Javorniki, v severnem delu v  posesti Cerkničanov; po 
drugod se je kmetski gozd omejeval bolj na robna področja in je 
na jugu obsegal največ bukovino', ki je imela za moderno' gospo
darsko izkoriščanje znatno manjši pomen. Po veliki večini je bil 
gozd v  veleposestniški lasti, največ graščine Snežnik (ali Šneperk), 
ki je imela svoj sedež v  gradu enakega imena na zahodnem robu 
Loške doline, tik nad vasjo Kozarše.

Gozdno gospodarstvo je vtisnilo pečat pokrajinskemu licu na 
Snežniški planoti. Zgradili so obilo gozdnih poti, večjih kolovozov 
in tudi precej pravih cest. Za časa italijanskega gospostva so zgra
dili mnoge utrdbe in ceste med njimi; vojaške ceste soi še sedaj 
dobro' obran jen e. S cestami je Snežniška planota zlasti v srednjem



delu preprežena dokaj na gosto. Razen tega je  gozd  razkosan s p re
sekami, ki potekajo povečini v prem ih črtali čez h rib  in dol. Na 
mnogih k ra jih  so postavljene gozdarske koče, v katerih  bivajo 
lovski in gozdni pazniki in  nadzorniki. Ob njihovih hišah je obi
čajno* vsaj m ajhna tra ta , pa v ugodnih legah kaka n jiva krom pirja 
ali vsaj k ak a  v rtna  greda.

P ravzaprav  so* uslužbenci gozdne uprave edini tra jn i prebivalci 
te ogromne gozdne anekumene. Toda izkoriščanje gozda dovaja 
vedno' znova delavce, sekače, tesače in voznike na. začasno* bivanje 
na  planoti. Gozdarski delavci so si postavljali borne koče, bodisi 
iz drevesnega lubja  ali iz b run  zgrajene preproste začasne zgradbe. 
Ker se običajno sekanje prestavlja poi posameznih predelih širnih 
gozdov, se z njim  vred prestavljajo' tud i koče, k i jih poi krajšem  ali 
daljšem delu znova opustijo. Vrh tega je nekaj oglarstva z, začas
nimi oglarskimi kočami.

Raznovrstno izkoriščanje gozda vzdržuje vednoi nekaj ljudi na 
planoti, obljudenost pa se menjava, po posameznih letih in letnih 
časih, pa  tud i po posameznih področjih. N a delo v gozde prihajajo  
km etski ljud je  največ iz najbližjih vasi, posebno iz, onih, skozi k a 
tere držijo glavne vozne ceste s planote do železniških postaj, k jer 
nakladajo' les. Tam kaj so osredotočene tudi velike žage, k i p rav  
tako zaposlujejo' obilo* ljudi, posredno povezane s Snežniško p la 
noto, pa  končnoi tud i nova podjetja, p rave lesne industrije.

POKRAJINSKA VLOGA SNEŽNISKE PLANOTE. Videli smo, da v 
gospodarskem pogledu Snežniška planota takoi rekoč dopolnjuje 
sosedne pokrajine, k i jim  nudi za zgradbe in kurjavo  potrebni les, 
pa za žagarskoi-industrijsko obdelavo in za prodajo. Vrh tega s svojo 
veliko razsežnostjo, k i presega potrebe neposrednega sosedstva, ne 
glede n a  posestniške razmere, pomeni samostojen objekt gospodar
skega izkoriščanja, p ri čemer posredno* in  neposredno nudi jako 
znaten v ir dohodkov v obliki raznovrstnega zaslužka. Za kmetijstvo 
pomeni nekaj v živinorejskem pogledu, osobito za Reško* dolino' in 
Pivko, k i se nad  njim a razprostirajo  širne travnate  planjave, med 
najobsežnejšimi n a  Slovenskem.

S svojo visoko* in široko gorsko* gmoto* te r veliko* razsežnostjo 
predstavlja Snežniška planota zelo* močno ločilo med bližnjim i po
krajinskim i enotami. Intenzivnost ločila stopnjuje* masivnost in 
velika širjava gorske gmote, a nič manj, če ne še bolj, k rašk i značaj 
površja te r zlasti sklenjenost ogromnega gozda. Snežniška planota 
je pomenila prom etu vedno veliko oviro*, značaj prirodne pregraje
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Priloga V. Ovčarske poti na Snežnik (po V. Klemenčiču)





je imela v vseh zgodovinskih časih, kakor ga ima tudi še dandanes. 
Ker se tako1 višina kakor gorska širjava veča od SZ proti JV, je 
razumljivo, da je v srednjem in južnem delu še teže prehodna nego 
na severu. V severnem delu se nahaja prehod čez Stare ogljenice, 
ki ga navajajo zgodovinarji kot ono> starodavno' pot, ki so jo upo
rabljali med Ložem in Reškoi dolino' ter Pivko*. Kaj prida konkret
nega o' uporabi te prečne poti pa, do sedaj še ni popisanega,. Nemara 
je nastanek tega visokega prečnega prehoda v genetični povezanosti 
s potekom poselitve. Zakaj posebno' zgodaj poseljena področja so 
bila Pivka in Reška dolina, pa Cerknica in Lož, kjer so bila že v 
prazgodovinskem razdobju številna naselja. Zgornje Pokupje se je 
obljudilo' šele jako pozno. Tako' nam je lažje razumeti zgodnji na
stanek poti čez Stare ogljenice, ki so prihranile ovinek skozi Po
stojnska vrata.

Snežniška planota je primeroma dokaj na gosto preprežena 
z gozdnimi kolovozi in cestami, nastalimi seveda domala samo' za
radi gozdnega izkoriščanja. Vendar imamo' tudi modeme ceste, ki 
držijo kot javne zgradbe čez vso planoto'. Takšna je stara deželna 
cesta, ki drži od Knežaka in Koritnic mimo Mašuna skozi Kozarše 
proti Ložu, pa novejša deželna cesta, tekoča od Šempetra,-Pivke 
sko'zi Trnje in čez Bršljanovec ter Otoško' dolino* na cerkniško 
Gorenje Jezero. Toda moderne ceste nimajo' dosti prometa v smislu 
vezave med obema podoljema. Stikov med Reško dolino ter No
tranjskim podoljem in Zgornjim Pokupjem je bilo v vseh časih 
skrajno malo. Saj je podoba, da tudi pot čez Stare ogljenice ni 
imela kaj prida vloge in Snežniški planoti ni mogla vzeti vloge 
demogeoigrafskega ločila. Zelo krepko* se ta vloga pozna v funkciji 
meje, ki jo' je imela, Snežniška planota v celotnem demogeograf- 
skem dogajanju malodane v vseh časih. Ločila je primorski predel 
od notranjega, kakor dandanes loči Koprski primorski okraj od 
okrajnih skupnosti notranje Slovenije. Politične ter cerkvenouprav
ne meje so se naslanjale nanjo. Razširjanje jezikovnih pojavov je 
v njih našlo' prirodno mejoi, nudeč jim oporo kot ovira s svojo 
anekumensko' funkcijo*, pa zaradi tega loči slovenska narečja. Ljud
sko občevanje se je gibalo' le v podolžni smeri, ne pa prečno čez 
Snežniško' planoto', ki je vedno pomenila pregrajo zanj. V starem, 
srednjem in novem veku je bila Snežniška planota najčešče meja 
teritorialnih enot in tudi v najnovejšem razdobju smo* jo* videli 
v takšni vlogi.

Vloga demogeografskega ločila tem bo*lj pripomore do veljave 
prehodni funkciji Vrat, ki se nahajajo na obeh njenih koncih. Na



tako dolgo razdaljo, za celih 60 km dolžine otežen, če ne celo one
mogočen prečni prehod čez Dinarsko gorovje, se pač tem bolj za
žene na oba prevala, ki ju je narava zarezala ob koncu Snežniške 
gorske enote. Eno so Postojnska vrata, ki so postala prometno grlo 
ogromnega pomena, saj tečejo skoznje prometne poti prvega reda. 
Drugoi soi Delniška vrata, ki drži skotznje po prirodi nakazana pot 
od Pokupja k zgornjemu Kvarnem. Tudi ta prehod spada med poti 
prvega reda.

%



POSOČJE ALI GORIŠKO PRIMORJE





UVODNA KARAKTERISTIKA. Prehajam o v Posočje, v oni predel, 
k i je stvor il osrčje stari Goriški grofiji te r tudi kasneje' pomenil 
vedno- osrednji predel posebni deželi Goriški.

O be imeni ga karakteriz irata. Posočje je  zanj prava označba, 
zakaj hidrografska enota soškega porečja ni samcu njegovo' ogrodje, 
m arveč se obseg nekdanje dežele skoro natančno ujem a z okvirom, 
ki ga, tvori razvodnica, ločeča jo  od sosednih porečij. O d tega pri- 
rodnega okvira se je političnoteritorialni obseg dežele odmaknil 
v nekaterih sektorjih spodnjega področja. Zgornji del Vipavske 
doline je  bil upravno' prik ljučen P ivki te r Reški dolini z Brkini, 
pa z njim i vred v območje K ranjske dežele, podobno kot se je 
zgodilo' z, zgornjim porečjem Idrijce. Na Krasu je  priroda sama 
s prevlado' zakrasevanja zabrisala sledove razvodij in goriška po
litična oblast je že zgodaj segla do prave Istre v Brkinih. Nižina 
ob spodnji Soči se razprostira na široko proti zahodu, k je r p rehaja 
v Furlansko nižino.

Posočje po' prirodnih svojstvih ni enoten predel. Zgornji del je 
alpski, povečini se nahaja  celo v visokogorskem alpskem območju; 
priroda mu je dala ugodne možnosti za stike s sosedstvom, bodisi 
po Staroselskem podolju in Nadiški dolini na Furlansko mimo Če
dada ali preko' Predela na koroško stran. Zgornje Posočje je  imelo 
v toku zgodovine večkrat svojo posebno' usodo, svoje stike na zu
nanjo' stran  in je  nekaj časa tvorilo svojo posebno' politično' enoto, 
Tolminsko gastaldijo, navezano' na  čedajsko stran. Razmeroma 
kasnoi se je prik ljučila Goriški politični enoti. Tesni značaj Soške 
doline pod Mostom (Sv. Lucija) je  vsekakor zelo mnogo pripomogel 
k  temu, da sta bila Zgornje te r Srednje Posočje večkrat bolj rahlo 
povezana med seboj in šele m odem a prom etna sredstva, obvladu
joča tud i ovire pretesne doline, so ju  dovolj trdno sklenila,

K ras je  pokrajinska enota, ki vidimo' v novejši politični zgo
dovini po' veliki večini priključeno' na Posočje. Toda po svoji prirodi 
in legi nudi možnosti tudi za drugačne zveze. Severni rob K rasa je 
zelo' visok, neposreden in strm; V ipavska dolina je videti z. njim  od



južne strani prav krepko ograjena in zaprta. Čezenj vodijo sicer 
nekateri prevali, toda dokaj visoko* so zarezani in ceste morajo pre
magati v njih velike klance; še najboljši in najzložnejši je prehod 
ob Branici mimo* Branika (Rihemberka) in Štanjela; podoba je, da 
je po tej poti Goriška politična enota najuspešneje pritegnila nase

Pod. 138. Pliocenski razvoj Soče I

Domnevana prvotna usmerjenost vodnih tokov v območju sedanjega Posočja

Kraško pokrajino, ki pa je tvorila v okviru Goriške vedno neko 
posebno enoto, najbolj samosvoj predel v njej.

Pokrajina v spodnjem Posočju obsega Soško ravan in lagunski 
pas. Po prirodi je to svojevrstno prehodno področje med vplivi 
z morja in s kopnega. Nič čuda, da se je tu uveljavljalo tudi strem
ljenje po zvezah preko* morja in da se je ta obrežni pas v novejši 
zgodovini dolgo držal ločeno od srednjega Posočja. Z oddaljevanjem 
od kraškega roba, zlasti pa od spodnje Soče se naglo gubijo* elementi 
soške skupnosti in se namesto* njih uveljavljajo značilnosti široke 
Furlanske nižine.



Jedro dežele, njeno prirodno osredje in ogrodje je v srednjem 
Posočju, posebno v predelu, kjer se ob prestopu iz soteske pri Sol
kanu Soška dolina razširi ter se stika s široko Vipavsko dolino'. 
Stik Soške in Vipavske doline se nahaja v pasu eocenskega fliša, 
v dolgi in široki sinklinali, ki se tu pričenja spuščati pod nasipino

Pod. 139. Pliocenski razvoj Soče II 

Verjetno stanje rečnega omrežja nekako v srednjem pliocenu

Soče in rek Furlanske nižine. Fliš je tu razrezan v izredno členovito 
pokrajino', kjer so ostali razmeroma nizki griči nad ravnim dolin
skim dnom. To je oni element površja, ki v bistveni meri sodeluje 
v reliefni strukturi pokrajine ter silno razširja obseg doline, bodisi 
Soške kot Vipavske. Stik Soške in Vipavske doline, ravno dno ob 
obeh rekah, prav posebno pa še nizke flišne gorice, ki tvorijo po
glavitni del Vipave ter Brd, to je pravo prirodno osrčje pokrajine, 
ki je dala zasnovo za nastanek dežele. Da je dobila ime po' Gorici, 
po eni izmed neštetih goric, ki predstavljajo glavni element površja, 
je prav posebno značilno in bo' vedno pričalo, kako je geneza dežele



vezana na toi lego, na križišče Soče s flišnim pasom. Dasi je ime 
Goriške manj prikladno za celo* deželo, ako vzamemo v poštev pri- 
rodna svojstva vsega ozemlja, nam ostane vendarle v njem izredno 
točna opredelitev njenega nastanka, označba dežele po prirodnem 
osredju, iz katerega je nastala.

Ta del ravnine ob Soči, segajoč od ustja Vipave pa do' začetka 
Solkanske soteske ima zelo svojska prirodna svojstva in se je 
uveljavljal zelo učinkovito: ter docela izredno vidnoi v demogeo- 
grafskem dogajanju, ustvarjajoč pogoje za prometno in politično- 
upravno središče celotnega Posočja, za nastanek vodilnega mesta 
Gorice. Zato je popolnoma upravičeno', da se najčešče označuje kot 
posebna pokrajinska enota, ki ji gre pač najbolj ime G o r i š k e  
r a v n i n e .

Jedro Posočja je vsekakor ta zožena Soška ravan na stiku 
z Vipavsko dolino' ter z Goriškimi Brdi.

Na Goriška Brda se naslanja hribovita pokrajina Beneške Slo
venije, ki doseza v svojem zgornjem delu že znatne višine. Ta 
pokrajina pripada Posočju povečini le posredno, toda odmaka se 
proti Soški ravnini z Nadižo in Terom. Poi reliefu kakor tudi v kli
matskem in demogeografskem oziru je najbolj povezana s srednjim 
Posočjem.

Dinarske planote med Sočo ter Postojnskimi vrati pripadajo 
Posočju samo v zahodnem ter osrednjem delu, dočim se na JV 
primaknejo' že povsem v območje osrednjeslovenskega predela, 
oddajajoč vodo po' podzemskem potu porečju Ljubljanice.

Na severu od Trnovsko-Nanoških planot obsega Posočje za
hodni del Cerkljanskoi-Škof jeloškega hribovja. Po prirodnih svoj- 
stvih ni bistvene razlike med vzhodnim posavskim pasom ter 
zahodnim posoškim delom. Tudi v podnebju se šele na skrajnem 
zahodu, v Tolminski kotlinici, uveljavljajo' vplivi od Jadranskega 
morja, podobno' kot v kulturni geografiji ter v naselbinskih značil
nostih. Toda v celem smo tudi tu še povsem v kontinentalnem 
področju z domala istimi pokrajinskimi elementi kot v  posavskem 
delu. Toda upravna in gospodarska organizacija veže pokrajino 
na Posočje in s tem na primorsko' stran.

Oddelek Soške doline med Tolminom ter Srpenico s Krejskim 
podoljem je izrazita prehodna pokrajina, ki posreduje med sred
njim in alpskim visokim Posočjem ter veže eno kot drugo s Cerk
ljanskim hribovjem in Beneško' Slovenijo'. Alpski, dinarski ter 
submediteranski elementi se tu stikajo in prepletajo. Vendar v 
gospodarstvu in celotnem življenjskem udejstvovanju se najbolj



uveljavljajo alpski elementi, zato smo to pokrajino' obravnavali 
v sklopu Slovenskega alpskega sveta. Toda upravno in gospodar
sko se ta predel po Soški dolini veže na Tolmin ter na Gorico, 
a prav takoi seveda tudi ostali zgornji del Posočja, ki ima svoje 
krajevno upravno' ter ekonomsko središče v Bovcu. Kadar govo
rimo tedaj o gospodarstvu Primorja, mislimo vedno< obenem tudi

Pod. 140. Pliocenski razvoj Soče III

Stanje rečnega omrežja ob koncu pliocena

na zgornje, na alpsko' Posočje, ki je z ostalimi predeli Goriškega 
povezano v upravno enoto* ter pomeni sestavni del velike pokrajine 
Slovenskega Primorja.

Posočje je izrazito' mejna pokrajina, ki druži po prirodni struk
turi različne predele, a jih veže v upravno enoto s svojimi za pro
metne povezave takoi ustreznimi dolinami. Značaj mejne pokrajine 
se razodeva predvsem v tem, da se v Posočju ter ob njem stikajo 
po prirodnih, gospodarskih in demogeografskih svojstvih tako bi
stveno' različne dežele. Proti Z odtod se razprostira Furlanska ni



žina in za njo ravnina do v porečje reke Pad, proti vzhodu od tod 
se vleče Dinarski gorski sistem in v njem znamenito* kraško* površje, 
v severnem delu pa se vzpenjajo Alpe, zopet z docela svojskim 
značajem v vseh pogledih. Po*s*očje je* v glavnem še* alpska-din arski 
predel in ima tudi po ogromni večini slovensko prebivalstvo, le 
primeroma majhen del ravninskega področja je poseljen s Furlani 
ter Italijani. Vendar so velesile po* drugi svetovni vojni potegnile 
mejo* med Jugoslavijo* ter Italijo* tako*, da so mejni in robni predeli 
v prav vsem obsegu slovenske zemlje priključeni na italijansko 
stran. Vsa Beneška Slovenija je ostala v okviru Italije, prav tako 
južna Brda, pa zahodni Kras z narodno* mešanim robnim delom 
Soške ravnine in končno* velik del Goriške ravnine z vodilnim 
mestom Posočja, Gorico samo. Nikjer v vsem Posočju ni kak ob
mejni kraj z italijanskim ali furlanskim prebivalstvom prešel pod 
jugoslovansko upravo*. Sedanja državna meja med Italijo ter Ju
goslavijo* je prepustila znatne dele robnega slovenskega ozemlja 
italijanskemu gospostvu.

S O C  A

Malokatera pokrajina na Slovenskem ima tolika in tako iz
razita svojstva mejnega in prehodnega predela kot Posočje. Nobena 
reka na Slovenskem ne teče sko*zi tako< raznovrstna območja: Soča 
izvira še v osrčju visokih Alp, v osredju Julijskih snežnikov, njen 
zgornji tok je tipično' visokogorski. Njeno ustje pripada obrežju 
Jadranskega morja tako* rekoč z večno pomladjo*, njen spodnji tok 
pripada območju ravnine, ki je obrobni del velikega Furlanskega 
nižavja, a obliva obenem še rob Krasa. S srednjim tokom se nahaja 
v mejnem področju med flišnim in apniškim delom dinarske osred
nje zone*. Njeno porečje druži tedaj visokogorski svet, predalpska 
hribovje, kraške planote in nizka eocenska vinorodna brda, široko 
nižavje in mediteransko* primorje. Po* zgradbi obsega alpski in di
narski predel, pa še* obrobni del nižavja, kjer elementi tektonike 
nimajo* več učinka, pač pa nagnjenost k Jadranskemu morju.

Ako* vzamemo v poštev vse navedeno*, se ne bomo* čudili, da 
vidimo* tako* izredna zavit tok Soče; v  tem pogledu pač z njo* ne 
more tekmovati nobena druga slovenska reka. Izredno* krepke vi
juge dela Soča, prave zavoje v  kolenih. Začne z največjim že v 
povirju v Trenti, potem na Logu, pa nižje do*l še vedno* pet: pri 
Žagi nad Srpenica, pri Tolminu, pri Plaveh, pa pri Solkanu in



končno še zadnji, a b lažji zavoj, k i ga izvede med Turjakom  in 
Isolo Morosini.

Tak zavit in tolikrat zapognjen rečni tok je vedno' znamenje 
in izraz sprememb v hidrografiji, v preložitvi rečnih smeri in tokov, 
ki soi jih povzročili razni faktorji, bodi v davno odmaknjenih časih, 
bodi da se dogajajo' še dandanašnji. Spodaj na ravnini je Soča še 
v naših časih, takoi rekoč pred našimi očmi preložila svoj izliv 
v Jadransko morje; ni čuda, da so na svetovnih geografskih kon
gresih že v drugi polovici prejšnjega stoletja Sočo* imenovali »naj- 
mlajšo' rekoi v  Evropi« (147, 131). Takoi očitna so znamenja, ki pri
čajo 01 spremembah in preložitvah rečnega toka Soče ali vsaj kažejo 
na verjetnost takšnih sprememb, da sio strokovnjaki že zelo> zgodaj 
začeli razpravljati oi njih in da soi se vedno znova vračali k po
skusom, kako jih raztolmačiti. Obilo' se je nabralo razprav 0 1 tem, 
marsikaj je že pojasnjenega, ali v marsičem so sledovi hidrograf
skih sprememb že takoi zabrisani ali celo' odstranjeni, da je pretežko 
rekonstruirati si sliko prvotnega stanja, pa da obtičimo' le na doi- 
mnevah.

Po dosedanjih rezultatih proučevanj je očitno, da je bil prvotni 
vodni tok v območju današnjega Posočja usmerjen konsekventno 
z višjega ozemlja v Alpskoi-dinarskem kopnem proti jugozahodu 
k podaljšku severnega Jadranskega morja, ki je takrat, v srednjem 
terciaru, segalo' še v  severni del Jadranske kotline, v katerem leži 
sedaj Furlanska nižina ter njeno zahodno nadaljevanje. Ta prvotna 
smer od SV proti JZ je še ohranjena v delih sedanjih vodnih tokov, 
v kambreški Idriji, v  Livški Reki in Kozici ter srednji Nadiži, pa 
v toku Soče med Mostom pod Tolminom in Plavmi ter prav tako 
njenim nadaljevanjem v Tolminki z Zalašco, kakor tudi v  spodnji 
Soči pod Solkanom, pa nemara v Čepovanskem suhem dolu ter še 
ponekod v  zgornjem Posočju (prim. karto O' razvoju Soče, 147). 
Kasneje, a primeroma kmalu, so se začele uveljavljati razlike med 
odpornostjo v trših in mehkejših kamninah, ki se vlečejo prečno 
čez vodne tokove in učinki izredno majhne odpornosti zoper erozijo 
v progah ob tektonskih počeh, zlasti dolgih in močnih prelom
nicah, ki gredo' v  kamninah zlasti v dinarski smeri od JV proti SZ, 
v Julijskih Alpah pa posebno' od SV proti JZ. V razhrebanem in 
razrahljanem površju ob teh in takšnih prelomnicah je vodnoi vre
zovanje posebno naglo napredovalo' ter marsikje z zadensko' erozijo' 
vodne tokove potegnilo nase ter polagoma povzročilo' preložitev 
rek in potokov v nove struge in nove smeri. Takšne novejše pre
ložene vode in doline so predvsem ob Soči med Kobaridom in Tol



minom, pa med Bregi n jem in Kobaridom, pa ob spodnji Idrijci od 
Spodnje Tribuše do Mosta (Sv. Lucije) ; čeprav le posredno nastala 
spada zraven tudi dolina Soče med Plavmi ter Solkanom. O spre
membah v smeri vodnega odtoka v Posočju Julijskih Alp je bilo 
govora v obravnavanju »Slovenskega alpskega sveta«, kjer je iz
rečena tudi domneva, da je prvotna Pišnica najbrž izvirala v Zadnji 
Trenti pod Bovškim Grintovcem in da je bil soški izvir nemara 
šele nekako' med Logom ter vasjo Soča, pa da je bila takrat Korit
nica glavna izvirnica. Ponekod so' ostali sledovi starih vodnih tokov 
in nekdanjih dolin samo še v  sedlih, kakor na primer v prevalu 
Vrhovlje nad Brdi, kjer je prvotno: odtekala Soča v smeri na Briško 
Reko, torej v  istem pravcu, kakor je ostal tok med tolminskim 
Praprotnim ter Plavmi, ali pa sedlo v Livku, kjer je nekdaj pri
tekala sprva znatno daljša Livška Reka - Albama, ali pa Predolina 
nad Drežnico, po kateri se je nemara nekdaj pretekala Koritnica. 
Pa končno suhi dol Čepovanski, kjer je za trdno nekdaj tekla reka 
od SV proti JZ mimoi Grgarja na Solkan; če je bila to Soča, kakor 
do sedaj misli velika večina raziskovalcev, ali pa druga, s Sočo 
vzporedna reka, ki je sprva odvajala vode Idrijce ter Bače (147), 
ta zapletena vprašanja naj razčistijo bodoča raziskavanja.

Geologi soi dognali, da se tektonska prem ikanja ob prelomih ter 
v dinarskih progah antiklinalnega dviganja (na prim er v Sabotin
skem svodu) in sinklinalnega grezanja (v dolinskem pasu med 
Breginjem, Kobaridom ter Tolminom in šentviško goro, pa v pasu 
Globoko-Grgar, 151; 152; 149) nadalju jejo  celot še skozi kvartar. 
Učinkovitost prelomov in sploh tektonskih prem ikanj za vpliv 
na hidrografski razvoj se s tem še poveča te r raztegne zlasti na 
m lajše dobe.

Soča ima v svojem takoi nenavadno' živahno in močno zavitem 
toku zares, znake mladosti ter neizravnanosti, ki tem bolj vzbujajo 
začudenje in pozornost, ko je celotni njen rečni sistem — prime
roma kratek in ne obsežen; v zračni črti je od izvira do* izliva 80 km. 
Vsekakor je Soča ena najbolj zanimivih rek na Slovenskem in naj
bolj raznolična. Kljub tako* zavitemu toku pa pomeni Soča s svojo 
dolino* naravno' vez vsega Posočja in s tem osnovnico ter življenjsko' 
žiloi celotne naše Goriške dežele.

Neenoten, nesimetričen in neizravnan je tudi značaj te r sistem 
porečja reke Soče. Od leve dobiva Soča mnogo več in večjih p ri
tokov. Tudi v tej nesimetričnosti imamo učinek p rav k ar nakaza
nega hidrografskega razvoja, razen tega pa posledico dejstva, da 
sestoji Posočje iz medsebojno po prirodi tako raznoličnih predelov.



Na jugu Kras danes sploh ne daje povrhnje tekočih voda. Vipava 
in Brda s svojim flišem so področje zelo* goste vodne mreže, zato ni 
čuda, da priteka odtod eden najdaljših soških pritokov, Vipava. 
Srednje Posočje, ki obsega osrednjo dinarsko* zono s prevlado za
kraselih apniških planot, proti zahodu prekritih na tenko' z eocen- 
sko flišno odejo*, daje jako' malo1 pritokov, med njimi najbolj svojsko 
zanimivo* in močno Idrijco. V visokem predelu Julijskih Alp je ne- 
simetrija še vedno zelo izrazita, samo da je v povirju leva stran 
skoro brez pritokov, a spodaj, od Žage dalje desna. Skratka, tudi 
v obsegu in značaju porečja ter naravi pritokov se razodeva dedi
ščina po izredno* zanimivem in ne* preprostem hidrografskem ter 
geomorfološkem razvoju Posočja.

Tudi velike prirodne enote, čez katere teče Soča, imajo* izrazit 
mejni značaj. Tu se* dinarske zgradbene proge nehajo* ob Jadransko- 
Furlanski kotlini, ki je bila v starejših oddelkih terciara vsa pod 
morjem. Pri tem je med dinarskimi gorskimi enotami takšno* raz
merje, da je vsaka severnejša za nekoliko* daljša od južne sosede. 
Najkrajša je enota Šavrinske eocenske sinklinale; potopljena ni le 
pod prodno nasipino, marveč tudi pod morje in v njenem področju 
sega Jadransko* morje* v Tržaškem zalivu najbolj proti V in JV. Že 
malo* bolj daleč proti Z in SZ sega Kras, ki so ob njegovem tekton
skem JZnem robu žvepleni izviri pri Tržiču. Še bolj proti SZ sega 
Vipavska eocenska sinklinala, ki s svojim flišnim nadaljevanjem 
v Brdih moli precej bolj daleč v nižino*. Posamezne flišne* gorice* se 
še onstran Idrije vzpenjajo* iznad nasipine ob Nadiži, vendar skle
njeno* gričevje Brd se neha ob Idriji. Tudi ob južnem robu te* zgrad
bene enote so* pri Krminu (Fontane dal Faet, Subida) izvori žve- 
plenomagnezijske vode (141, 232), znak tektonske meje.

Severno* od Vipavsko-Briške eocenske sinklinale se dvigajoča 
Trnovska planota, člen v progi osrednjih visokih dinarskih planot, 
se v smeri proti SZ znižuje; najbolj naglo* se jame nižati v pasu ob 
Čepovanu. Pa še druga sprememba se uveljavlja tukaj. Mezozojski 
apniški skladi se skrijejo pod odejo* eocenskih plasti, zlasti fliša, 
ki prevladuje* toliko bolj, kolikor bolj proti SZ gremo*. V Banjiški 
planoti, ležeči med Čepovanom ter Soško dolino, prekriva fliš le 
s tenko* odejo* mezozojsko* apniško osnovo, vendar ne sklenjeno*; 
v posameznih višje* napetih podolžnih pasovih gleda apniška pod
laga na površje, posebno na jugu pri Solkanu in na severu. Toda 
le malo dalje proti SZ, v področju ob Idriji, je vsa apniška podlaga 
skrita pod eocenom, ki gospoduje popolnoma v vsem Beneškoslo- 
venskem hribovju. Po legi v celotnem dinarskem gorovju je* potem



takem Beneškosl o vensko hribovje samo nadaljevanje glavnih dinar
skih planot. Toda hkrati je njega zaključni del, saj preide onstran 
Nadiže, s približevanjem k Tilmentu, v  alpsko smej*. Zanj je zna
čilno', da sega še bolj daleč proti SZ nego Vip a vs k o- bri š k a eocenska 
proga. Kakor v Koradi Kambreškega hribovja je eocen Beneškega 
hribovja za 300—400 m višji od južnega podgorja. In eoeenske flišne 
gorice na, vznožju Beneškega hribovja se nehajo v  premi črti, po
tekajoči od Savornjana pri Tarčentu na Čedad in v glavnem v na
daljevanju iste črte se spuščata Korada in Sabotin v Brda ter teče 
južnozahodni tektonski rob Trnovske planote nad Vipavsko dolino. 
Bolj na sever ko gremo* v  obmoju Posočja, višje so dinarske zgrad- 
bene enote, ki se je na njih razvilo' porečje Soče.

V severnem pasu srednjega Posočja je ostal mezozojski sklop 
tako krepko napet, da ni prekrit s flišem. Naslanja se že ob Julijske 
Alpe, a obdan je z močnimi prelomnicami, tekočimi v  dinarskem 
pravcu, zavijajoč zapadnoi od Soče polagoma v  smer ZSZ-VJV in 
končno ob Stolovem gorovju docela v alpsko smer Z-V. V tem vi
sokem mezozoijskem pasu je izoblikovano že višje Matajursko po
gorje, ki se vzpenja celo do 1641 m nadmorske višine. Celo še v 
podaljšku tega starejšega pogorja gleda apniška kamnina izpod 
fliša, tvorec nad Tarčentom ploščato goro Bernadijo (»elipsoid pri 
Tarčentu« 187).

Srednje Posočje je potemtakem udeleženo na onem znamenitem 
prehodu, v  katerem se Dinarsko gorovje nehava ob Furlanski ni
žini in kjer se obenem nasloni na Julijske Alpe, prehajajoč ob 
njih v takoi imenovani periadriatski lok, ki obdaja severni Jadran.

Julijske Alpe, v  katerih je povirje Soče in njenih zgornjih pri
tokov, so svet zase, visokogorski tipično alpski svet, z interferenco 
alpske smeri Z-V ter dinarske v smeri JV-SZ, a tudi močne tekton
ske prepokanosti v  pravcu JZ-SV. Toda najbolj važno' je, da so 
Julijske Alpe s svojimi izredno' velikimi množinami padavin do
bavljale Soči in njenim alpskim pritokom vedno jako mnogo' vode 
ter s tem bistveno stopnjevale njeno vrezovalno silo, a ji tudi zelo' 
povečavale denudacijski ter akumulacijski potencial. Navezana na 
bližino Jadranskega morja razpolaga Soča vedno z močnim strm
cem, z obilico' alpskega drobirja in z izredno' močnoi razdiralno ter 
erozivno' silo, tako' da je lahko' zelo, hitro pospravila, drobir, ki so 
ga dobavljale visoke Alpe. Tudi v teh pogledih se Soča razlikuje 
od vseh drugih slovenskih rek; v  dnu njene doline je v alpskem 
delu nakopičenega, obilo drobirja, ki so ga pomagali tja dovajati 
tudi ledeniki v obliki moren, pa jezera z zajezitvijo rek. V srednjem



toku je vedno znova nasuti alpski drobir spreti pospravljen, tako 
da teče tu reka že spet v živi skali. Toda spodaj, ob izlivu v Ja
dransko morje, je nasipala Soča vedno in nasipa še sedaj ogromne 
množine drobirja, zlasti proda in peska, tako da vednoi na novo' 
menjava in podaljšuje strugo' in nasipino. Obilica proda in peska 
izvira še iz periglacialnega preperevanja in odplakovanja, ki je bilo< 
v ugodnem podnebju med Alpami ter Jadranskim morjem posebno 
izdatno. Tudi dandanes je izpiranje v  Posočju jako* močno', zato je 
nanašanje in plavljenje v  Soči zeloi obilno. Navaja se na primer, da 
je zajezitveno jezero hidrocentrale pri Doblarju izgubilo že skoro 
tretjina svoje zmogljivosti zaradi nasipine ter naplavine. Soča in 
njeni pritoki imajoi veliko odplakovalno moč; odtočni faktor Soče 
pri Volarjih znaša v posameznih letih od 75 do 84%.

Celotna dolžina Soče znaša 136 km. Od tega odpada na reko 
od izvira do Solkana 93 km, a, do ustja pritoka Vipave 105 km, 
medtem ko preteče odtod doi izliva še 31 km.

Sedaj je organizirana na Goriškem vodna skupnost za Sočo 
z namenom ter nalogo', da se briga za regulacijo vodotokov, zlasti 
hudournikov, za napravo vodovodov in drugih vodnih urejanj.

S O Š K A  R A V A N

UVOD. Velika ravan, ki se začenja ob spodnji Soči ter se raz
prostira od tod daleč proti zahodu, ima v svojem najbolj vzhodnem 
področju še mnogovrstne stike z bližnjim neravnim površjem. 
Bodisi v prirodnih osnovah, kakor tudi v stvareh, ki se tičejo* ne
posredno človeka ter1 njegovega gospodarjenja, moremo tu ugotoviti 
neke pojave in povezanosti, ki imajo značilna svojstva prehoda.
V takšnem položaju se nam pokaže zlasti S o š k a  r a v a n ,  kakor 
moremo imenovati robni del velike nižine, ki se razprostira na za
hodnem vznožju Krasa, pa na južnem vznožju Brd. Soča je nasula 
to ravan, Soča teče še dandanes po njej ter jo veže v  enoto s svojimi 
vodnimi tokovi, naravnimi in umetnimi, razpeljanimi zaradi na
makanja, Robni značaj Soške ravnine prihaja do veljave tudi v 
dejstvu, da gledajo* tu tam kosi živoskalne osnove skozi nasipino, 
razodevajoč, da smo tukaj še v neposrednem sosedstvu Dinarskega 
gorovja, v območju njegovih zadnjih porobkov. Pri Medeji, blizu 
sotočja Birše (Verse), Idrije in Tera, kakih deset kilometrov od roba 
Kraške planote, se dviga iz ravnine docela osamljeno* do- 128 m 
visoko* brdoi, ki sestoji domala v vsem obsegu iz kredih apnencev,



z majhnimi zaplatami eocenskega fliša. Očitno je, da pripada Me- 
dej.sko brdo nadaljevanju Krasa in sicer njegovemu severnemu 
robu, kakor moremo sklepati po geološki sestavi ter po* večji vzpe- 
tosti, ki ga je očuvala pred zasipanjem. Prav tako na desnem bregu 
Soče se dviga med Farro in Majnico grič Fortin. Tudi ta stoji docela 
osamljeno sredi nasute ravnine. Toda v vsem obsegu sestoji iz fliša

Pod. 141. Soška ravan pri Peči nad ustjem Vipave

pa pripada potemtakem nadaljevanju Vipavske eocenske sinkli
nale. Majhen kosec enakega fliša moli na površje tik nad Sočo na 
vzhodnem koncu Gradiške. Brž severno' ter severovzhodno' od Me- 
dejskega brda moli iznad nižine več prav majhnih goric, ki so vse 
iz fliša. Se malo' proti severu postajajo gorice višje in obsežnejše, 
končno pa preidejo' v Brda, ki so' prav tako' v vsem obsegu iz eocen
skega fliša, predstavljajoč po zgradbenem položaju nadaljevanje 
Vipavske eocenske kadunje. Končno' moramo še podčrtati, da leži 
spodnji del Soške ravnine v nadaljevanju Tržaške sinklinale, ki 
je v  svojem nižjem delu potopljena pod morjem; le* močnemu za
sipanju Soče in njenih pritokov je pripisati učinek, da leži danes 
ta del nad morsko gladino in da je s tem stvoril severno obrežje 
Tržaškemu zalivu.



Političnogeografski izraz navedenih prirodnih dejstev se nam 
kaže v  preteklosti, ko je  bila Soška ravan  skozi stoletja mnogo bolj 
povezana na vzhodnoi stran, nego* k  veliki nižini n a  zahodu. Doba 
političnega gospostva oglejskega pa tria rha ta  nam  kaže to*, p a  raz 
dobje fevdalnega gospostva Goriških grofov te r končno nastanek 
dežele Goriške, k i je  pomenila političnogeografsko organizacijo 
celotnega Posočja in  k i ji je  končno v  vsem obsegu pripad la  tudi 
ravan  ob spodnji Soči p rav  do ustja.

Mejni značaj Soške ravnine se kaže tud i v sestavi prebivalstva.
V severovzhodnem delu bivajo še Slovenci, v srednjem delu pre
vladujejo* Furlani, a v spodnjem so* med malim delom Slovencev na 
vzhodnem robu in F urlan i n a  Z v  večjem obsegu Italijani, dediščina 
iz dobe Beneškega gospostva.

PRIRODA POVRŠJA. Soška ravan  je  v vsem obsegu nasuta ni
žina, k i so jo  nasule vode, dovajajoče blato, pesek in  zlasti prod 
bodisi z bližnje Vipavske doline — v starejši dobi tud i s K rasa —, 
kakor iz oddaljenih alpskih pogorij. Zasipanje je  tra ja lo  daljša raz
dobja in  prostrano vznožje Alp in predalpskega hribovja te r kra- 
ških planot se je  na debelo zapolnilo« z raznovrstnim  drobirjem. 
P riroda in  razvrščenost drobirja ni povsod enaka, nanjoi je  posebno 
vplivala razvrstitev  vodotokov in njihovih porečij. Zato je  najbolj 
prim em o, da se lotimo tega poglavja s karakteristiko  vodne mreže, 
ki se naslanja na Sočo, glavno rekoi Soške ravnine.

V razporedbi vodnega omrežja v  območju Soške ravnine vzbuja 
pozornost, da spodnja Soča zavije od Gorice daleč pro ti JZ te r se 
v velikem zavoju izliva v severno stran  Tržaškega zaliva. D rugič 
preseneča, d a  se v  Sočo iztekajo vode s prim eroma jakoi širokega 
dela nižine v zahodnem in severozahodnem sosedstvu.

D a se iztekajo v Sočo potoki iz Brd, je docela prirodno. Versa, 
ki odvaja vodo od ondod, teče po ravn in i do vasi Versa vzporedno 
s Sočoi, dokler se ne izteče v  Idrijo; vzporedni tok z glavno* reko 
nam  je  znamenje, kakoi je Soča močno preplavljala in nasipavala 
te r s tem odrivala Verso. Id rija  stremi k  Soči naravnost, a preden 
jo  doseže, joi vzam e vase Ter, k i se potem izlije neposredno v Sočo. 
Malo višje se v  Ter izteka N adiža; Ter dovaja potem takem  Soči 
vodni odtok iz zelo širokega ozemlja. Vse Beneškoslovensko ozemlje 
od Kolovrata do Čam pona se odmaka v  Ter in njegove pritoke.

Na prv i pogled preseneča usmerjenost Tera; teče proti JV, dasi 
bi mogli pričakovati, da bo iskal pretoka v m orje naravnost proti 
jugu. O dklon na levo' izvira brez dvoma še iz diluvi ja. Veliki til-



mentski ledenik je ležal s svojini jezikom v polkrogu nedaleč od 
Tarčenta in Vidma (Udine), nekako na polkrožni črti, potekajoči 
od bližine Tarčenta čez kraje Tricesimo, Fontanabona, Fagagna, 
S. Daniele, Ragogna (Penck-Brückner, str. 1009, karta 1072/73). Na
sipanje voda, izvirajočih izpod ledenika, je ustvarilo ogromni vršaj 
in z njim odrivalo* potoke, tekoče iz nezaledenelega ozemlja. In med 
njimi je bil tudi Ter, ki se je od tilmentskega fluvioglacialnega 
vršaja odvračal na levo ter si poiskal odtok proti JV. V tej smeri 
je vztrajal do* danes.

V starem veku je po sotočju Nadiža (Natisso) ohranila ime 
združene reke, medtem ko so Ter smatrali le za pritok. (Turrus; 
»Natisso cum Turro«, Plinius, L. XXII, 18.; 138 Czoernig 108.) 
Nadiža se je takrat iztekala vsekakor še pri Ogleju-Aquileji v morje 
in do danes je ostalo kratkemu obrežnemu potoku ime Natissa, 
medtem ko se združeni tok Ter-Nadiža izteka v Sočo nedaleč od 
Ville Vicentine. Stari potek spodnje Nadiže je s prirodnega vidika 
docela umljiv, zakaj v tern področju smo že na desnem krilu plo
skega soškega vršaja, ki je podobno kot tilmentski, dasi manj vzbo- 
čen, nasut v  nižino*. Ostane pa nam vprašanje*, zakaj in kako se je 
tok spremenil. Ni izkjučeno, da je kdaj Soča sama od zavoja pri 
Casseglianu tekla še* dalje proti JZ ter se iztekla v spodnjo Nadižo. 
Saj je dognano*, da je še v novejši dobi spreminjala svojo* strugo 
v spodnjem toku (148). In podobno* ni nič nenavadnega, da se Na
diža in Ter danes iztekata v Sočo* (o* teh preložitvah glej tudi pri 
opisu morskega obrežja).

Soča teče v  spodnjem toku v velikem zavoju po zelo ploskem 
vršaju. O čitno je, da  je* k rašk i rob med ustjem  Vipave in Zagradom 
vplival na njeno* smer, odrivajoč jo* na desno*. Saj teče sprva tik  ob 
njem, potem pa nadalju je  svoj tok v  smeri istega zaleta, p a  se šele 
polagoma zaokrene n a  levo* ob svojem vršaju.

K akor vsa velika Furlanska nižina dalje proti zahodu je tudi 
Soška ravan  nasipina. N asula jo  je  Soča s svojimi pritoki. Njihovo 
porečje se nahaja  z najbolj izdatnim  področjem v območju sred
njih  in visokih apniških gora; zato* so* reke nasipale v prv i vrsti 
apniški drobir. Toda tudi iz drugih kam enin sestoječega o*zemlja 
je  precej in odplakovanje je  dobavljalo rekam  tudi obilo> finejšega 
drobirja.

K opanje in  v rtan je  v tleh, izvršeno na  raznih k ra jih  ob raznih 
prilikah, je  pokazalo*, da zasipanje ravnine ni bilo* vedno enako, 
marveč se je  m enjavalo v  kvartarn ih  razdobjih.



Zgornja plast ravnine sestoji iz proda in peska, in sicer zelo na 
debelo. V neki globini pa se prod neha in pod njim leži dokaj iz
datna plast glinaste naplavine. Še globlje, pod glinasto plastjo, so 
zadeli znova na prod in pesek, ki leži jako na debelo in ki je prav 
tako izpričan kot rečna nasipina. Toda v neki globini se prod s pe
skom vnovič neha in pod njim se začne druga glinasta plast, prav 
tako precej obilna, nakar se v globina zopet začne prodnata nasi- 
pina. Pri Gradežu so vrtali do globine 216,5 m (59; 162) pa še niso 
zadeli na živoskalno osnovo, znamenje, da je vsa ogromna debelina 
proda, peska in gline rečna nasipina.

Vpogled v  notranjo sestavo nasipine v  Soški nižini so dobili ob 
prilikah, ko so vrtali iz praktičnih potreb, ko so iskali dobre talne 
vode za napeljavo1 vodovodov. Posebno dragoceni so vpogledi v 
notranjost, ki so jih dosegli, ko so v  Gradežu, kjer se nahajamo 
nekako* v  zahodnem krilu soškega vršaja, vrtali v globino, da pro
učijo vodne slo je.

Na splošno so našli, da se nahajajo vodne plasti v Soški rav
nini v  različnih višinah ; zgornji vododržni slo j je v globini 7—8 m, 
drugi vodni sloj pa leži v globini med 20 in 50 m, in sicer s tempe- 
raturoi 11° C, kar pomeni vsekakor za vodovodno uporabo* zelo' ime
nitno hladno* vodo. Tretji vodni sloj se nahaja v globini med 60 in 
70 m, toda ta voda ima že za spoznanje višjo temperaturo'. Tudi še 
v večji globini so ugotovili vododržne plasti; tako na primer zajem- 
ljejo za mestni vodovod v  Gradežu vodo iz, globine 217 m (14, 50). 
Vodo so' zajeli v  obliki arteškega vodnjaka; voda je po cevi iz glo
bine 217 m brizgnila še 7 m nad površje (162, 11).

Iz teh navedb se razvidi, da so na Soški ravnini plasti proda, 
peska ter gline nasute ena vrh druge, pa da vse narahlo visijo od 
gora proti morju. Prav zato odteka po njih deževnica ter snežnica 
z zgornjega dela ravnine proti jugu, a hidrostatični pritisk vrže 
vodo navzgor.

Znano' je, da se smatra, da se je nahajala gladina Jadranskega 
morja v ledeni dobi za 90—100 m nižje ko danes in da. so se reke iz 
Alp iztekale v morje mnogo* južneje ko> danes, pa tekle potemtakem 
v nižjem nivoju.

Soča tudi še danes vali s seboj debeli prod, ob visokem vodnem 
stanju in ob povodnjih najdebelejšega, ob nizkem stanju najbolj 
drobnega. V področju njenega vršaja tja do Krasa prevladuje de
belejši drobir, medtem ko> so' vstran od njega, na zahod od Tera 
(Torre) tla iz peska in ilovice (138, 121).



-POVRŠINA SOŠKE RAVNINE V SEDANJEM STANJU. Za sedanje 
stanje na ravnini ob Soči in njenih pritokih je posebno značilen 
silno majhen strmec, kar je za nasuto obmorsko nižino- docela nor
malno stanje. Pod Solkanom se nahaja gladina ravnine ob Soči v 
nadmorski višini 85 m, med Gorico ter Podgoro 70 m, medtem ko je 
aluvialna ravan ob reki v višini 45 m. Pri Zagradu, kjer se Soča 
začne oddaljevati od kraškega vznožja, leži ravnina 25 m, a aluvi
alna ravnica ob reki 20 m visoko*. Medtem ko je od tod strmec še 
kolikor toliko znaten, pa se v spodnjem toku zelo občutno zmanjša. 
Obenem se zelo zmanjša tudi višinska razlika med gladino ravnine 
ter vanjo vrezano rečno* strugo ali dolinko, tako da nekako v  pod
ročju ob ustju Tera sploh ni več zaznatna; tu leži vsa ravan nekako 
13—15 m nad morjem. Pri Pierisu ni le vsa ravan izravnana v  nad
morski višini okrog 8 m, marveč je pas ob reki celo* nekoliko napet, 
dasi le neznatno*. Podobno* je razmerje pri zadnjem obsoškem na
selju Isola, Morosini: ravan leži 2—3 m visoko*, a pas ob reki je 
napet do* višine okrog 5 m.

Podobno* razmerje je ob drugih rekah, Idriji, Nadiži in Teru, 
bodisi kar se tiče strmca v vodotokih in celotne nagnjenosti ravnine, 
kakor tudi glede višinskih razlik med strugami ter obdajajočo na
sipino.

Razlike izvirajo* odtod, ker teče Soča v spodnjem toku, zlasti od 
Zagrada dalje, po svojem vršaju. Tu ni mogla več vrezovati, marveč 
ji je strmec že tako neznaten, da je morala in mora še danes na
sipati. Kar se tiče vodne mno*žine, se njen tok zelo* menjava, v toku 
leta; včasih je jako* plitev, a često* močno* naraste, zlasti spomladi 
ter jeseni. Takrat nosi in vali s seboj velike množine drobirja, ki ga 
mnogo* obleži v strugi, zlasti kadar vode upadajo*. Spričo tega mora 
reka svoj tok preložiti v  sosedno progo; reka se s tem razširja, me
njava svo*j tok, dela vedno nove vijuge in rokave, pa jih zopet na
suje in premenja. Zato* teče Soča v svojem spodnjem toku celo po 
nekoliko* napetem pasu, pa je zategadelj vedno nevarnost, da pre
plavi ravnino. Že v  toku zgodovinskih časov je ponovno* spremenila 
svojo* strugo*. Zoper povodnji pa se morajo boriti s pomočjo* obrež
nih nasipov.

V smeri navzdol postaja Soča čim dalje bolj plitva, pri Pevmi 
je globoka povprečno* 4 m, pri Gradiški tudi še 3—4 m, a pod Za
gradom le še 0,8 m (135, 27).

V razmerju med Sočo* in ravnino* je tedaj zelo pomembna raz
lika nekako pri Zagradu. Medtem ko* je v  zgornjem delu struga in 
dolinka vrezana v  starejšo* nasipino* in spremljajo* reko* v  zapored



nih višinah terase, v dnu pa vidimo le ozko aluvialno dan jo ravnico, 
v spodnjem delu nasipanje še vedno traja, in sicer čim bližje morju, 
v tem izdatnejši meri. Rečno strugo spremlja silno širok pas proda 
in peska, ki je često ves preplavljen in se po njem premetava rečni 
tok sem in tja med odlaganjem. Ta obrečni pas povečini niti ni poi- 
raščen, niti prekrit s preperelino: svetel apniški prod je ob pogledu 
z. visokega viden daleč naokrog, a predstavlja popolnoma nepo
seljeno področje. Čezenj je tudi promet otežen, saj soi neprilike 
bodisi s cestami kot z mostovi, spričo* velike širine ter pogostnih, pa 
burnih poplav.

Podobnega značaja so tudi soški pritoki, pa druge reke na rav
nini. Ob spodnjem Tilmentu je prodna proga doi 2 km široka. Idrija 
in Versa, zlasti pa Nadiža in Ter kažejoi docela podobno geomorfo- 
loško stanje. Ob izstopu iz hribovja ter gričevja teko poi globljih 
dolinkah, razrezanih s terasami, v pretoku čez ravan pa se bregovi 
znižajo, terase izginejo in končno teče reka poi ravnini v skrajno 
plitvi strugi, poi kateri krepko nasiplje. Zato je reka razcepljena 
v brezštevilne rokave, menjava brez prestanka svoj tok in njena 
struga kaže ogromnoi širjavo, ki ni takoi rekoč v nikakem razmerju 
z velikostjo in vodno* množino. Nadiža teče še v Čedadu po< tesnem 
dolu, vrezanem v  laboro, na ravnini pa je 570 m široka in le 1,5 do
2,3 m globoka (135). Akoi gledamo' nanjoi z visoke gore, bode v oči 
dolg pas belega proda in peska, sestoječega iz svetlih alpskih 
apnencev. Na tej enolični rodovitni ravnini pomenijo ti obrečni 
»lijaki«, kakor imenujejo take ogromne suhe na Goriškem (torrente 
po italijansko) (135), skoro edino nerodovitno, neobraslo in neob
delano področje, hkrati pa dokaj učinkovito naravnoi ločilo' in pro
metno' oiviro'. Pas ob Nadiži, podobno kot področje ob Teru loči vasi, 
občine ter druge upravne enote mnogo bolj nego normalne reke.

Da se zavaruje zemljišče v sosedstvu pred povodnijo', ki po
vzroča tem večjo* škodo, ker je združena z nasipanjem proda in 
peska po' rodovitnem polju, so jeli že zgodaj bregove obdajati z na
sipi. Zlasti Sočo spremlja poi ravnini na obeh bregovih nasip. Po
dobno je ob Teru. Pa vendar se je dogajalo*, da je razburkana voda 
ob času velikih povodnji predrla nasip na posameznih, slabše 
oskrbovanih krajih ter udrla v obdelano zemljišče, povzročajoč 
velikoi škodo (138, 83).

Te velike suhe, ti široki »lijaki« se kakor orjaški beli trakovi 
vlečejo čez širno ravan. Nase obračajo pozornost s svojo svetlo 
goljavo, potegnjeno' sredi med sklenjeno zelenje rodovitne ravnine. 
Zakaj beli apniški prod ter pesek, uglajen, obrušen, pa vedno znova



prevaljen, je zmerom na novo sveže beline. Tu zlahka razumemo', 
kako da je človek tolikim rekam in potokom dal ime Bele, bodi da 
je tot kje ob visokih Alpah ali v predgorju ter na ravnini. In tu 
razumemo', kako da soi v prejšnjih stoletjih Soči dali ime »Bele vode« 
(141, 5); ne more biti dvoma, da je nastalo ime po širokem pasu 
belega apniškega proda in peska.

VODNE RAZMERE. Stanje strmca ter razmerje med višino struge 
in ravnino je temeljnega pomena za vodne razmere v površinskih 
plasteh ter za rečni režim in plavje. Y zgornjem delu ravnine uhaja 
deževnica ter snežnica skoro vsa v  prodna tla (geološka karta, spec. 
karte list Gorica, označuje vso ravninoi od Medejskega apniškega 
brda in od Brd doi flišnih gričev pri Šempetru za Gorico, pri Vrtojbi 
ter Biljah, pa do kraškega roba kot nasipino soškega proda).
V prodnih tleh se nabira velika množina talne vode, a njena gladina 
se nahaja v zgornjem delu, kjer leži površje ravnine pri Gorici za 
35 km nad soško strugo dokaj globoko v tleh. Po Goriški ravnini 
tja do spodnje Vipave morajo vodnjake kopati dokaj globoko', ko 
hočejo zajeti talno vodoi za svoje potrebe; voda je izvrstna, čista in 
hladna. Z večjo oddaljenostjo od gora in goric prehaja v tla tudi 
voda iz rečnih strug. Celoi Soča, ki je vendar zelo vodnata reka, 
odda v sušni poletni dobi glavni del svoje vode v  prodnata tla; 
v časih največje suše se zgodi, da je njena struga med krajema 
Cassegliano in Pieri» popolnoma suha na daljavo nekaj kilometrov 
(141, 16). Druge reke, ki tečejo na večjo daljavo po prodni ravnini, 
kakor Nadiža in Ter itd., so v  poletni dobi redno suhe, samo da na 
mnogo večjo razdaljo in za daljšoi dobo.

S približevanjem k morju postaja v  tleh prostora za talno vodo 
čim dalje manj, njena gladina se polagoma vzdiguje', se bliža po
vršini, joi nazadnje doseže ter se pokaže na dan v  obliki mnogih 
studencev. To je oni znameniti pas vodnih izvirkov, v  katerih stopa 
na dan talna voda v  neki oddaljenosti od morske obale. Ob Soči in 
v njenem sosedstvu se nahaja ta pas izvirkov precej blizu morja; 
v smeri proti zahodu pa se odmika od obale čim dalje bolj v notra
njost. Ravnina je tamkaj širša in očividnoi vladajo v  spodnjih in 
zgornjih plasteh drugačne vodne razmere. To so znamenite »risor- 
give« Furlanske nižine, ki pomenijo važno hidrografsko mejo. 
Južno od njih se nabira voda v  rečnih strugah, ki postajajo zopet 
vodnate, nekatere še bolj nego v zgornjem toku. Soči se od Pierisa 
navzdol vodna množina naglo poveča in reka teče zopet v polni 
veljavi. Podobnoi je z drugimi rekami proti zahodu. Toda iz izvir



kov talne vode nastajajo tudi na novo rečice in potoki ter se v le
nem, zavitem toku gibljejo: proti morju. Pa tudi med vodotoki je 
ravan spričo visokega stanja talne vode v  znatnem delu dobro na
močena ali celo kar vlažna, ponekod celo* močvirna, zlasti s pri
bliževanjem k morju, k lagunam.

Širina ozemlja, v katerem se uveljavlja na zgornjem robu 
pronicanje vode v  peščena in prodnata tla, na spodnjem robu pa se 
pojavljajo izvirki talne vode, koleba v  toku leta, pač v sorazmerju

Pod. 142. Na ravnici pri vasi Sovodnje

z obilico padavin, kakor raste in pada gladina talne vode. Zdaj se 
širi, zdaj oži, kakor se uveljavljajo razlike med sušnimi in mokrimi 
letnimi časi. Pa tudi klimatska kolebanja med bolj sušnimi in de
ževnimi razdobji prihajajo do* učinka v  podobnem smislu.

K akor drugod po nižinah je  bilo tud i na  Soški ravnini obilo 
potrebe in prilike za poseg človeških rok v prirodno hidrografsko 
stanje. Zlasti Sočo- so obdali z nasipi ob bregeh, da z njim i zavaru 
jejo sosedno polje pred povodnjimi te r pred  zasipanjem. Nasipe je 
treba vednot skrbno čuvati in izpopolnjevati te r sproti popravljati, 
saj se je pogosto dogodilo-, da jih je  voda predrla in udarila čez, 

D ruga oblika um etnih del so kanali za umetno nam akanje, k i 
so napravljeni zlasti na levem bregu Soče, v predelu med reko- in 
kraškim  robom te r morjem. Kopati so začeli v letu 1894 te r izkopali 
glavni prekop, imenovan »Canale Dottori«, na vzhodnem robu rav-



nine blizu kraškega vznožja. Yanj soi napeljali vodo iz Soče, k i so 
jo  zajeli p ri Zagradu; v spodnjem koncu so glavni prekop usmerili 
skozi plovni kanal pod Tržičem, k i se izteče v  m orje skoizi Porto 
Rosego. Iz glavnega prekopa so napeljali čez polje šest stranskih 
kanalov, a  iz n jih  še obilico m anjših jarkov, po katerih  dospeva 
voda do njiv  in travnikov. V celem se na  ta  način umetnoi nam aka 
4000 ha. zemljišča, od kraškega roba p a  do bližine Soče. Poseben 
režim vodnega izkoriščanja določa, v katerih  letnih dobah se smejo 
nam akati posamezne vrste ku ltu rn ih  zemljišč. Razen tega izkori
ščajo vodni padec na glavnem kanalu  za hidroelektrične naprave, 
k i so jih nam estili šest in ki iz njih  proizvajajo 2320 H P (14, 159).

T retja oblika hidrografske preureditve se tiče umetnega od- 
m akanja in osuševanja. Potreba poi n je j je  zlasti v  spodnjem delu 
Soške ravnine, med morjem in  ono progo', v kateri p riha ja jo  na  dan 
izvirki talne vode. Posebno potrebne soi bile odm akalne naprave v 
obliki večjih prekopov in m anjših jarkov v bližini m orja te r lagun, 
k je r je  voda najbolj zastajala in so bile spričo neznatnega strmca 
obsežna p rava  močvirja. Saj je  mnogo tega zemljišča še dandanes 
prem alo osušeno in preslabo izrabljeno.

GOSPODARSTVO IN NJEGA PRIRODNE OSNOVE. N arava je ustva
rila  obilo ugodnih pogojev za gospodarstvo' n a  Soški ravnini; ni 
čuda, da je tako  dobro izkoriščena, Inko dobro obdelana te r gosto 
obljudena,

Podnebni pogoji so ugodni. Soška ravan  leži na  klim atsko po
membnem vmesnem ozemlju med morjem, odkoder se uveljavljajo  
m editeranski vplivi, Krasom, odkoder dovaja b u rja  udore m raza 
v h ladnejši polovici leta, te r predgorjem visokih Alp, odkoder p ri
hajajo  osvežujoči gorski vplivi skozi celo leto v m enjavi med dne
vom in nočjoi. N izka nadm orska višina še po svoje pripomore, da 
prihajajoi toploto' povečujoči južni vplivi še bolj do veljave.

Soška ravan  je  najtoplejša v južnem  delu. Toda razlike med 
severnim ter južnim  predelom so majhne. Y ju liju  znaša srednja 
mesečna tem peratura v G radežu 24,6°, v Tržiču 22,8°, v  Gorici 22,9°, 
a v M erniku, ki stoji v Idrijski dolini ob' Brdih, 21,7° C. Podobno je 
pozimi. Srednja mesečna toplina v  jan u arju  znaša v Gradežu 3,5°, 
v Tržiču 3,7°, v Gorici 2,9° te r v M erniku 2,5° C. To je  že topla južna 
zima, dasi se še učinkovito' uveljavljajo vplivi celinskega zaledja, 
bodisi s pogostnim nastopom burje, pa severnih vetrov. O b velikih 
udorih polarnega zraka se ravan  prekrije  s snežno odejo, n ak a r ne 
redko' zavlada miren, hud  mraz. O bičajno sicer ne traja, dolgo,



kakor se tudi ne more držati snežna odeja, toda tem peratura se v 
zimskih mesecih ne more kosati z orno, kakor ob m orju v južnejših 
sredozemskih legah. O bčutljive m editeranske rastline na. Soški rav 
nini ne morejo: uspevati, dasi jim  visoke poletne topline jako  p ri
jajo'. N ad 20° C srednje dnevne tem perature se drži toplomer n a  leto 
povprečno: v Gradežu 108 dni, v Tržiču 83, v Gorici 82 te r v Mer
n iku še vedno 63 dni. P rva  slana se pojavi v Gorici povprečno: dne 
29. novembra, a zadnja povprečno 25. februarja, toda v skrajnih 
prim erih se pojavi tud i že v prvi polovici novembra, te r ob koncu 
m arca (34).

Soška ravnina se nahaja  med morjem te r alpskim  predgorjem; 
za padavine je  ta  lega ugodna. Množina moče se stopnjuje od morja 
proti SV. G radež dobiva le 1185 mm, Tržič 1180 mm, Krmin 1557 mm, 
Gorica 1668 mm te r M ernik 1760 mm (34). Tudi tu  je  zima prim e
roma najbolj suh letni čas, pa  tudi zgodnja pomlad dobiva malo 
padavin, a največ jesen. V kasni pom ladi te r poleti ne pade malo 
moče, toda najčešče v  obliki hudih ploh te r nalivov, ki se med njimi 
vrstijo  jasni dnevi s hudo: pripeko in velikim izhlapevanjem . Poletje 
je  pogosto presuho, ker je ravan iz proda in peska, ki sproti požre 
vodo, prevajajoč joi v talno vodno: skupnost. N ikjer po ravnini v 
srednjem te r severnem delu ni izven glavnih vodotokov potokov; 
vso deževnico popije ta lna voda. Umetno nam akanje so uvedli zlasti 
na vzhodnem bregu med Sočo, Krasom ter morjem.

Za obdelovanje so prirodne razmere ugodne tem manj, čim bo lj 
se bližamo' m orju, zakaj tam kaj izv ira  talna voda v  to lik i množini, 
da spričo: premajhnega strmca vodni odtok zastaja in  je  svet vlažen, 
po: velikem  delu celo močviren. M očvirje v  južnem delu Soške rav
nine pa je  odganjalo človeka že po tem, ker je bilo: nezdravo, raz
š irja joč m rzlico. Dasi se je  s kanalizacijo: in  prekopi te r ja rk i že 
mnogo: osušilo:, vendar je  ostalo: še vedno obilo zemljišča, k i je še 
prevlažno a li celo: močvirno:, pa spričo: tega neobdelano in  po ve
likem  delu docela ncizrabljano, V  zadnji dobi ta področja zasajajo 
z trstjem  in  bičjem, k i dobro: uspeva v teh p rirodn ih  pogojih in  k i 
daje surovino za pletilno: predelavo'.

Človek je v raznih oblikah posegel v prirodno- stanje na Soški 
ravnini. Razen m očvirnatih, nezdravih ploskev v obmorskem pod
ročju na  jugu zavzema zemljišče, k i ne more biti obdelano:, največji 
obseg ob rekah in potokih, k jer se razprostirajo: pasovi peska in 
proda, z malenkostno preperelino, povečini pa  celo: brez nje. Tu 
raste ponekod vrbovje, ki se da izkoristiti za razne obrti, sicer pa 
so ostali logi, k i nudijo: na ugodnih področjih nekaj trave.



Toda vsa ostala ravan je dobro sposobna za obdelovanje. Plast 
prepereline, ki jo pokriva, sicer ni povsod enako debela, tanjša v  
bližini Soče, kjer se je nasipanje dovršilo šele v mlajši dobi, debe- 
lejša bolj vstran od nje, kjer je nasipina iz drobnejšega drobirja in 
starejša. Povsod pa je dovolj izdatna, da je mogel človek s pridom 
začeti z obdelovanjem in da je domala vso ravan spremenil v rodo
vitno polje. Nikjer ne vidimo več gozda, ki je sprva pač tudi tu 
pokrival površje, povsod so ga ljudje iztrebili, brez dvoma že jako 
zgodaj.

Spričo' tega zavzemajo na Soški ravnini njive takoi velik delež ; 
manj ko polovica celotne površine je v njivah samo v najneugod
nejših področjih, kakor je obmorski pas na jugu, pa v ozkem pasu 
ob reki. Na veliki večini Soške ravnine se delež njiv stopnjuje še 
mnogo prekot polovice celotne površine, dosezajoč najčešče okrog 
75 %l Medtem ko' se v bližini Soče in južnih vlažnih ploskev drži na 
bolj skromnem deležu, nekako' med 55—70 %, se v osrednjih pod
ročjih, ležečih med lijaki, dvigne preko 80 % , dosezajoč celo 90 %*, 
kakor na primer v Ronkih. Saj ima še Goriška ravnina med Gorico 
in spodnjot Vipavo ter Vrtojbico 63—76 % njiv.

Poleg njiv imajoi pomembnejši delež le še travniki, ki jih tu 
jako skrbno gojijo, z velikim uspehom posebno tamkaj, kjer je že 
mogoče umetno namakanje.

Takšna je kulturna zemljiška razdelitev na Soški ravnini, ki je 
tako rekoč eno* samoi lepo sklenjeno' polje. Za prave južne sadeže je 
tu priroda manj ugodno postregla. Pravi veliki oljčni gaji se od 
morja ob Tržaškem zalivu ne oddaljujejo'. Posamič vidimo' seveda 
oljke tudi še severneje, domala povsod ob robu Soške ravnine, kjer 
se družijo' z vinsko' trto, z lovorjem, pa s smokvo'. Toda zanje iz
birajo lego v zavetnih, prisojnih pobočjih bodisi ob kraškem robu, 
kakor ob Brdih ter goricah Vipavske doline. Trte tudi na ravnini ne 
manjka, samoi da jo' imajo tamkaj med njivami razpeto, posebno 
med vrstami murve, ki so jo tu od nekdaj gojili zaradi sviloprejke, 
pa tudi med drugimi drevesi, zlasti javorjem, topoli itd. (14, 158). 
Gojenje trte na poljski način je do neke mere udomačeno' tudi v 
ravnih delih spodnje Vipavske doline. Pripomniti je umestno ob tej 
priliki, da je gojenje sviloprejke v novejši dobi silno nazadovalo ter 
da v gospodarstvu le še malo' pomeni. Svoje najimenitnejše posto
janke ima vinska trta na vzhodnem ter severnem robu Soške rav
nine; tu daje najboljši pridelek v  vsej obsoški zemlji. Oljka, ki ji 
tu tam dela druščino, pa smokva nimata omembe vrednega gospo
darskega pomena, kakor tudi ne cipresa ali lovor, a pripomoreta



bistveno', da ima pokrajina še južnjaški značaj. Večjega gospodar
skega pomena je sadno drevje, ki se na robu druži z vinogradi, 
z marelicami, breskvami, zgodnjimi češnjami ter češpljami. Sad
nega drevja pa ima tudi ravnina obilo.

Soška ravan je v  glavnem področje poljedelstva. Poglavitni 
sadež je koruza, ki zavzema največji del njiv in je tudi v prehrani 
na prvem mestu. Za njo sejejo največ pšenico, toda za tretjino manj 
ko turščice (14, 158), medtem ko gojijo druge žitne vrste mnogo 
manj, še največ oves. Od drugih sadežev je na prvem mestu krom
pir, ki uspeva na sušnih prodnatih tleh prav imenitno, dalje fižol 
in drugo* sočivje.

Južnjaški značaj ima gojenje dveh sadežev na Soški ravnini: 
tobaka in riža. Rižu so pripisovali poprej, ko je pokra jina pripadala 
Avstriji, velik pomen ter so ga močno' gojili, osobito v južnejših 
obrečnih predelih, kjer je bilo mogoče umetnoi namakati. Od 1918 
dalje je kultura riža močno nazadovala. Pač pa se je v tej dobi 
stopnjevalo gojenje tobaka, in sicer na levi strani spodnje Soče, med 
reko in Krasom (14, 158).

Naglasa se, kako je poljedelstvo' na Soški ravnini krepko* na
predovalo; uporabljajo' se poljedelski stroji, v rabi so* umetna gno
jila itd. Tudi uvedba umetnega namakanja je izraz racionalnega 
gospodarstva. Na stiku med ravnino in Krasom se značaj gospodar
stva v  toliko' spremeni, da tamkaj posvečajo' največjo skrb negi 
vinogradov, ki izvrstno' uspevajo' v  prisojnih pobočjih kraškega 
roba, zavarovani zoper burjo', dajajoč obilo jako dobrega pridelka.

Najbolj gojijo* govedoi Dasi gojijo v  veliki meri tudi krave in 
postavljajo naprodaj v bližnja mesta precej mleka, bodi neposredno 
ali s pomočjo mlekarn, proizvajajočih tudi nekaj sira, je vendarle 
v ospredju reja volov, bodi zaradi mesa, kakor še bolj zaradi vožnje. 
Z voli opravljajo' na Soški ravnini domala vsa poljska dela, oranje, 
poljsko vožnjo* itd. Tudi konjereja je dokaj lepo razvita, konji slu
žijo zlasti za vožnje izven poljskega dela (14, 117 sl.). Naj prista
vimo, kako važno' vlogo ima tudi kolo v  poljskem delu; z biciklom 
se vozijo na polje kosit, sejat, sadit, grabit itd. itd., bodisi moški 
kakor ženske.

V živinoreji Soške ravnine nima drobnica skoro nikakega po
mena, kakor tudi ne reja ali uporaba, osla ali mule. Pač pa se bavijo 
tudi s prašičerejo', vendar bolj v zmernem razmerju. V vsakem 
pogledu se more ugotoviti, da je poljedelstvo v ožjem smislu tista 
gospodarska panoga, ki prebivalstvu Soške ravnine najbolj prija 
in za katero mu je narava zemljišče najbolje opremila. Polje s pri



delovanjem žita, koruze, pšenice, ovsa, pa krompirja, to je pogla
vitna poteza kulturne pokrajine na Soški ravnini. Omeniti bi bilo 
posebej le še perutnino, ki ji posvečajo v Soški ravnini veliko 
brigo; piščanci, kokoši ter jajca prihajajo sproti na trg v bližnja 
mesta v prav znatnih množinah.

Priroda Soške ravnine ni vabila na razmah obrti ter industrije; 
zemlja nudi kot surovino' pesek, ki ga izvažajo od ustja ter od Gra- 
deža poi morju v Trst in druga mesta. Glina za izdelovanje opeke 
je na razpolago' v legah, kjer so potoki nanesli blata. Najbolj se 
nahajališča gline držijo bližine Brd, kjer so* na južnem vznožju 
opekarne pri Krminu in Moši, pa tudi v  obliž ju iz Brd tekočega 
potoka Birse (Verse), na primer pri Medeji ter pri Romansu; po
dobno je v  bližini izvirov na vznožju Krasa, kjer so opekarne pri 
Tržiču (14).

Pomanjkanje vodne sile in pomanjkanje lesa je značilno* za 
Soško* ravan. O vodni moči moremo govoriti le ob Soči na Goriški 
ravnini, kjer so pri Podgori ob reki že dolgo nameščena industrijska 
podjetja z elektrarnami, pripadajoča urbansko-industrijskemu ob
močju mesta Gorice. V večini ravnine se je bilo treba zatekati k 
napravi umetnih mlinov; v novejši dobi je nudila zanje osnovo 
vodna sila pri glavnem namakalnem kanalu med Zagradom in Ro- 
sego. Na istem kanalu so' napravili manjše hidrocentrale, ki nudijo 
električno energijo' podjetjem na vznožju Krasa. Tamkaj se je spričo 
tega naselilo precej industrije, podobno kot ob Soči in v okolici Go
rice. Med njimi je imenovati na prvem mestu tekstilno industrijo, 
ki je mogla navezati na staro* svilarstvo, ki pa je v novejši dobi 
znatno nazadovalo (14, 198). Bombaževinska industrija ima (razen 
v Gorici-Podgori) podjetja na vznožju Krasa v  Ronkih, pa v Ver
mel janu ter v  Tržiču; delavci so po* veliki večini iz bližnjih vasi, 
tudi s slovenskega Krasa, vozeč se vsak dan na domove z bicikli 
(14, 197). Pas ob vznožju Krasa ima še nekatera druga manjša 
obrtnoi-industrijska podjetja, kakor so tvornica verig v Zagradu, 
lesna industrija v  Ronkih, pa še to in ono, predvsem v Tržiču, kjer 
so se razmahnila podjetja zlasti v naslonitvi na velike ladjedelnice 
in druge modeme pristaniške industrije. Velika industrija v Tržiču 
ter okolici, z mogočnimi ladjedelnicami, s kemičnimi tovarnami ter 
drugimi industrijskimi podjetji, pripada pravzaprav že obmor
skemu področju in se mora dejansko prištevati že pristaniški go
spodarski dejavnosti, predstavljajoč tako rekoč podružnico Trstu. 
Toda navezana je na obilno' delovno' silo, ki jo nudi agrarna Soška 
ravan ter slovenske kraške vasi.



Y celem imamo tedaj na Soški ravnini v  prevladi kmetijstvo, 
ki prideluje obilo in more spričo bližine Trsta, Gorice ter Tržiča 
svoje pridelke dobro sproti prodajati. Razen tega je Soška ravan 
tudi v izredno1 ugodnem položaju, da more previšek svojih delovnih 
sil prepuščati delu v  domačih nekmetijskih poklicih. Gosta mreža 
cest in železnic nudi priložnost, da gredo kmetski ljudje na delo v 
bližnje tovarne, ladjedelnice in druga podjetja, obrtniška, pomor
ska itd. S kolesi morejo vsak dan tjakaj na delo, vrh tega so na 
razpolago še avtobusi ter vlaki.

Iz poklicne statistike zelo> lepo odseva takšno gospodarsko 
stanje. Področje ob vznožju Krasa od Tržiča do Zdravščine izka
zuje večinoi prebivalcev, zaposlenih v obrti ter industriji. Ronke 
kažejo 66,0 % živečih od industrije ter1 obrti, pa le 21,0 % v kmetij
stvu, Fojan 61,9 % ter le 26,9 % v  kmetijstvu, a Tržič 76,6 %  ter le
4,3 % v  kmetijstvu. Kako zelot hodijo na delo v živahno napredujoče 
industrijske kraje na vznožje Krasa, zlasti v  Tržič, tudi bolj od 
daleč, pričajo občine Starancan s 60,1 % v  obrtno-industrijski pa
nogi ter 29,1 %  v  kmetijstvu temelječih, Škocjan pri Soči s 44,8 % 
v industriji ter 41,2 % v  kmetijstvu, pa Turjak z 52,5 % ter 32,3 % 
ter Zagraj 49,5 %  in 34,2 %  v kmetijstvu. Podobno imajo občine, ki 
soi v bližini Gorice, velik delež obrtnoi-industrijskih zaposlencev, 
povečini več nego poljedelcev, nekatere celoi prekoi polovice vsega 
prebivalstva; stara občina Miren na primer je imela že pred vojno 
52,4 % prvih ter samoi 28,3 % drugih. Šele z oddaljevanjem od želez
niških prog ter mestnih in industrijskih središč se razmerje spre
meni in tamkaj je prekoi polovice prebivalstva še v kmetijstvu. 
Romans nam kaže občino- s 56,2 % poljedelcev ter 32,0 % i  obrtno>- 
industrijskih zaposlencev. V zadnji predvojni ter v  povojni dobi je 
industrializacija še nadalje napredovala, a mehanizacija kmetij
skega dela zmanjšala delež kmetijskega poklica med aktivnimi (9). 
Yelik delež v  obrti in industriji za toi izrazito poljedelsko pokrajino 
nam priča, da je poi vaseh Soške ravnine obilo mladih ljudi, ki se 
vozijo s kolesi, motorji, mopedi itd. na delo na znatne razdalje. 
Razen tega je tod tudi precej malih obrti ter manjših industrijskih 
podjetij, kakor so potrebna za dobro uspevajočo in gosto obljudeno 
kmetijsko' pokrajino, tembolj ko so mnoge vasi jako- velike in go
stota prav tako. Celoi v  slovenski kraški občini Doberdob je po' 
stanju v  letu 1951 samo še 35%- v kmetijstvu zaposlenih, pa že 33% 
takih, ki živijo od dela v industriji (10).

Dobro uspevanje kmetijstva ter ugodna lega v bližini mestnih 
in industrijskih središč, pa prometno' jako zložni pogoji, vse to' je



pripomoglo Soški ravnini do goste obljudenosti in do* krepkega 
množenja prebivalstva. V teku moderne dobe je mogla Soška ravan 
ohraniti doma svoj prirodni prirastek ter ga zaposliti v razni gospo
darski delavnosti. V občinah v najbolj industrializiranem vzhod
nem pasu se je prebivalstvo v  razdobju 1880—1931 pomnožilo za 
50—100 %, v nekaterih celo še več ko podvojilo (9; Slov. I. karta).
V predelih bolj v sredi na zahodu, ki so mogli manj sodelovati na 
industrializaciji, je več mladih sil od vabila tujina, demografsko* na
predovanje je tamkaj manj znatno*, toda ni nikjer prešlo* v stagna
cijo ali celo v  nazadovanje. V teku naznačenih petdesetih let se je 
prebivalstvo tamkaj pomnožilo za nekako četrtina (občina Romans 
26 % prirastka).

Ni čuda, da je gostota naseljenosti na Soški ravnini izredno 
velika. V celoti znaša nič manj ko 256 ljudi na 1 km2 (14, 122) ; to 
pa velja za južni del, pripadajoč Tržiški pokrajini. Romki izkazu
jejo* leta 1951 gostoto* 503 (10). Toda tudi severni del je* zelo* gosto 
obljuden; gostota v  celoti se giblje nekako okrog 200 ljudi na 1 km2.
V občini Krmin znaša gostota 212, Sovodnje 123 ljudi na 1 km2. 
Najmanjša je v  obmorskem predelu.

Dejanska naseljenost na Soški ravnini je jako* enakomerna. 
Naselja so enakomerno* razporejena po* ravnini, samo* obmorski pas 
na jugu obrača nase pozornost s svojo* neobljudenastjo. Kljub pri
meroma izraziti enoličnosti ravnine niso* vsa naselja istega tipa, dasi 
je treba podčrtati, da prevladuje* velika gručasta vas. Toda vmes 
so* tudi velike obcestno* razvrščene vasi, kakor vzemimo Mariano, 
Corona, Pieris, Begliano*. Fiumicello* na desni strani spodnje Soče 
obrača nase pozornost, ko* pripada deloma razloženi naseljenosti, 
deloma pa sestoji iz zaselkov, pač znamenje, da je bilo* ustanovljeno 
v posebnih pogojih. V obmorskem pasu so nastale celo* docela osam
ljene kmetije, stoječe posamič daleč narazen.

Spričo* tega so* naselja na Soški ravnini različne velikosti. Zelo 
mnogo* je jako* velikih vasi, v velikosti sto do* dve sto hiš, največje 
vasi pa štejejo celo* od 200 do* 300 domov. Celo* na Goriški ravnini 
med Sočo ter spodnjo* Vipavo imajo* vasi po* 150—200 domov, one, 
ki stoje v okolici Gorice1, že pod vplivom modeme* urbanizacije, pa 
še mnogo več.

PROMETNE RAZMERE IN PROMETNA LEGA. Soška ravan je s pro- 
metnogeografskega vidika zelo važna pokrajina. Za promet je kar 
se da pripravna, zakaj priroda tal omogoča poti in ceste v smereh 
skoro* brez ovir. Prehodu je sovražno* le obmorsko področje, bodisi



lagune same kakor tudi močvirni pas ob njib. Severno' od lagun- 
skega in močvirskega področja morejo pasovi ob največjih vodo
tokih zaradi poplav in nestanovitnega prodnopeščenega zemljišča 
nuditi znatne ovire.

Soška ravan je dandanes preprežena silno na gosto s cestami;, 
prvovrstnimi, srednjimi ter slabšimi. Nedvomno je prav v tem eden 
od vzrokov, da je prebivalstvo' tako gibljivo' in da more v takoi ve
likem številu iz dokaj oddaljenih vasi odhajati dan na dan na delo 
v mesta in industrijske kraje. Celo čez Sočo, ki predstavlja edino 
resnejšoi oviro prometu, je biloi lahkoi delati mostove, zakaj zoper 
povodnji ob tako plitvih strugah borba ni težavna. Samoi nasuti je 
treba cestišče na obeh straneh čez poplavno prodno zemljišče, kar 
zopet ne povzroča težkoč spričo obilice proda in peska. Obilica 
mostov drži čez reko od Zagrada dot močvirnega pasu ob morju. 
Manj prikladni so' bregovi za prehod od Zagrada navzgor, toda tam
kaj ne povzroča večjih težav le globlja in bolj deroča reka, marveč 
še bolj globoko vrezan rečni dol s strmimi bregovi. Zato so mostovi 
na Goriški ravnini redkejši in skotro samo pomembnejše ceste pre
idejo preko reke.

Več ovir delajo prehodom široke suhe ob soških pritokih, zlasti 
Nadiži ter Teru. Posebno v  srednjem toku, kjer se prod nasiplje 
zelot na široko, po njem pa se razlivajo povodnji, so mostovi dokaj 
redki. Marsikje držijo ceste in kolovozi samo do suhe, pa tamkaj 
nehajo* slepo.

Za promet na daljavo ima Soška ravan imenitno lego. Pravza
prav bi morali tu vse ponoviti, kar je bilo že rečenega o' prometni 
legi Primorja na splošno' ter Tržaškega zaliva posebej. Zakaj Soška 
ravan predstavlja prometnogeografsko tisti osrednji člen, temeljno 
ožilje, ki ga je narava nudila človeku za izvrševanje glavne pro
metne funkcije primorskega predela. Ne more se pa trditi, da je 
človek vedno v polni meri izkoristil ali vedno v  isti obliki izrabil vse 
ugodnosti, ki mu jih je tukaj nudila priroda. Zakaj Primorje je 
obenem mejna pokrajina, je predel stikov in prehodov ter ločitve. 
In od tod je pogosto potekala političnoupravna meja, ločeč pokra
jine, pa s tem ustvarjala umetne ovire prometu ali ga vsaj narav
navala v  zavisnosti od poteka političnoupravne mejnice. Končno so 
velike ceste na Soški ravnini nastajale v  zavisnosti od položaja 
vodilnih mest-pristanišč.

V antiki, ko je postala Aquiìeia vodilno pristaniško mesto, so 
tekle velike ceste mimot sedanjega Vidma in Tricesima proti Želez
nemu Kanalu in dalje v  Alpe čez prelaze, druga pa ob Nadiži



navzgor k zgornji Soči itd. Tretja, pač najimenitnejša, je tekla 
skozi sedanje kraje Yilla Vicentina, Villesse, Gradiška, pa čez Sočo 
po mostu pri Majnici ter ob Vipavi mimo Mirna in Bilj proti Ajdov
ščini. Četrta velika cesta je držala proti vzhodu severno ob lagun- 
skem in močvirnem pasu ter dosegla izvirke Timava, nadaljujoč se 
po Podgrajskem podolju proti Trsatu-Reki itd., z drugim krakom 
pa na Trst in Pulj. Peta cesta je držala v obrnjeni smeri severno ob 
lagunah proti Italiji (Kos).

Ceste so ostale v funkciji še dolgoi v srednji vek. Potem soi se 
polagoma jele uveljavljati poti z naslonitvijo na nova mestna in 
pristaniška središča, pa na temeljito spremenjene upravnopolitične 
organizacije. Višek novega razvoja je bil dosežen v 18. stoletju, ko 
je izginilo' benečanskoi gospostvo ob Tržiškem (Pancanskem) zalivu 
in ko' je v dobi železnic ter parnikov prišlo' prvenstvo Trsta do polne 
veljave. Bližina državnopolitične meje v tej dobi prometni vlogi 
Soške ravnine ni pustila do' neomejenega razmaha, precej jo' je 
oškodovala prevlada dokaj oddaljenega in periferno stoječega 
Trsta. Najbolj ob kratkem moremo karakterizirati novo prometno 
omrežje ob premotrivanju železnic. Velika glavna pot do* Jadrana 
sploh ni tekla več po Soški ravnini, marveč čez Kras na Trst. Tudi 
glavno' zvezo Posočja na morje v Trstu so speljali iz Gorice čez 
Kras v ovinku mimo' Rihemberka in Štanjela. Pač pa je ostala 
Soški ravnini glavna zveza v Italijo', in sicer z veliko obmorsko 
železnico, ki teče od Trsta mimo Devina in Tržiča, Pierisa in Čer- 
vinjana, tik zadaj za močvirnim lagunskim pasom. Poleg tega je 
Soška ravnina dobila samo še železnico, ki veže Trst z Gorico', po
tekajočo na vznožju Krasa, z nadaljevanjem po južnem vznožju 
Brd mimo Krmina na Videm in proti Pontebi itd.

V znatno večji meri je Soška ravan ohranila svojo' staro pro
metno vlogo' za cestni promet, ki ga sprovaja tudi proti Vipavski 
dolini ter ob Soči navzgor. Toda najbližja pot od morja pri Devinu 
in Trstu skozi Goricoi proti Predelu je tekla mimoi D ob er dobskega 
jezera po' Dolu Devetakov, kjer je napeljan tudi moderni cestni 
promet na daljavo. Saj znaša v tem Dolu najvišji klanec samo 
85 m nadmorske višine.

Za m estna središča na Soški ravnini po propadu O gleja ni bilo 
več prave osnove, k  čem ur je  nedvomnoi mnogo pripom ogla mejna 
lega. N astala so m anjša mestna središča, k i pa  im ajo vsa periferno 
lego. T r ž i č  je  nastal na  vzhodnem robu, n a  vznožju Krasa, k jer 
je  bilo' križišče cest zanj pač poglavitna podlaga. V vlogo obmor
skega in industrijskega m esta se je  Tržič razm ahnil šele v  najno



vejši dobi, tako rekoč kot odsev bližnjega Trsta. G r a d e ž  je  imel 
vedno le pomorsko* in ribiško* funkcijo* te r z ravnino* samo* ni imel 
genetičnih stikov. G r a d i š k a  se* je  razvila očitno* kot vojaška 
m ejna postojanka, saj je  avstrijsko ozemlje tu  mejilo* na betne- 
čamski teritorij. N a južnem  vznožju Brd je  nastal K r m i a ,  k i ima 
5090 prebivalcev (z bližnjo* okolico* 700?) in k i še danes, druži v sebi 
ugodnosti stika dveh tako* različnih gospodarskih predelov, kakor 
sta poljedelska So*ška, ravnina in  vinorodna Brda. Končno imamo 
še G o* r  i c o*, ki je  nastala že docela na koncu Soške ravnine, na 
stiku Soške in Vipavske* doline*. Njem nastanek, razvoj in uspevanje 
je s pravo Soško* ravnino* jako* malo* povezano, zakaj njeno obstojno 
težišče leži drugod. Mestne funkcije Gorice so široki Soški ravnm i 
zelo malo* služile, temveč v glavnem Goriški ravnini v ožjem smislu, 
pa  dinarskem u in alpskem u Posočju, predvsem Vipavi, Brdom ter 
Soški dolimi.

PREBIVALSTVO PO NARODNOSTI. Komčmo še dve, tri o prebi
valstvu po* narodnosti. Soška, ravam je* zares pravi m ejni predel, 
kakor1 smo* ga označili v okviru karakteristike celotnega Prim orja 
in posebej Posočja te r v oznaki prometmogeiografskega položaja. 
Učinki m ejne lege* se kažejo tud i v značaju prebivalstva, v zgodo
vini upravmopolitične pripadnosti ozemlja te r končno* v narodni 
sestavi prebivalstva.

Tri narodne* skupine so* udeležene na  zasedbi Soške ravnine*, 
vse tiste* tri, k i bivajo v  njenem sosedstvu. Slovenci bivajo* v vsem 
njenem višjem sosedstvu, bodisi ma Krasu, kakor v Brdih. N a Soško 
ravnino* samo segajo* Slovemci v  zgornjem delu, na Goriški ravnimi, 
k je r je  popolnoma slovenska vsa leva stran, do kraškega roba nad 
ustjem  Vipave, a  desma stran  do* Ločnika ma vznožju Brd. V ne
znatni meri segajo* Slovemci tud i na  ravmimo pri Štivamu Devinskem. 
Furlansko prebivalstvo sega semkaj enako* sklenjeno* o*d zahoda im 
p ripada mu vse oizemlje do vznožja Brd tja  do Ločnika. Toda v 
vsej ravnini t ja  do* vznožja, Krasa vendarle ne bivajo Furlani, 
marveč imamo* tam kaj opravka tud i s pravim  italijanskim  prebi
valstvom. Ozemlje* od kraškega roba med Štivanom te r Zagradom 
p a  tja  do Soče, v južnem  delu celo* še čez, reko* p ri Isoli Morosini in 
p ri B arbani blizu Gradeža,, je postalo v  teku srednjega veka beme- 
čanska posest; pod vplivom bemečamskega gospostva se je  tam kaj 
uveljavila ita lijanska govorica, benečanskega narečja. Nedvom no 
je k  temu mnogo pripomoglo tudi doseljevanje italijanskega življa, 
zlasti v prehodnem  razdobju med srednjim  in novim vekom, ko* so



bili kraji spričo* pogostih turških napadov jako opustošeni. Saj se 
prebivalstvo med Krasom ter spodnjo Sočo označuje tudi s skup
nim imenom Bizjaki (Bisiacco) (141, 55). Toi ime, razširjeno tako 
med Slovenci na Krasu, na primer okrog Doberdoba, kakor med 
italijanskim ter1 furlanskim prebivalstvom (135, 62), nam zgovorno 
pripoveduje, da se je po ravnini pod Krasom in ob Soči naselilo 
obilo beguncev iz jugoslovanskih balkanskih predelov v  dobi tur
ških navalov. Zgodovinski viri navajajo*, da se je mnogo prebegov 
iz; balkanskih dežel naselilo tudi po vaseh na bližnjem Krasu (56, 
100), kjer še dandanes priimki, postavimo, v Doberdobu, v Opčinah, 
na Koprskem itd., pričajo o nekdanjih priseljencih iz hrvatskih ter 
srbskih pokrajin. Kolikoi sledov so' uskoki pustili na ravnini med 
Krasom ter spodnjo' Sočoi, bi bilo interesantno dognati, a dejstvo, 
da so pustili ime celi pokrajini, priča, da je bila priselitev Bizjakov 
dokaj znatna. Tudi to' dejstvo' nam po svoje priča, kako> tesne zveze 
je imela ravnina ob spodnji Soči s svojim dinarskim zaledjem.

Benečansko gospostvoi je tu nehalo v napoleonskih vojnah, a 
ostala je benečanska govorica, ki se v  docela določni mejnici razli
kuje od prevlade furlanskega jezika. Ostala je kot dediščina iz 
časov, koi je še silno* mnogoi pomenilo sosedstvo preko morja. V tem 
pogledu nas benečansko' narečje od spodnje Soče spominja na itali
jansko prebivalstvo istrskega primorja ob južnem obrežju Trža
škega zaliva. Z razmahom Tržiča in prevlado Trsta se je postojanka 
tega narečja v spodnjem delu Soške ravnine še ojačila, toda vsa 
Furlanska ravan zahodno' od tod pripada območju furlanskega 
jezika.

Z industrializacijo Tržiča in ostalega kraškega vznožja se je 
mešanje prebivalstva znova stopnjevalo. V industrijska podjetja so 
prihajali na deloi v velikih množinah tudi delavci s kraških vasi in 
se mnogi naselili v nižinskih industrijskih krajih. Tamkaj je bilo 
že od poprej nekaj slovenskih ljudi s Krasa. Saj je zahodni del 
Krasa že v avstrijskih časih bil uvrščen v  okraj Tržič, tudi velika 
kraja Doberdob s 730 prebivalci ter Devin s 474 ljudmi s Štivanom; 
ni čudno', da so se spletale tudi prebivalstvene vezi med Krasom ter 
Soško ravnino' vedno na novo'. Kakor v  preteklosti imajo tudi dan
danes nekateri kraji Soške ravnine, zlasti na vznožju Krasa, po 
narodnosti ter izvoru mešano prebivalstvo. Takšno narodnostno me
šanje se dandanes še stopnjuje, saj teče od leta 1947 državna meja 
tako, da je ostal znaten robni pas Krasa z docela slovenskimi vasmi 
pod Italijo, kakor tudi slovenske vasi ob ustju Vipave, pa na Go



riški ravnini v okolici Gorice z Gorico samo, pa končno tudi južni 
robni del Brd, kjer je prav tako v večini slovensko prebivalstvo, 
ponekod ce!o> z velikimi slovenskimi vasmi, kakor je, postavimo', 
Števerjan.

G O R I Š K A  R A V A N .  G O R I C A  I N N O V A  G O R I C A

PRIRODNI ZNAČAJ GORIŠKE RAVNINE. Zgornji del Soške rav
nine, med ustjem Vipave ter začetkom Solkanske soteske, ima 
mnoge zelo* svojske poteze, bodisi v prirodi površja kakor v demo- 
geografskem smislu. To je tisti del Soške ravnine, ki je najbolje, 
da ga imenujemo posebej Goriška ravan. Tu teče Soča čez ves 
obseg Vipavske flišne sinklinale in njena dolina se šele v tem 
prečnem pretoku razširi v ravnino, ki pomeni vmesni pas med Vi
pavsko dolino ter Brdi ter s tem veže in loči obe skupaj. Ker stopi 
šele tukaj Soča dejansko z gorskega sveta, ima njena dolina še 
podgorske reliefne značilnosti ter se s tem razloči takoi od srednjega 
ter zgornjega dela, kakor tudi od spodnjega dela, ki dobiva šele od 
ustja Vipave naprej pravi ravninski značaj. Če stojimo kjerkoli 
ali v Gorici, na Kostanjevici, na Šentmarku ali pri Šempetru, ni
mamo* vtisa, da smo na pravi ravnini. Vzpetine Brd nad Podgoro, 
pri Števerjanu, ob Solkanu, nad Vrtojbo, pa nad Mirnom opozar
jajo, da smo še zaprti v obod goric, na primeroma neobsežno Go- 
riškoi ravan, ki je dejansko* docela zaprtega značaja.

Goriška ravan je v glavnem nasipina Soče, burne alpske reke, 
ki se ji šele tu do neke mere umiri tok in je zato v teku kvartarja 
nasula v  obliki lepo napetega vršaja velike množine alpskega 
proda, največ apniškega. Toda seski pritoki, ki pritekajo* iz fliš- 
nega vipavskega ter briškega sveta, nanašajo* in so* nanašali v 
pleistocenu flišni drobir, droben, fin pesek ter blatoi. Ker je slabot
nejšim pritokom naval soške vode zaviral odtok in izliv, so* naplav
ljali ob zunanjem robu soškega, pretežno apniškega proda pesek in 
zlasti glino*, ki sestavlja Goriško ravnino na robeh, bodisi zadaj za 
Ločnikom, pod Krombergom in ob Vrtojbici, kako*r zlasti ob spodnji 
Vipavi, ki prevaja Soči vode skoraj cele Vipavske doline. Zato* se 
vleče ob spodnji Vipavi obsežen pas glinene in ilovnate ravnine, 
mnogo manj sušen nego je prodna ravan ob Soči; pa tudi izdatni 
sloji dobre gline so tu, ki so nanje vezane opekarne, zlasti okrog 
Bilj, Renč ter Volčje Drage.

Soča teče po Goriški ravnini v zgornjem delu ob Brdih, v  spod
njem pa se primakne povsem k vznožju Krasa. Od Solkana pa



skoraj do središča P od gore je njena struga vrezana skozi prodno 
nasipino prav v flišno osnovo. V spodnjem delu se vidi učinek dilu- 
vialnega nasipanja v odklonu pritokov. Vrtojbica dobiva pritoke 
izpod Kostanjevice, Stare gore in drugih gričev za Gorico, pa teče 
na skrajnem vzhodnem robu ravnine, tik ob vznožju brd ter se

Pod. 143. Goriška ravan: vršaj Soče pod Solkanom

izteka šele pri Mirnu, in sicer v Vipavo. Med Vrtojbico in Sočo' rav
nina ni prav nič razrezana, vsa voda-deževnica gine tu sproti v tla, 
a odteka pač na veliko' ravnino' ob spodnji Soči.

Goriška ravan je precej znatno* nagnjena od SV proti JZ; pri 
Solkanu je še do 90 m nad morsko* gladino*, a pri Sovodnjah in 
Mirnu ter spodnji Vipavi nekako* 50 m. Določno se iz teh podatkov 
razvidi, da predstavlja s svojo* nasipino* alpskega proda pravzaprav 
dolg in primeroma ozek vršaj, ki ga je Soča nasula med Brda in 
gorice Vipavske doline.

Temeljno* važnoi je razmerje med rečno strugo' ter bregom, ki jo' 
obdaja. Soča teče v dolini med Tolminom ter Solkanom (pri Ro
činju) 90 m globoko* v  svoji nasipini ; tako globoko* si je po* diluvi ju 
izdolbla svojo* strugo v lastne starejše nanose. V zgornjem delu 
Goriške ravnine, med Pevmo in Gorico*, si je Soča izdolbla strugo



le še 35 m globoko. Pri tem je prerezala vsoi svojo» prodno nasipino, 
ki je v  spodnjih legah sprijeta v labore, v  zgornjih sipka, pa se 
zažagala še podnjo v flišno podlago. Od izpod Solkana do Podgore 
teče Soča poi primeroma tesni, dolu podobni strugi, katere dno' je 
izžlebljeno že v  eocenskem peščencu ter laporju (162).

Aluvialno dno ob Soči je jako» mak* obsežno. Nad Podgoro ga 
sploh ni; ravan je malo razgibana, skoraj nič razčlenjena s tera
sami. Rečna dolina pripomore tu jako malo» k pokrajinski sliki, 
zato pa je pripravna za izrabo vodne sile in namestitev industrij
skih podjetij, kakor kaže industrializacija področja pri Podgori.

V področju Podgore se začne slika spreminjati. Rečna dolinka 
se razširi in njenoi aluvialno dno meri do poldrugi kilometer v šir
javo', ležeč kakih 20—25 m pod gladino« ravnine. Opasana je s tera
sami, ki jo spremljajo na obeh straneh. Dno rečne dolinke je izpo
stavljeno poplavam in prepreženo' z rokavi ter opuščenimi viju
gami, pa zato največ v  logih. Naselja s poljem se začenjajo zgoraj 
nad ježami teras.

Kakor hitro' zapusti Soča Goriško ravnino', se značaj njenega 
obrežja še bolj spremeni. Njen dol postaja naglo bolj plitev, ježe 
nad rečnimi terasami nižje, eocenska podlaga se popolnoma skrije 
pod prodom. Reka je mogla s svojo nasipino zarezati mnogo bolj 
plitvo dolinko», čim nižje navzdol, tem plitvejšo. Pri Zagradu, kjer 
se začne reka oddaljevati od kraškega vznožja, se razmerje izenači, 
rečna dolinka se tako rekoč strne v enoto z nasipino.

NASELJENOST GORIŠKE RAVNINE. Na Goriški ravnini so postav
ljena naselja ob robeh, na vznožju goric in Krasa, a ob terasah nad 
Sočo le v spodnjem delu. Tri strani vidimo že na prvi pogled v raz
vrstitvi naselij, tri skupinska področja, ki ustrezajo tudi trem zgo
dovinskim naselbinskim jedrom, in sicer pri Solkanu, v Gorici in 
njeni neposredni okolici ter ob spodnji Vipavi. V stari dobi sta bila 
skrajna pasova bolj važna, v srednjem veku je zavzelo' prvo' mesto 
osredje in Gorica je še danes daleč najimenitnejša. Pas ob spodnji 
Vipavi je izredno gosto poseljen; majhne in velike vasi se vrstijo 
tu bodisi na desni kot na levi strani rečice, povečini nad ježami 
teras, ki so tu prav lepo razvite, Rupa in Peč s svojima cerkvama 
še na osamljenih flišnih brdih, ki molita markantno nad ravnino. 
Ta pas je bil že od nekdaj dobro naseljen, tod mimo je držala rim
ska velika cesta, ki je pri Sovodnjah prešla čez Sočo, tu je bilo> tudi 
močno' staroslovensko naselbinsko' jedro' in v  Mirnu je nastala ena 
najstarejših pražupnij v  deželi. V novejši dobi so te vasi polagoma



postajale del zunanje okolice Gorice. Čedalje več ljudi je odhajalo 
dnevno na delo v bližnjo Gorico. Po prvi svetovni vojni je reforma 
občin te vasi dodelila še mestni občini Goriški.

Na severnem koncu goriške ravnine stoji Solkan, ki je bil že 
zgodaj ogromna vas, razpostavljena dokaj na široko, z blizu tri 
tisoč prebivalci, ki obdelujejo severni del ravnine, a se seveda v 
veliki meri ukvarjajo* tudi z obrtmi, zlasti z mizarstvom. V novejši 
dobi so čedalje bolj prehajali pod urbanistični vpliv Gorice, obilo
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Pogled z Gradu proti jugozahodu

ljudi je bilo zaposlenih dnevno1 v  mestu, zlasti odkar so* leta 1906 
veliki kolodvor bohinjske železnice postavili nekako na sredo med 
Gorico in Solkanom. In tako ni čuda, da so* v novi dobi po letu 1918 
Solkan in njegovo bližnjo okolico vključili v mestno občino Goriško. 
Nekdaj je imel Solkan seveda tudi še drugačen pomen. Domneva se, 
da je stal tu rimski Castrum Salicanum, ki se je dediščina po njem 
ohranila v slovensko dobo*, pa sedanjemu naselju pustila tudi staro 
ime. Solkan je namreč čuval prehod v tesno* sotesko ob srednij Soči 
in sploh prehode iz srednjega Posočja na Goriško* ravnino*. Pokra
jinsko* sliko* obvladujejo* gore na obeh straneh Soške soteske, nepo
sredno nad Solkanom. Z njimi je* obzorje na severni strani močno* 
ograjeno, na zahodu s Sabotinom, 609 m, na sredi s Sveto* goro*, 
682 m, a na vzhodni strani s Škabrijelom, 646 m. Ljudsko* izročilo* 
pripoveduje, da so* bili v starodavnih časih na vseh teh treh gorah



Vzhodna okolica

samostani, a imena gora pričajo o stari cerkveni vlogi. V našo dobo 
je vztrajal samostan s cerkvijo samo še na Sveti gori, ki se odlikuje 
s prav posebno širokim razgledom. Zelo* pa je značilno«, da v severni 
obzomi črti Solkanska soteska ob Soči sploh ne pride do veljave, 
pač pa suha dolina čez Preval in ves stari dolinski pas nekdanje 
Čepovanske reke, ki se šele vzhodno nad njim vzdiguje široki 
masiv Trnovskega gozda. Splošno* goriško pojmovanje, da se zadaj 
za Solkanom začenja pokrajinska enota »V Gorah«, nam prav tukaj 
prepričevalno stopi pred oči. Gorica je zares pravo podgorsko mesto 
in nikakor ne ravninsko.

VZHODNA OKOLICA GORICE IN GORIŠKE RAVNINE. Goriško 
ravnino* smo* imenovali zvezni člen med Brdi ter Vipavsko dolino. 
Če pojmujemo* Vipavsko* dolino bolj dobesedno*, obrne nase pozor
nost svet goric, ki obdaja Goriško ravan na vsej vzhodni strani, 
dosegajoč največjo* vzpetost v Šentmarku nad Šempetrom. Tem 
bolj, ko je ta sklep goric ločen od ostale Vipavske doline z nizkim 
svetom ob Lijaku, ki se vleče od severnega roba do južnega kraja 
okrog Renč. To je vsekakor prava neposredna okolica Gorice, Go
riška pokrajina v ožjem smislu, področje* urbanističnih načrtov pri 
graditvi Nove Gorice. Umestno* je, da rečemo dve, tri o* tem lepem 
osrčju podgorskega Posočja.

Naglasiti moramo*, da je v tem gričevju med Goriško* ravnino 
ter Lijakom najbolj proti zahodu pomaknjena nizka gorica, ki nosi 
na sebi stari goriški grad in ki je dejansko začetek kasnejšega mesta 
Gorice.

Gosta mreža potokov je močno* razrezala ta gričevni predel in 
ga razčlenila na posamezne skupine; razločenost med njimi prihaja 
tem bolj do veljave*, ker so večje dolinice in drage v kvartarni dobi 
dobile v dnu nasipino. Po* vseh treh tečejo* danes velike ceste iz 
Gorice, po* Rožni dolini na Ajševico*, skozi Šempeter na Volčjo* drago, 
kjer je izpeljana tudi železniška proga, pa po podolju med Solka
nom in Ajševico*, ki predstavlja nadaljevanje Ajševiške kotlinice, 
kjer je izpeljana še tretja cestna zveza predvsem za Novo Gorico 
in ki smo* jo* uredili šele po* letu 1947. Na ta način je ločena Kosta
njevica (143 m) z Rafutom (174 m) in Panovcem (193 m) od flišnih 
pobočij pod Škabrijelom in Kromberkom na S, pa od Šentmarka 
(227 m) in Stare gore (190 m) na jugu. Gorice med Vrtojbo, Volčjo 
drago ter Biljami so najvišje z višino 133 m kot največjo*. Te pri
jazne gorice pomenijo neposredno okolico* mesta Gorice, ki so ji dale



ime; na obrobju se dvigajo komaj 30—60 m nad ravno okolico', a 
tudi v višjih, bolj osrednjih delih le 100—130 m, najvišje brdo Šent- 
mark (227 m) je le dobrih 150 m nad bližnjo ravnino. Ni čuda, da 
spričo tako' skromnih višin prevladujejo' blage, mirne oblike^ po
ložna pobočja, položne kope. Kljub temu pa se je površje komaj 
v malenkostni meri spremenilo v kulture in le v  obrobnih delih so 
po ploščatih hrbtih urejene raztresene kmetije, ob ravnici pa so se 
gor povzpele posamezne vile Goričanov. Po veliki večini je gričevje 
še danes pokrito' z nizkim gozdom, z akacijo, hrastom itd., zlasti 
sklenjeno v znamenitem Panovcu. Ni čuda, da so se tu razvila 
priljubljena senčna sprehajališča goriških meščanov. Novi Gorici 
bodo te gorice lepo' zaledje.

KOTLINICA OB LIJAKU vzbuja našo pozornost, dasi je majhna, 
po svoji legi in obliki. Zavzema zgornje porečje Lijaka, ki izvira 
v mogočnem kraškem izvirku izpod roba planote, ki se vzpenja nad 
njo v Trnovski gozd. Še dm ge vode zbere Lijak ob spodnji bočni 
strani ko'tline in jih odvaja v  dokaj vijugavem toku.

Ravnina Lijak vzbuja zanimanje tudi po genetični strani. Ne 
moremo si je razlagati samo kot erozijski ter potem akumulacijski 
učinek, marveč je podoba, da imamo' opravka z ugrezanjem v po
dolžni sinklinalni osi, s podgorskim žlebom. Nemara se je v kotli- 
nici Lijaku nekdaj razvilo jezero. Obilo' gline je tu. Vsa kotlinica je 
prekrita z aluvialno' nasipino ter naplavino', nagnjenost površine je 
v njej malenkostna, (povprečna višina 60—70 m), spričo tega vodni 
odtok zastaja in ravnina je bila zelo' vlažna, ponekod skoraj moč
virna. Nekoliko bolj sušni pasovi so ob zgornjem robu, zlasti blizu 
Šempasa, zato je tam v njivah in nekoliko poseljena, podobno kot ob 
veliki cesti v zahodnem delu. Lijakova ravan je bila po veliki večini 
v travnikih (in pašnikih) ter neposeljena; razen na severovzhodni 
strani je tudi njeno gričevno obrobje zelo slabo obljudeno. Značilno 
je, da se iz kotlinice Lijak voda ne odteka proti Soči po' najbližji 
progi ali pod Kromberkom proti Novi Gorici ali pa mimo Ajševice 
po Rožni dolini, temveč po velikem ovinku proti jugu ter doseže 
Vipavo' pri Renčah. Vsekakor1 zasluži ta zanimivi hidrografski raz
voj še drobnih študij.

Po' osvoboditvi je bil Lijak prvi kraj na Primorskem, kjer smo 
začeli z melioracijami. Da odpravimo povodnji ter preveliko zamo- 
čenost, smo regulirali in poglobili strugo zgornjemu Lijaku. Toda 
v spodnjem toku, pod Vogrskim ter Volčjo drago, kjer so' bili takrat 
še v območju anglo-ameriške uprave, melioracij niso izvedli, zato je



ostalo nesoglasje med zgornjim reguliranim tokom, ki naglo pošilja 
vodo navzdol, ter spodnjim tokom, ki je ne sprejema dovolj uspešno. 
Potrebne so vsekakor še nadaljnje melioracije.

GORICA. Yecji kraji v našem Primorju se morejo po- veliki ve
čini ponašati s staro tradicijo urbanskega naselja, segajočega še 
v antiko, v rimske in predrimske, ilirske ter keltske čase. Gorica ne
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spada mednje. Zakaj Gorica je ustanovljena zelo- kasno-, saj se ime
nuje kot trg prvikrat šele v listini iz leta 1210, a kot mesto prvič 
v 1. 1398 (Kos» II. 3. 42, 233). Kot trg in kot mesto je bila ustanovljena 
docela na novo, in sicer ob stari slovenski vasi Gorica, imenovani 
prvikrat v letu 1001, istoeasnoi skupaj z gradom Solkanom (Kos, 
Gradivo III, str. 1). To' se pravi, da je bila ob gorici, ckspo-niran i 
najbolj na zahod v Goriškoi ravnino in najbrž že brž v začetku ali 
vsekakor že zeloi zgodaj poseljena s slovenskim kmetskim prebi
valstvom, sprva slovenska vas tega imena. Kasneje so na tej isti 
Gorici postavili fevdalci grad, ki je pač prevzel ime te Gorice. Fev
dalci so kesneje ob isti Gorici z gradom ustanovili novoi tržno na
selje, ga obdali z obzidjem, ki je izpričano' še za letoi 1329, ter s tem 
ustvarili osnovo za novo mesto, ki je začelo- krepkeje uspevati zlasti



od 15. stoletja dalje, ko se je upravnopolitično izoblikovala posebna 
dežela Goriška s sedežem v Gorici.

Gorica je tedaj izpričano nastala ne kot mediteranska, temveč 
kot kontinentalna tvorba, docela na slovenski zemlji in iz začetkov 
slovenske vasi. Nastala je kot središče Goriške ravnine, ki je imela 
sprva samo slovensko' prebivalstvo.

Gorica je očitno* nastala na svojem sedanjem mestu, ker se je 
prostor sredi Goriške ravnine izvrstno nudil za upravno ter gospo-

Pod. 146. Osredje stare Gorice: nekdanji Stolni trg, zdaj Piazza Cavour

darsko središče bližnje okolice in zlasti za Posočje, na stiku Soške 
doline ter Vipave in Brd. In na teh istih osnovah je Gorica uspevala 
skozi stoletja, vse do nesrečne razdelitve iz leta 1947, ko* so nove 
državne meje izpodjedle življenjski živec tega mesta ob vipavski 
gorici.

S tem smo hkrati izrekli presojo*, da Gorice ni priklical v živ
ljenje položaj ob velikih daljnovodnih poteh. V rimski dobi je 
držala velika daljnovodna cesta iz Italije odnosno Aquileie skozi 
Vipavsko dolino na Emono-Ljubljano* ter dalje nekako 7 km juž
neje, in sicer mimo* Sovodenj ter ob spodnji Vipavi na Ajdovščino 
itd. Cesta na Predel pa je tekla od Aquileie naravnost proti severu 
ob Nadiži ter je dosegla Soško* dolino* šele pri Kobaridu. Zato je 
v območju Gorice zelo malo arheoloških sledov iz starih časov. Res



da se je pot po Soški dolini navzgor tudi že uporabljala v predslo- 
venskih časih, vendar je bil to le prehod krajevnega značaja, a za 
obvlada je zadostovala močno utrjena postojanka v  Solkanu-Sali- 
canum. Toda Solkan je bil pač prikladen za stražo ob vhodu v 
Soško sotesko, ne pa za tržno* naselje, za mesto s širšimi upravnimi 
ter gospodarskimi funkcijami. A ko* se je proti koncu srednjega 
veka pričela poživljati trgovina in prometovanje po* Soški dolini 
navzgor in čez Predel, je mogla v  tej novi gospodarski dejavnosti 
izvrstno sodelovati tudi Gorica, medtem ko je Solkan ostal samo 
še vas.

Gorica je pričela znatneje napredovati v razmerju s tem, kakor 
so si goriški grofje opomogli ter razširjali svojo* grofijo*, ki se je iz 
nje končna razvila Goriška dežela. Gorica je ostala deželna pre
stolnica tudi potem, ko* so* si Habsburžani leta 1500 pridobili Gori
ško* (»poknežena grofija Goriška«), dasi je bila njena upravna 
funkcija razmeroma majhna. Mesto* pa je pridobilo*, ko se je iz- 
obličila politična meja med habsburškim-avstrijskim teritorijem v  
obliki Goriške grofije in benečansko* republiko* te*r je spričo tega 
Soška dolina postala glavna dohodna pot za Predel in so* v 16. sto
letju zgradili ali vsaj na novo* uredili cesto ob Soči med Gorico in 
Mostom (Sv. Lucijo). Mesto* je tudi mnogo* pridobilo* na ugledu ter 
cerkveni upravni vlogi, ko* se je v Gorici po* ukinjenju oglejskega 
patriarhata leta 1751 ustanovila nadškofija in je* postala s tem 
znatno cerkvena upravno središče s semeniščem. Vloga deželne 
prestolnice ji je dala v novejši dobi obilico deželnih uradov za razne 
panoge; saj je dala upravna služba eksistenčno* osnovo* znatnemu 
delu njenega prebivalstva. Gorica je bila tudi sedež okrajnega gla
varstva in samoupravnih deželnih uradov, sedež obilice srednjih in 
osnovnih šol.

Posebno živahna je bila v Gorici trgovina s poljedelskimi pro
izvodi, v poglavitni meri s pridelki vrtnarstva, sadjarstva ter vino
gradništva, torej onih proizvodov, ki jih daje kmetijsko bogata 
okolica, Vipavska dolina in Goriška Brda. V prvi vrsti je šel iz 
Gorice eksport zgodnjega sadja, češenj, breskev, marelic, grozdja 
in vrtnarskih sadežev, zelenjave itd., v  času, ko* se v celinskih pre
delih še niso mogli pridelovati in vsekakor še niso* mogli dozoreti.
V teh pogledih se je trgovinska funkcija Goriške razširila daleč po 
vzhodnih alpskih deželah, zlasti po Slovenskem. Velik izvoz zgod
njega sadja in vina ter drugih južnih sadežev je potekal tudi po 
soški poti ter čez Predel na Koroško*, medtem ko* je v obrnjeni smeri 
prihajalo železno blago*, izdelki takrat cvetočega alpskega fužinar-
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Pod. 147. Narodnostno razmerje v Goriški pokrajini leta 1910
Kakšno je tukaj narodnostno razmerje dandanes, vemo za trdno le za kraje 
tostran nove državne meje, kjer so ostale vse vasi docela slovenske. Za kraje 
onstran meje manjkajo novi statistični podatki, vemo pa, da se delež Slovencev 
po vaseh ni zmanjšal. Glede Stare Gorice je znano, da so se Nemci v glavnem 
odselili, medtem ko se je nekaj Italijanov priselilo od zunaj. Statistika nam 
tudi ne pripoveduje o razmerju med italijanskim ter furlanskim prebivalstvom 
v Stari Gorici ter po furlanskih vaseh zadaj za Ločnikom. — Docela določno 
odseva iz te karte, da predstavlja italijanska večina v Stari Gorici resnično 

samo narodnostni otok sredi slovenske pokrajine



stva. — A tudi poživitev prometa na cestah čez Ajdovščino, bodi 
čez Hrušico, bodi čez Razdrto, je pomenila veliko vzpodbudo za 
trgovino v Gorici.

Še prav posebno se je goriška trgovina povzdignila, ko je Go
rica leta 1906 dobila neposredno železniško' zvezo ob Soči navzgor 
in skozi Bohinj ter Jesenice, pa tudi čes Kras do Trsta, ter dobila 
s tem neposredno železniško zvezo z alpskimi, pa tudi s sudetskimi 
in južnonemškimi pokrajinami. Vendar pa je ta železnica do neke 
mere tudi oškodovala mesto, ker je zvezala Posočje neposredno 
s Trstom; tržaško gospodarsko območje se je naglo povečalo preko 
goriškega in Gorica je postajala tako' rekoč nekako manjša v sferi 
velikega, zelo naglo napredujočega Trsta. Velika gospodarska ter 
demogeografska koncentracija je pomenila z zgradbo nove železnice 
nesorazmerno večje koristi Trstu nego' Gorici — vendarle tudi 
Gorici mogočen priliv podjetnosti ter kratkomalo' bistveno povečano 
možnost za gospodarski napredek. Že poprej so bile na primer v 
ljubljanskih časopisih vsako spomlad posebne notice, ko so se po
javile v Ljubljani prve vipavske ali briške češnje, pa jeseni prvo 
novo' vino'. Zdaj je dobil izvoz sadja in drugih sadežev z vipavskih 
ter briških njiv ter vrtov nov razmah. Iz Gorice so izvažali Vipavci 
ter Brici sami sadje, šli tudi sami na pot in si uredili v  slovenskih ali 
sploh v tedanjih koroških in drugih alpskih mestih svoje majhne 
prodajalne za sadje itd. ter se po opravljenem poslu z zaslužkom 
vračali spet domov. Marsikdo je pri tej drobni trgovini ostal na 
tujem, in še dandanes zadenemo po> koroških in tudi drugih mestih 
na trgovine s pristnimi goriškimi imeni. Obilica priimkov na primer 
v Beljaku priča, da je bil že v prejšnjih stoletjih zelo' živahen stik 
s slovenskimi in ostalimi alpskimi pokrajinami, največ s posredo
vanjem Gorice.

Industri ja se je utrdila v Gorici primeroma kasno. Naslonila se 
je seveda na edino pogonsko silo, ki je tu na razpolago, na Sočo1. 
Zato ni naključje, da so se industrijska podjetja naselila največ 
v južnozahodnih predmestnih krajih, zlasti v Podgori, kjer so na
stale papirnice, tekstilna industrija itd. Sicer pa se je v  Gorici 
industrija zmerno razvijala, premogovnikov ni v bližini, a elektri
fikacija se je začela uvajati dejanska šele pa letu 1918. Zato> se je 
industrija uspešneje razvila po letu 1918, ko je začela dotekati 
električna energija iz novih hidrocentral na Soči pri Anhovem in 
pri Doblarju.

Staro rokodelstvo z obrtna specializacija se je udomačilo v 
bližnjih vaseh, v Solkanu mizarstvo, v Mirnu čevljarstvo ter v



Renčah zidarstvo*, medtem ko je Vrto jba imela vodstvo v vrtnarstvu, 
a Podgora v industriji.

Gorica je imela velik sloves po svojem milem podnebju, ker 
dejansko omilja celinske, alpske klimatske poteze, a pomeni tudi 
mediteranske vplive v zelo zmerni, za človeka na splošno jako 
ugodni značilnosti. Zato* je bilo mesto' priljubljeno za bivanje tudi 
za upokojence. Sicer je bila Gorica v prejšnjih časih močno urad
niško mesto in obilo ljudi je imelo svoj obstoj v upravni službi. 
Tudi šol je bilo* precej v tem mestu. Predvsem pa je cvetela tu 
trgovina, zlasti z vinom, sadjem, zelenjadjo in drugimi poljskimi 
pridelki, predvsem pa s tistimi sadeži, ki so znamenje juga, ki te
meljijo na ugodnostih podnebja v primerjavi s celinsko notranjo
stjo. In ta klimatska prednost je dajala pravzaprav glavni pečat 
trgovini stare Gorice.

V zunanji podobi Goriškega mesta so prihajali močno do ve
ljave učinki tega razvoja in organične povezanosti s pokrajino 
Posočja. Toda v  prvi svetovni vojni je bila Gorica v letih 1915—1917 
v bojni črti ali pa vsaj neposredno ob njej, zato je bilo mesto 
povečini razrušeno, in kakor od hiš, tako* so ostale od tvomic kaj 
malo več nego samo razvaline. Po vojni je bilo treba graditi vse 
znova. Za vnanje lice Gorice je tedaj vojna doba 1915—1917 in 
sledeča ji rekonstrukcija osnovnega pomena; brez nje bi bilo mesto 
ohranilo* svoje mirno pokrajinsko lice z močnim pečatom starine in 
konservativnosti.

Tudi po statistiki se razkriva zmerna rast mesta; leta 1857 je 
štela Gorica 13.297 prebivalcev, leta 1869: 16.659, leta 1880: 20.920, 
leta 1890: 21.825, leta 1901: 25.432 (141, 260), a leta 1910, po zgradbi 
nove železnice, 30.996 prebivalcev. Leta 1921 so* našteli 28.154 na
vzočega, a 30.371 stalnega prebivalstva, a leta 1931 že 49.239 ljudi, 
toda tu je Gorica v obsegu po pridružitvi bližnjih, več ali manj 
urbaniziranih prvotnih vasi, ki so se priključile mestu 1. janu
arja 1927. In sicer so to občine Solkan, Podgora, Ločnik, Šempeter 
in Štandrež. V tem obsegu meri mestni teritorij 8988 km2 in je imel 
po podatkih 1921. leta 39.829 prisotnih prebivalcev, a stalnih 42.141.

GORICA V NARODNOSTNI STRUKTURI. Slika o Gorici ne bi bila 
popolna, ako ne bi tu uvrstili poglavja o narodnostih razmerah. 
Da je nastalo mesto* na slovenskih tleh, je razvidno* iz poprej nave
denega, o tem pa priča tudi ime samo*. Seveda je mesto* v srednjem 
in novem veku privabilo' v svoje območje obilo* tujega življa, pred
vsem in najbolj zgodaj furlanskega, potem nemškega in končno



nekoliko tudi italijanskega. V moderni dobi pa je prevladal dotok 
slovenskega prebivalstva, saj je Gorica v poglavitnem mesto za 
Soško in Vipavsko dolino-. Leta 1900 je imelo od 25.432 prebivalcev 
Gorice domovinsko pravico- v mestu samem 13.426, v nemških okra
jih 1302, v italijansko-furlanskih 1894, a v slovenskih 5406 ljudi, 
to je 24,54 %. Jedro meščanstva se je držalo v Gorici mnogo trdo- 
vratneje nego- v notranjih slovenskih mestih, vendar je z rastjo 
mesta naraščal odstotek slovenskega prebivalstva kot posledica 
najmočnejšega, t. j. slovenskega dotoka iz kmetske okolice. Številke 
nam zgovorno pričajo- o tem; leta 1880 so* uradno- našteli v mestu 
Slovencev 7,83 %, leta 1890 17,82 %, leta 1900 20,01 %-, a leta 1910 
34,8 %. V naspro-tju s štajersko-koroškim obmejnim predelom šo
bili slovenski doseljenci v Gorici ekonomsko močnejši ter samostoj
nejši in narodno- zavedni in so se domala vsi vpisali za Slovence; 
postajalo je jasno-, da dobi Gorica po- priro-dnem potu v kratkem 
slovensko večino, dasi se je po zgraditvi soške železnice zelo po
večal tudi dotok Nemcev, ki jih je bilo- leta 1910 že 3238, to- je 10%.

Temu primemo je bila Gorica močna postojanka slovenskega 
kulturnega, prosvetnega in političnega gibanja. Tu so izhajali mnogi 
slovenski listi ter knjige, tu je bil sedež slovenskih prosvetnih in 
gospodarskih organizacij; italijansko-furlanski prosvetni, politični, 
gospodarski ter kulturni vpliv je naglo nazadoval in se je pred 
letom 1914 komaj še mogel kosati s slovenskim.

Od 3. novembra 1918 do druge svetovne vojne je bila Gorica 
v  italijanski oblasti. Ta čas se je mnogo- spremenilo. Slovenski javni 
zaposlenci ter intelektualci so se morali povečini izseliti, obrt in 
trgovina sta mogla razmeroma še najbolj ostati v slovenskih rokah, 
iz javne službe, ki je v Gorici toliko- pomenila, so izrinili domala 
vse Slovence. Slovenci so se tedaj ohranili bolj v svobodnih poklicih, 
v obrti in trgovini ter v  delavskih vrstah, kakor seveda tudi kot 
kmetje v vaseh, ki so se ta čas priključile mestu.

NOVA RAZMEJITEV LETA 1947. STARA GORICA IN NOVA GORICA. 

Nova razmejitev med Italijo- ter Jugoslavijo-, sklenjena med vodil
nimi velesilami po- drugi svetovni vojni, pomeni za Goriško ravan, 
kakor tudi za pokrajine ob njej, Vipavo in zlasti Brda, pravo kata
strofo-. Državna meja teče sedaj po sredi čez ravnino od Šentmavra 
pri Solkanu do Mirna pod kraškim robom, tako da pušča na itali
janski strani mesto Gorico- ter vse slovenske vasi zahodno od nje, 
a na jugoslovanski samo goriški predmestji Solkan ter Šempeter 
z železnico-, tekočo- skozi Solkan in Šempeter v spodnjo Vipavo ter



n

čez Kras na Sežano. Stari goriški kolodvor pri Štandrežu je ostal 
Italiji, a novi kolodvor med Solkanom ter staro Gorico je pripadel 
Jugoslaviji, toda železnica teče neposredno tik ob meji po* zahod
nem vznožju Kostanjevice. Treba je bilo tedaj takoj se lotiti načrta, 
da se tu, ob stari Gorici, zgradi novo' mesto* za upravne in sploh 
urbanske ter gospodarske potrebe osvobojenega Posočja. Začeli smo 
graditi N o v O' Go r i c o * ,  in sicer na ravnini med Solkanom in

Pod. 148. Glavna cesta v Solkanu

Kromberkom na severu ter Kostanjevico in Panovcem na jugu. 
Nekateri so sprva želeli in predlagali, da bi Novo Gorico' postavili 
pri Šempetru.

Za vse načrte v graditvi Nove Gorice je nekaj skupnih težav 
in splošnih naravnih ovir. Predvsem v terenskih svojstvih. V kvar- 
tarju je Soča nasipala ogromno proda po glavnem delu Goriške 
ravnine in pritoki iz fliša v Vipavski dolini so svoj finejši glinasti 
in peščeni drobir nasipali na zunanjem robu soškega prodnega 
vršaja. Tudi za Vipavo* velja isto*: naval soških voda in soškega 
proda jo je odrival tik pod rob Krasa, kjer teče še sedaj mimo* Bilj 
in Mirna, pa ji zaviral odtok, tako da ima zelo slab strmec in da se 
vije v velikih zavojih ter pravih okljukih, zlasti od Renč naprej. 
Tu je ravnina vsa iz ilovnatih, dobro zamočenih tal, velike zaloge 
gline so tu in na njih so osnovali obilo opekarn okrog Bilj, Buko-



vice, Renč in Volčje drage, medtem ko* smo pri Orehovljah in 
Mirnu že na prodnih soških tleh, ki v njih vidimo* gramozne jame. 
Podobno je z Vrtojbico*, ki je sicer mnogo* neznatnejša. Priteče po 
Rožni dolini navzdol izpod Panovca, a se pri Rafutu, kjer zadene 
na soški vršaj, obrne v ostrem kotu proti jugu ter teče po vznožju 
gričev pri Šentmarku mimo Šempetra ter obeh Vrtojb v Vipavo* pri

Pod. 149. Nova Gorica

Mirnu. Ob Vrtojbici seveda prevladuje glina — tudi tu so opekarne
— a se že meša s soškim prodom, ki brž proti zahodu zavzema vse 
površje, a ga potoki niso nikjer razrezali, ker pač deževnica gine 
v tla. — Končno imamo* na severni ravnini potok Kom, ki se zbere 
iz več vodic izpod Kromberka, a je prav tako potok s slabim strm
cem, z zamočenim zemljiščem ter poplavami, tako da so ga morali 
kanalizirati. Onstran meje, v območju stare Gorice, se je mogel 
seveda globoko vrezati skozi soški prod v konglomerat, čim bliže 
izlivu v Sočo, tem bolj. Zato je tudi v  Novi Gorici ilovnat teren — 
tudi tukaj je bila opekama, a so jo odpravili in podrli — in novi 
naseljenci se včasih pritožujejo*, da je zaradi vlažnosti preveč ko
marjev. Za odvajanje odpadnih voda je na razpolago samo* Korn, 
ki ga bo treba čimprej prekriti. Toda spodnji Kom je že onstran 
nove, Italiji pripadajoče stare Gorice.



Druga ovira pri graditvi Nove Gorice so griči Kostanjevica, 
Panovec z velikim gozdom, Stara gora in še neke druge robne go
rice manjših višin. Tako kakor teče državna meja danes, ločijo 
ravnico ob Komu ter pri Solkanu, od ravnice, resda skrajno pičle, 
v Rožni dolini med Kostanjevico ter Šentmarkom, a zlasti od rav
nine ob Vrtojbici pri Sempetm. D a temu odpomoremo, smo zgradili 
novo cesto, ki teče iz Šempetra nekako» tik vzhodno» od železnice v 
Rožno dolino, od tam dalje pa po novem predom na vzhodni konec 
Nove Gorice, medtem ko teče prvotna naša nova cesta nekako nad 
predorom čez Kostanjevico. Prvotni načrt, da bi tudi od Rožne 
doline dalje na Šempeter speljali cesto v predoru skozi grič Šent- 
mark, smo opustili ali vsaj odložili. Seveda pa je kljub novim 
cestam ostala razdvojenost med Šempetrom ter Novo Gorico», ve
zano» tesneje le» s So»lkano»m.

V takšnih izrednih pogojih nastaja Nova Gorica. Dejansko 
je to docela novo» mesto, ki ga gradimo v južnovzhodnem delu Sol
kanske ravnine, v  naslonitvi na Kom, ki je osnova za kanaliza
cijske načrte, medtem ko» vodo dobiva iz Mrzljeka, torej iz istega 
vodovoda, ki dobavlja vodo» tudi stari Gorici, zajemajoč jo iz moč
nega kraškega izvirka pod Sveto goro. Nove hiše postavljajo ob 
novo začrtanih ter zgrajenih cestah, najprej upravna poslopja, med 
njimi za okraj Gorico, pa seveda stanovanjske zgradbe. To je prava 
Nova Gorica, ki seveda še ni sklenjeno naselje, a je imela vendarle 
že v 1953. letu 6814 ljudi. Odtlej se njeno prebivalstvo polagoma 
množi in je do spomladi leta 1959 naraslo že na 7664 ljudi.

Nova Gorica se tesno» veže na Solkan, nekdanjo vas ob veliki 
cesti na Tolmin ter Predel, dolgo obcestno vas, ki pa je bila postala 
že živahno predmestje Gorice. Obilo upravnih ustanov Nove Gorice 
je razmeščenih po Solkanu, pa kulturnih ustanov, tudi mestni ob
činski ljudski odbor je tu, a nekateri so razmeščeni še bolj na 
daleč. Mestni muzej je celo v 4 km oddaljenem gradu Kromberku. 
Skratka, Nova Gorica je še v nastajanju. Seveda bo novo mesto- 
toliko bolj hitro» raslo», kolikor več se bo» v njem naselilo» nove indu
strije, ki jo ta pokrajina tako» silno potrebuje spričo obilnih razpo
ložljivih delovnih moči. D o sedaj imamo tu zadružno» organizirano 
staro solkansko mizarsko obrt, ki pa že raste v industrijska raz
merja, tembolj, ko je v njej na visoki stopnji stara mizarska 
strokovna izkušenost. Na novo pa je ustanovljena tovarna pohištva 
in drugih lesnih izdelkov, postavljena pod Kromberkom, na vzhod
nem koncu Novi Gorici odmerjenega prostora, zaposlujoča že čez 
700 delovnih moči. Zelo pomembno industrijsko podjetje je industrija.



Nova Gorica

apna v Solkanu, na severnem koncu naselja, že v vhodu v Soško 
dolino. Apnenec je tu izvrstne kakovosti, na veliko* ga predelavajo 
ter oddajajo na primer tovarni dušika v  Rušah, ki ga je poprej 
dobivala iz Pečovnika v Celju. Ob kolodvoru v Novi Gorici je 
večje železniško podjetje za popravljanje voz in strojev, zaposlu- 
joče čez 300 delavcev. Tudi staro železarsko podjetje z livarno je 
v solkanskem delu Nove Gorice, sedaj sicer manjše, toda z načrtom,

Pod. 150. V Novi Gorici ob Kornu

da se razširi v večjo tovarno, morebiti z delno* preselitvijo* v Šem
peter. Slabo je še razvito gostinsko podjetništvo. Spričo široke 
razloženosti novonastajajočega mesta ima tu kolo veliko vlogo* in 
je stanovalcem Nove Gorice najustreznejše prometno' sredstvo.

Š e m p e t e r  je organiziran posebej v samostojno* občino, ki 
veže v upravno* enoto predvsem kraje ob Vrtojbici in ob spodnji 
Vipavi. Šempeter ima manj upravne funkcije ko Nova Gorica, toda 
je sedež mnogih gospodarskih podjetij, ki imajo* znatnejše delav
nice, na primer Avtoobnova, tako da je v njem število obrtnih ter 
industrijskih delavcev prav znatno*. Vrh tega je v Šempetru pod 
brdom Šentmark večja bolnišnica, specializirana na izrabo klimat
skih ugodnosti za zdravljenje kostne tuberkuloze. Zakaj res je, da 
ima Šempeter ugodnejše podnebje kot Solkan z Novo Gorico; tam 
je več burje*, a po Soški dolini navzdol večkrat piha hladen, osve-



žu joč veter, medtem ko smo okrog Šempetra v zatišju, in je toplejše, 
kar se ugodno uveljavlja zlasti v hladni polovici leta. Na široko 
Soško ter Furlansko nižino je tu bolj odprto ko v Novi Gorici, zato 
so blažilni vplivi od morja tu močnejši. Ni čudno, da se je vrtnar
stvo v okolici Gorice najbolj razvilo prav v bližini Šempetra, zlasti 
v vaseh Gorenja in Dolenja Vrtojba, kjer razpolagajo tako s sušno 
prodnato kot z vlažnejšo ter težjo ilovnato zemljo. Tudi vinogradov 
imajo te gorice. Šempeter ima sedaj 1500, a Vrtojba 1550 ljudi. 
Šempeter prevzema v  najnovejšem času oddelek tovarne Iskre iz 
Kranja z nad 500 delavci, kar pomeni v njem začetek prave indu
strializacije. Občina Šempeter se je leta I960 vključila v komuno 
Novo Gorico, ki ima po tej združitvi 25.006 prebivalcev.

Tudi okolica Šempetra je znatno industrializirana. V Mirnu 
jso že od nekdaj sloveli usnjarji, strojarji ter čevljarji, ki so se sedaj 
organizirali in ustanovili tovarno za izdelovanje čevljev, zaposlu- 
jočo že blizu 200 delovnih moči. Poleg tega pa je tudi posebna 
tovarna usnja, kjer dela okrog sto delavcev. Vrh tega je v Mirnu še 
posebno mizarsko podjetje s preko sto zaposlenih. A celo na obde
lavo kamna so se vrgli podjetni Mirenčani, bodisi s pridobivanjem 
apna, kakor z obdelavo dobrega marmornega apnenca, tako da je 
v tej stroki na delu že blizu 100 ljudi. Glavni del kamnolomnega in 
kamnoseškega dela pa se nahaja zgoraj na Krasu pri Opatjem selu, 
do koder je preurejena stara cesta iz Mirna mimo Gradu.

Novo industrijsko središče nastaja pri Volčji dragi. Tu so usta
novili podjetje za izdelovanje raznovrstne embalaže in različnih 
izdelkov iz plastičnih mas zlasti za gospodinjstvo in sploh za široko 
potrošnjo. Drugo podjetje je tekstilna tovarna »Okroglica«, kjer 
izdelujejo predvsem sanitetno' gazo. Obe podjetji se postopno' večata.

V Vipavski spodnji dolini do Volčje drage in Gradišča so' ilov
nata tla, in tu so že od nekdaj izdelovali ter žgali opeko. Opekarn 
je stalo največ okrog Bilj in Renč z Bukovico-. V Biljah je sedaj 
uprava dveh opekarskih podjetij, »Goriških opekam« in »Opeke«, 
ki zaposlujeta skupaj okrog 400 ljudi. Vsekakor je bilo tu nekdaj 
in je še vedno' središče opekarstva cele Goriške ravnine. Na ozemlju 
stare Gorice ni opekam, temveč morajo' opeko dobivati iz Furla
nije. Tudi Novo Gorico zidamo seveda z opeko od spodnje Vipave.

Renče z okolico' je tudi staroznani kraj slovečih zidarjev. Od 
tod so hodili na delo' na široko po vsej Sloveniji, pa tudi drugam. 
Tudi danes še hodijo' zidat zdoma, toda spričo prodiranja betonske 
graditve itd. zidarstvo' seveda nazaduje.



Stara Gorica

Brž na višje ob Vipavi se ravnina neha in dolina ob reki po
stane tesna. Gospodarska pomembnost se tu prenese na brda, na 
vinorodne gorice, na položne njive, vrtove ter sadovnjake. Vse to 
se je zlasti koncentriralo okrog Dornberka in Prvačine z bližnjimi 
manjšimi vasmi v bočju: Tabor, Gradišče, kjer je bival Simon Gre
gorčič, in drugimi. Tu je najmočnejše gospodarsko* središče vino
rodnega vipavskega kmetijstva in sadjarstva ter zelenjadarstva, ki 
je zlasti z uspehom zalagalo* Gorico v starem obsegu in bo moglo 
biti močno* prehranbeno' zaledje Novi Gorici. — V severnem pasu 
Vipavske doline pa pomenijo močno* kmetijsko zaledje Gorici mo
gočne vipavske vasi okrog vodilnih krajev Ozeljan, Šempas in 
Cmiče, kjer je le v  Batujah manjše podjetje za izdelavo poljedel
skega orodja, V Volčji dragi se iz malega začetka z uspehom razvija 
industrijsko podjetje za izdelovanje raznih drobnih predmetov iz 
plastičnih snovi, zaposlujoč čez sto* predvsem ženskih delovnih 
moči.

UPRAVNE FUNKCIJE (STARE) GORICE SEDAJ. Po letu 1947 je 
(stara) Gorica sedež uprave za mejno ozemlje v  Posočju, ki je ostalo 
v območju Italije. In sicer je to Soška ravan z zahodnim robom 
Krasa, s Tržičem in Doberdobom itd., pa lagunskim morskim obrež
jem na zahod od ustja Soče, vključujočim tudi Gradež, razen tega 
robni južnozahodni ter južnovzhodni pas Brd s Krminom ter Štever- 
janom in zahodni del Goriške ravnine z Gorico* (staro) ter ustjem 
Vipave s Sovodnjami. Verjetno je, da bodo v razmejitvi med Go
riško pokrajino ter Tržaškim ozemljem izvedli teritorialne spre
membe ter kraje v južni Soški ravnini (Gradež, Tržič itd.) podredili 
upravnemu središču v  Trstu, kamor gospodarsko najbolj gravi
tirajo.

S t a r a  G o r i c a  kot občina je imela 1951.leta 40.627 prebi
valcev. Toda v  mestu samem (s Štandrežem) je bilo le 34.607 ljudi, 
a v  Podgori z okoliškimi raztresenimi hišami 1901 prebivalec, v  
Pevmi z bližnjimi naselji 1169 ter v Ločniku 2950 ljudi.

V I P A V S K A  D O L I N A  I N  B R D A

PREGLED. Po' zgradbi, geološki sestavi ter svojstvih reliefa sta 
to v  glavnem dva, le s Soško ravnino ločena dela ene in iste večje 
enote. Tu imamo najsevernejšo eocenska sinklinalno progo, ki se 
kot nadaljevanje Vinodola, pa predela ob Rečini in Notranjski Reki 
ter čez Pivko* vleče proti ZSZ, kjer preide k ravnini ter tako rekoč



Pod. 151. Razprostranjenost vinogradov v Primorju ob nastopn trtne nši ter rje



utone pod debelo prodno nasipino Furlanske nižine. Samo osam
ljene majhne gorice gledajo še onstran Idrije, mejne rečice Brd, iz 
prodne ravnine, razodevajoč po svoji flišni sestavi, da so kosi iste 
velike prirodne enote, podaljšek Vipave in Brd.

Vipava in Brda so docela enake litološke sestave, pa tudi enake 
zgradbe, v vsakem pogledu dva dela ene in iste velike enote. Isto 
razodeva priroda reliefa, saj imamo povsod enaka brda, povsod 
iste prijazne gorice, ki šele v zgornji Vipavi in v  severnih Brdih 
preidejo v višje holme in hribe. Gosto vodno omrežje je razkosalo to 
vododržno, malo odporno zemljišče ter ga razčlenilo v  neštete doline 
in dolinice, drape in grape. Ob največjih vodotokih so se izobliko
vale večje doline; le v najprikladnejših legah so v njih nastale 
obsežnejše plane ravnice.

Vipavska dolina z Brdi ter Goriško ravnino' se nahaja nekako 
na prehodu med srednjim ter spodnjim Posočjem. Po veliki večini 
je to nizek predel. Tod prevladujejo zelo močno južnjaške poteze. 
Podnebje kaže močne mediteranske vplive, v  vegetaciji so tudi že 
zastopniki sredozemskih kulturnih sadežev, dasi le tisti, ki so bolj 
robnega značaja. V gospodarstvu se razodeva zelo krepko bližina 
toplega južnega sveta, s prevlado vinogradov, s prvimi oljkami, pa 
cipresami, lovorjem ter z murvami, pa z imenitnim uspevanjem 
sadja, kakor je značilno za prehod iz mediteranskega v celinsko 
področje. Vse to nam priča, da tu nismo* še v pravem srednjem Po
sočju, ki je zanj že značilno celinsko obeležje, marveč v prehodnem 
pasu, ki pa s svojimi prirodnimi in kulturnimi ter gospodarskimi 
svojstvi pomeni notranji pas Primorja.

V I P A V S K A  D O L I N A

UVOD. Kadar govorimo o Vipavski dolini, ne mislimo samo na 
dolino, kakor jo v pravem smislu besede imamo neposredno ob reki 
Vipavi, marveč razumemo pod tem imenom ves široki pas eocen- 
skega fliša, ki se razprostira južnozahodno od Trnovskega gozda 
in Nanosa tja do Krasa. Najširša je ta proga ob Soči, proti JV se 
sprva polagoma, ob Nanosu pa močneje zoži ter je pri Razdrtem 
malodane preščipnjena; le prav ozka proga se vleče še nadalje ter 
se, kakor vemoi, v  porečju Pivke razširi znova. Pri Razdrtem izvira 
Močilnik, zadnji potok, ki teče še v Vipavo; tu je važna hidro
grafska, pa tudi pokrajinska meja. Vse vode, ki izvirajo in tečejo 
v naši flišni coni, se iztekajo v Vipavo, vsa flišna proga tvori njeno



porečje. Ime Vipavske doline moramo tedaj pojmovati kot označbo 
za njeno porečje, predstavljajočo geološko in geografsko enoto. Ako 
se tedaj vsa ta flišna proga v živi govorici označuje kratkomalo kot 
Vipava, je to ime povsem v skladu s hidrografsko in sploh geo
grafsko enotnostjo pokrajine.

Še več moramoi reči. Na zahodnem koncu se nekateri potočki 
odmakajoi neposredno v Sočo; a na južni strani so nekatere vodice 
usmerjene na Kras, toda po prestopu s fliša na apniška tla brž 
poniknejo'. Tudi ozemlje teh vodic izven hidrografskega območja 
vendarle štejemo k Vipavi.

V ljudski govorici se po navadi vsa ta obsežna dolina imenuje 
na kratko Vipava, a nje prebivalci Vipavci. Tudi mi se bomo rav
nali po tej rabi.

Pozornost vzbuja, da Vipavci pogosto svojo veliko dolino ime
nujejo »D e ž e 1 o«. Posebno dostikrat se zgodi, da človek sliši 
takšno pokrajinsko ime, če govori z Vipavcem kje v  robnem ob
močju.

Od Goriške ravnine pa do povirja Močilnika, pritoka Vipave, 
kjer se pod Razdrtim začenja ta velika pokrajinska enota, meri vsa 
Vipavsko dolina v dolžini skoraj natančno 40 km, medtem ko znaša 
njena širjava v srednjem ter spodnjem delu dobrih 10 km. Nič manj 
ko 40.000 ljudi biva v  tej veliki pokrajini, kar nam še posebej po
trjuje, da Vipavska dolina ali kratko Vipava ni samo ena najbolj 
samosvojih, po prirodi in po gospodarskem značaju in svojskosti 
prebivalcev najbolj samoniklih slovenskih pokrajin, temveč da 
spada tudi med naše največje pokrajinske enote.

RELIEF. Eocen Vipavske doline je zelo enotne sestave; vsebuje 
predvsem v tenkih plasteh naložen lapor ter peščenjak (Seidl, 162). 
Eoeenske apnence vidimo» tu omejene samo na južni rob, in sicer so, 
kakor že vemo, zastopani samo v prav ozki progi ter pomagajo 
graditi visoko vzbočeni rob kraške planote od Soče pa do zgornjega 
zaključka južno od Razdrtega. Eocenski apnenec pomaga pač tvo
riti visoki in strmi južni obod Vipavske doline, sicer pa v površin
skem značaju ne prihaja do veljave. Zelo obrača pozornost nase 
apniška brečija, ki je navaljena s pobočij na vsem severnem robu 
od izpod Razdrtega do okolice Gorice. V flišu se pojavljajo le prav 
ozke proge apniških in konglomeratnih ploč (Stache 25; Seidl 162). 
Tektonska zgradba flišne cone je taka, da jo geologi označujejo kot 
eocensko flišno sinklinalo, ki jo je gorotvorni pritisk stisnil med 
obema trdnejšima apniškima grudama, Krasom na J ter Trnovskim



gozdom in Hrušico* z Nanosom na S. Vendar sinklinala ni zgrajena 
simetrično*; severno* krilo* je bočni pritisk prizadel mnogo močneje, 
jo* upognil temeljiteje; plasti so krepko dvignjene, postavljene po
konci in celo* prekucnjene, tako* da je apniška gruda Trnovskega 
gozda ter Hrušice porinjena celo znatno čeznje. Zato je severna 
stran Vipavske doline mnogo* bolj strma in krepkeje ograjena nego

Pod. 152. Vipavska dolina z Modrasovcem in Čavnom. V bočju Štomaž

južna. Južno* krilo sinklinale kaže le položno nagnjenost, in meja 
z apniško* grudo* Krasa je enostavna tako v geološkem kot v oro- 
grafskem smislu; O' kakih narivih ali prelomih se nikjer ne poroča. 
Stržen sinklinale je mnogo bliže severnemu robu, in po* njem se je 
zarezala dolina Vipave v zgornjem toku in pa podolje čez Ajdov
ščino*, Cmiče, Šempas in Ajševico, ki je prav izrazito*, dasi nima 
enotnega hidrografskega toka. V predelu južno* od tod prevladuje 
v Vipavi izoklinalna nagnjenost, plasti padajo proti S (12, 38).

Vipavska dolina je geološka sinklinala tako* rekoč v velikem, 
v malem in drobnem pa sestoji iz vzporednih majhnih sinklinalnih 
prog ali celo še manj pravilno* potekajočih gub ter njih fragmentov 
(Kossmat 127).



Yes predel Vipavske doline je tedaj iz nepropustnih kamenin. 
Zato imamo v vsem njenem območju obilico vodnih tokov, ki so 
krepko razrezali flišno' zemljišče in ustvarili v njem relief, ki kaže 
v splošnem čim vzhodnje, tem večje višine. Podolžna os sinklinale 
je nagnjena proti SZ, kakor se tudi drugod v Posočju osi tektonskih 
enot znižujejo od JV proti SZ. Eocenski fliš dosega v  vzhodnem 
koncu, tik nad Razdrtim, še do1 724 m nadmorske višine (nad Poto
čami), medtem ko teče Vipava ob izvirku pri Vipavskem trgu 
104 m, a ob izlivu v Sočo le še 40 m nad morjem, njen največji 
zgornji pritok Močilnik pa pri Sembidu, ob začetku aluvialnega 
dna, le 145 m, a pri Lozicah, 5 km pod Razdrtim, še vedno le 229 m 
visoko. Tako so vode flišno zemljišče prav krepko razrezale, ne le 
na gorice in griče, marveč tudi na precej visoko hribovje; prve 
imamo na Z, drugo bolj v južnovzhodnem delu. V srednjem delu 
Vipave, okrog Planine, Erzelja, Vrtovč, Vipavskega Križa, tvori 
površje na široko brečija, ki so se v njej izoblikovali nekateri 
ostrejši vrhovi (prim. Ostri vrh 421 m; starinsko mestece Vipavski 
Križ stoji na njej).

V južnem robu Vipave, na prehodu v Kras, potekajo v vzpo
rednih progah srednjeeocenske plasti, sestoječe največ iz apnencev 
in se s tem uvrščajo v kraško, ne vipavsko površje. V severnem 
robu Vipave pa spodnjeeocenski apniški pas manjka.

V razliko od Brkinske flišne kadunje je dobila tedaj Vipava 
enoten vodni odtok. Vendar malenkostno izjemo imamo tudi tu; 
v  hribovja med povirjem Raše in Senožečami so nekateri potoki 
ostali osamljene ponikalnice, ko so prestopili s peščenjaka na ap- 
niška tla ter tamkaj izginejo* v tla.

Erozija je mogla v flišu napredovati tem nagleje, ker se po
tokom izpod apnenca dovajajo močne vode. Na vznožju apniških 
planot na S, na stiku med apnencem in flišem, izvira obilica 
potokov; bodisi izpod strmih sten ali izpod melišč, ki leže pod 
njimi. Velikih kraških izvirov pa imamo' razmeroma malo; med 
največje spada izvir Vipave pri mestecu enakega imena, pa izvir 
Hublja pri Ajdovščini, ki dela brž pod njim lepe, močne slapove.
V spodnjem toku je največji Lijak, ki si je izdelal prostorno* alu
vialno prečno dolino. Na južnozahodnem robu prihaja izpod tam
kajšnjega Krasa mnogo* manj izvirkov in povečini so* slabi. Pač pa 
sta na tej strani važni Branica in Raša, ki tečeta skoraj vzporedno 
z Vipavo in Močilnikom. Izvor Raše potemtakem ni daleč vstran od 
Razdrtega, in je blizu tam, kjer prihaja na dan tudi Močilnik, ki



teče točno vzporedno s strmim robom Nanosa. Z Rašo-Branico ter 
Močilnikom-Vipavo je bila dana osnova za razvoj reliefa.

Z imenovanimi glavnimi vodnimi žilami imamo ono hidrograf
sko ogrodje, ki je v  poglavitni meri odločalo o reliefni razčlenitvi 
flišne kadunje. Manjši potoki so pripomogli še po svoje k izdelavi 
površja, a njihova vloga je podrejenega značaja. Dva potoka pa 
sta med njimi, katerih dolini in porečji sta vrezani v nenavadno 
značilni obliki, pričajoči o odločilni vlogi tektonske zasnove in 
petrografsko-geoloških svojstev zemljišča. To» je prvič porečje po-

Pod. 153. Vas Lozice v zgornji Vipavi

toka Bele, ki je izdelano» v ozki flišni progi med Kovško ter Na
noško planoto in ki ima svoje povirje precej daleč izven prave 
Vipave, že v osredju Hrušice. Drugi podoben potok je Lokavšček, 
ki ima svoje porečje v oni značilni zaplati fliša, ki sega v ostrem 
kotu med apniški planoti Čavna in Otelske gore, toda tako, da se 
tudi povirje nahaja še pod robom apniških višav. Na prvi pogled je 
razvidno in z geološkimi proučitvami potrjeno», da sta bodisi do
linska zajeda ob Lokavščku kot ob Beli v genetični zvezi z geološko- 
tektonskimi zasnovami, le njih posledica.

Ustje Vipave je v višini 40 m, izvir pri Vipavskem trgu 103 m 
visoko, sotočje Raše in Branice 166 m, izliv Branice 62 m. To po
meni, da leži za veliko večino Vipavske doline erozijska osnova 
zelo nizko, pa da je moglo» vodno vrezovanje naglo napredovati. 
Temu primemo so v spodnjem in srednjem delu Vipave griči raz



merama nizki. V zgornjem delu se ob Raši strmec bolj naglo stop
njuje, toda ob Močilniku ostane sprva prav zmeren, saj znaša še 
pri Podnanosu (Šembidu) nadmorska višina samo 175 m, potem pa 
se naglo poveča do* razvodja, ki leži v višini 598 m pri Razdrtem.
V stopnjevanju nadmorske višine sodeluje nedvomno tudi dejstvo, 
da se dvigajo tu podolžne osi sinklinali in sploh vsej zgradbi.

Naznačeno* vodno omrežje in njega poglavitne doline so ustva
rile razčlenitev Vipave na posamezne skupine gričevja v spodnjem 
ter srednjem delu in hribovja v zgornjem delu. Prečna dolina Lijaka, 
ki je edina prečno potekajoča v vsej Vipavi, loči nizke gorice ob 
Goriški ravnini od ostalega gričevja. Od ustja Branice navzgor 
sta Branica-Raša na eni ter Vipava-Močilnik na drugi strani po
vzročila osamosvojitev gričevja, ki se vleče v  dolgi vrsti ter se viša 
v smeri proti JV. Od ustja Raše, od koder se vleče mimo Podrage 
majhna podolje proti Močilniku, se zviša za toliko, da imamo tu 
opravka s pravim hribovjem, ki po' višinah komaj neznatno za
ostaja za Brkini, zlasti v najvišjem delu okrog Vrabč in Štjaka, 
500—600 m nad morjem. Za Vipavce so' to Brda.

VIPAVSKA BRDA. Ob Vipavskih Brdih obrača nase našo po
zornost dolga, skoraj premočrtna dolina, ki je zarezana nekako 
po geološko-petrografski meji, ob stiku med flišem in apnencem.
V njenem spodnjem delu teče Br a n i c a ,  ki prihaja izpod Štjaka. 
Njena dolina je vrezana še v fliš in je zato dovolj prostorna, dasi 
malo razčlenjena po pritokih, pa joi zato železnica in ceste porab
ljajo za vzpon na planoto Krasa. Toda vrezana je že na geološki in 
petrografski meji; njeno levo stran tvorijo razen v najnižjem delu 
povečini eocenski apnenci, kar ustvarja zelo strma pobočja in zelo 
neenak dolinski prerez. Poi zgornjem delu teče rečica Raša, ki se 
izliva pri Čehovinih v Branico', izvirajoč izpod Jesenice (666 m). 
Raška dolina je še bolj premočrtna in nedvomno tektonsko zasno
vana; v razliko od Braniške doline je zarezana že v kredne apniške 
plasti, dasi le v  prav majhni razdalji od eocena, domala v vsem 
poteku vzporedno z geološko stično' črto. Raška dolina je zelo tesna, 
a ker je vrezana 150—200 m globoko1, dela vtis tipičnega dola. Tudi 
tu imamo interesanten nesimetričen prerez doline, toda nekolika 
drugačen nego ob Branici ; Raša ne dobiva z leve niti enega pritoka, 
a z desne ji dotekajo mnogi potoki, ki izvirajo' v flišu, a jim je bilo 
doslej mogoče, da so> se ohranili na prehodu čez ozko progo apni
škega zemljišča na površini. Ta zanimiva slika nas spominja na 
južni pas Brkinskega hribovja, kjer je morala nekdaj obstajati



povsem podobna hidrografska situacija, kjer pa je potem glavna 
reka izginila v kraška tla, medtem ko» SO' njeni pritoki iz fliša ostali 
slepe ponikalnice. Še več, podoben razvoj se je pričel tudi že tu; 
med zgornjo Raso ter Senožečami imamo kratke ponikalnice, ki 
teko vzporedno proti JZ, a ob prestopu s fliša na apnenec ponik
nejo', medtem ko jih je nekdaj zbiral povrhnji premočrtni podaljšek 
Raše, ki je odtlej zapadel zakrasevanju. — Interesanten je tudi 
ovinek Branice pri Čehovinih; podoba je, da je Raša tekla nekdaj

Pod. 154. Vipavska Brda z vinogradi med Štjakom in Vrabčami

premo' mimo Štanjela in se iztekala v Branico šele pod to' vasjo; 
suhe doline kažejo na to. Med Rašo-Branicoi in Močilnikom-Vipavo 
se je moglo izoblikovati dolgo pogorje, kar nas zopet spominja na 
podobne razmere v Brkinih. Pogorje dosega na južnovzhodnem 
koncu okrog Jesenice višine 600—700 m, pa celo za spoznanje čez, 
se drži potem med 500 in 600 m, še bolj proti SZ pa med 400 in 
500 m, a zahodno od Velikih Zabel j noben vrh ne dosega več 400 m. 
Na obe strani tečejo iz tega pogorja potoki, kar daje Močilniku in 
Raši nesimetrično' porečje, ter pomaga ustvarjati zelo razrezano 
hribovje z bolj tesnimi dolinicami ter grapami, a povečini polož
nimi pobočji ter široko ploščatimi kopami in hrbti. Tja gor so na
mestili poglavitna naselja ; tudi to hribovje je namreč v znatni meri 
obdelano in precej poseljeno. Najvišji hribi se uvrščajo v višino



720—760 m, in sicer na skrajnem vzhodnem koncu, oh prehodu v 
apniško področje pri Senožečah. Ta vršina je neposeljena in je 
ostala ohranjena gozdu. Okrog nje se uveljavlja vršina okrog 630 
do 660 m, pa 600—610 m, ki so na njej najvišja naselja. Obilo ko
pastih vrhov in visokih teras med Rašo in Vipavo se drži v višinah 
med 520 in 560 m; na njih so že precej številne vasi v  zgornji Vi
pavi okrog Štjaka in Vrabč. Okrog njih so* še lepi vinogradi, a vasi 
imajo napeljane dobre vodovode celo v teh višinah.

SREDNJA IN SPODNJA VIPAVA. Nekako pri ustju Hublja se 
začne Vipava oddaljevati od severnega obrobja, zavija bolj proti 
zahodu ter se primakne v bližino južnega roba, prevzemajoč s tem 
do neke mere vlogo Raše in Branice, ki jo je sprejela nad Dorn
berkom. V srednji in spodnji Vipavski dolini je drugačnoi hidro
grafsko razpored je ko v Vipavskih Brdih. Tu teko potoki v  glavnem 
od SV in S proti JZ in J in so bolj enako močni, razen nekoliko 
jačjega Lijaka, ki odmaka ravnico med Ajševico in Šempasom.
V spodnji dolini imamo gričevje mnogo bolj enakomerne višine, 
hkrati pa nižje, saj kažejo v vsem osrednjem pasu najvišja brda 
nivo 180—193 m, poglavitni del pa je še nižji. Ravnica ob Lijaku je 
ločila najzahodnejši del gričevja in ga do znatne mere izolirala.

Na robeh Vipavske doline fliš ne kaže samostojne orografske 
enote, marveč se uvršča le v pobočja, tem bolj, ker imamo na severu 
povečini opravka s krepkim narivom krednega apnenca. Tu sega 
tudi v zahodnem delu fliš v znatne višine, do 600 m. Stik med fliš- 
nimi in apniškimi deli pobočij se uveljavlja v  površinskem značaju 
s krepkim pregibom v nagnjenosti; z velikimi strminami se vzpe
njajo nad njih apniške stene, po velikem delu gole, v visoke kraške 
planote Čavna, Nanosa itd. Velika melišča označujejo te strmine, 
a po hudourniških grapah ter strmih dragah se posiplje apniški 
drobir daleč navzdol ter je prekril flišna pobočja v velikem obsegu 
nizko dol. Zelo so se ob severnem robu uveljavljali zemeljski plazovi 
in podari, ki so se trgali v  strmih skalnih stenah ter s svojimi 
ogromnimi kamenitimi množinami zasuli pobočje v  velikem obsegu. 
Ostanke takega plazu so ugotovili pri Katarini nad Solkanom, po
sebno velikega pa pri Črničah, kjer se je utrgal z Velikega roba in 
zasul pobočje ter vznožje tja do preko Sela in Batuj, torej štiri km 
daleč, prekrivši prostor 12 km2 (Seidl, 162, 12). Potoki so očitno 
obilo drobirja v diluviju prenesli še dalje ter naložili prostrane 
vršaje, ki pa so jih kesneje zopet razrezali, saj je danes na primer 
v področju med Šempasom ter Ajdovščino fliš prekrit z, apniškim



drobirjem tja do Vipavske doline v prav velikem obsegu; mnoge 
vasi in kulture so urejene na njem, na primer Osek, Črnica, Batuje, 
Vrtovin itd. Podoba je, da ta menjava flišnega in apniškega zem
ljišča zelo- prija kulturam, po eni strani spričo svojega sušnega 
značaja, še posebno pa zaradi ugodne, soncu izpostavljene in od 
severa zavarovane lege. Zakaj ta pobočni pas Vipave je izredno 
gosto obljuden in tu imajo* tudi vinogradi zelo dobre postojanke.

Pod. 155. Nad dolino Raše: pliocenska rečna terasa z vasema Sela in Štomaže

Kako markanten je ta pobočni pas Vipave, se vidi že po' tem, da 
ima posebno ime Rebemice, med Razdrtim in Šembidom.

Veliki pobočni zasip v severnih straneh Vipavske doline, ki ga 
imamo najbolj na široko ob Trnovski planoti, toda zelo daleč tudi 
ob Kolku ter ob Nanosu, pa ni samo iz novejše dobe, temveč izvira 
njega glavni del iz pleistocena. Zakaj povečini je ta trdi, rogljati 
in robati apniški drobir sprijet v brečijo, ki prekriva pobočja po
večini od vrha doi tal, pa še je raztresen v manjših in večjih ter tudi 
zelo velikih blokih po površju vznožnih goric in ravnot. Nedvomno 
se je v periglacialnih klimatskih pogojih diluvija tako> rekoč nepre
stano prožil navzdol kamniti apniški drobir, tem bolj, ko je lega 
ob velikem prelomu ter narivu kar se da pospeševala krušen je 
ter drobljenje golih strmih sten. Ogromne množine diluvialnega 
sprimka ter recentnega kamnatega posipa v severnih pobočjih Vi



pavske doline, od Razdrtega do Solkana ter v obsežnih vznožnih 
področjih, je ena poglavitnih značilnosti prirode v Vipavi. Hacquet 
(IV, 58) poroča, kako se je v letu 1786 odkrhnil velik kos Čavna ter 
zgrmel v Vipavsko dolino.

Podoba je, da kulturam prav zelo prija pomešanost flišnega in 
apniškega drobirja in sušni značaj na diluvialnem apniškem zem
ljišču, zakaj gričevje med Lijakom in Vipavo, južno od Šempasa in 
zahodno od Batuj je samo iz fliša, pa je brez primere manj obde
lano in le jako slabo poseljeno'; skoraj v vsem območju ga pokriva 
le gozd. Za prirodo zemljišča na ravnih terasah so tu značilna 
pogostna ledinska (in orografska) imena Mlake (17). V apniško- 
flišnem ozemlju segajo majhna naselja v sončnih pobočjih precej 
visoko navzgor, doi 350—400 m. Toda po imenih sodeč, so ta naselja, 
med njimi mnogi zaselki s kolektivnimi imeni (Oštini, Črnigoji, 
Bratini, Batagelji), relativno mlajša, medtem ko so> lepe velike, 
vsekakor glavne vipavske vasi od Ozeljana čez Šempas, Črniče do 
Batuj in Vrtovina največ na terasah med 130 in 170 m, stara jedra 
naseljenost, katerih mnoga imena imajoi osnovo še iz prazgodovin
ske dobe.

Južni rob Vipavske doline je drugačen. Dasi je tudi ta dokaj 
strm in apniški, manjkajo tu melišča in vršaji in manjka brečija, 
paČ v skladu z manjšo' višino' kraške planote in drugačno tektonsko- 
morfogenetsko zasnovo. Medtem ko je severni rob domala povsod 
nad flišem iz golih skalnih sten, je južni rob povečini porastel z 
zelenim gozdom, osobito v zahodnem delu. Vendar v orografskem 
pogledu ustvarjata oba robova prav markanten okvir Vipavski do
lini, ki se zdi ob pogledu z višine kakor ogromen jarek, izdolben 
med trdi apniški ploči.

V malem je tudi osojni južni pobočni pas Vipavske doline s po
toki in grapami živo razrezan; na mnogih od neštetih hrbtov, na
slanjajočih se na apniške pomole, se svetijo lepe vipavske vasi, med 
njimi tu, tam razvaline starega gradu, ki je nekdaj od tod gospo
doval nad pokrajino. Vsekakor je ta pobočni pas eden zelo zna
čilnih delov Vipavske doline.

Ravnega zemljišča je v Vipavski dolini razmeroma malo. Ob 
Branici je ozek pas aluvialne ravnice komaj omembe vreden, saj 
je tudi spodnji del doline prav tesen. Največ ravnega dolinskega 
dna je ob spodnjem Močilniku, ob zgornji Vipavi in ob Hublju.

Po sprejemu Hublja in Jevška, pod Ustjem, prestopi Vipava 
v  tesno sotesko. Da se njena dolina tu tako nenadoma in krepko 
zoži, za to moramo iskati vzroka nedvomno tudi v dejstvu, da reže



tu pas numulitne brečije, pa je zato reka v trši kamenini izdolbla 
le ožjo dolino, ki pa njena pobočja niso nič kaj strmo izdelana. 
Ko neha pas apniške brečije, se pri Velikih Zabljah tudi dolina 
razširi, a je povečini bolj sposobna za travnike nego za njive. Toda 
v nadaljnjem ostane dolina Vipave ozka, dasi je ves čas v flišnem  
zemljišču, pa zato> tudi za kulture ne more kaj prida pomeniti.

Pod. 156. Branik (Rihemberk) z dolino ob Branici

Logov in travnikov je ostalo v njej še nekaj, toda čim niže, tem več 
je njiv, ki so nekako od Dornberka naprej čim dalje bolj zasajene 
tudi z vinsko trto, vmes med koruzo in murvo. Tudi ob spodnji 
Branici se vidijo' še manjše množine trte po ravnem, dasi so po
bočja, obrnjena k soncu, njeno glavno* področje. Kako malo pomeni 
zares dolina sama za kulturnogeografsko strukturo pokrajine, v i
dimo že iz dejstva, da se je le malo* naselij namestilo na njenem 
dnu. Na brdih so kulture, tu so predvsem lepi vipavski vinogradi, 
ki segajo na gorkih prisojnih pobočjih prav do vrhov še tja do 
Šmarja. Tu, na terasah in položnih pobočjih, ponekod tudi na ko
pastih vrhovih, so razmeščena naselja, največ manjše vasice in 
zaselki, ki se odlikujejo v velikem delu po kolektivnih imenih, 
pričah razmeroma mlajše zgostitve naseljenosti. Saj je posebno zna
čilno*, da nobena cesta ni porabila dna ob Vipavi za podolžni potek,



marveč jo le prečkajo; celo železnica je izrabila dolino samo de
loma. Pač pa je pomemben v njej tisti kraj, kjer se spaja z njo 
dolina Branice in kjer vodi mimo Branika (Rihemberka) ter Šta
njela in čez prelaz Železna vrata ugodnejši prehod na Kras. Tu so 
ugotovili mnoge sledove naseljenosti že iz prazgodovinske dobe in 
iz rimskih časov, tu se je stvorilo krepkoi naselbinsko jedro ob slo
venski naselitvi in da je kraj v  srednjem veku mnogo pomenil za 
vojaško obvladovanje prehodov, pričajo1 stari gradovi z značilnimi 
krajevnimi imeni Dornberk, Rihemberk, pa Gradišče, Tabor in pod. 
Dornberk je postal tudi ena najstarejših župnij v deželi; razmeščen 
na brdu, ki obvladuje obe dolini ob sovodnji, je še danes eno naj- 
markantnejših naselij ob Yipavi, vsekakor eno> najimenitnejših sre
dišč vinogradništva v Yipavi.

Pod Gradiščem se dolina Yipave končno znova razširi in do
seže znatno širjavo v področju ob ustju Lijaka. V širjavi okrog 
2 km se vleče tja proti Soči, kjer preide v  široko Goriško ravan, 
odprto med Krasom in Brdi v ravnino' ob spodnji Soči. Ta spodnji 
del doline, ki se v njem Yipava spusti od 4? m pod Gradiščem na 
42 m pri Biljah in 40 m pri Mirnu, je lepa ilovnata aluvialna rav
nica, ki je vsa dobro obdelana ter gosto obljudena, pa vidimo zato 
naselja tudi na njej, in sicer ne samo po robu, med njimi Renče ter 
Bilje kot največ ji. Po svoji legi in velikosti, po gospodarskih zna
čilnostih tvorijo' enoto' z onimi velikimi vasmi, ki spremljajo Yipavo 
tja doi njenega izteka v Sočo pri Sovodnjah.

PODNEBNE RAZMERE IN GOSPODARSKI ZNAČAJ. Brez pretira
vanja moremo reči, da je Vipavska dolina po svojem prirodnem 
značaju in gospodarski strukturi ena najbolj samosvojih pokrajin 
na Slovenskem. V zračni črti oddaljena od Jadranskega morja ne 
več ko' komaj 12 km, ločena od njega sicer s 300—400 m visoko 
planoto Krasa, toda neposredno' odprta do' njega preko Goriške in 
Soške ravnine, ima Yipava še poglavitne poteze umerjenega me
diteranskega podnebja. Topli južnozapadni veter more dospevati 
semkaj preko Krasa v bistvu z nezmanjšano' učinkovitostjo; zelo 
je značilno', da pravijo tudi Vipavci temu vetru — mornik. Severo
vzhodno' od Vipave se dvigajoči visoki svet dinarskih planot na 
Trnovem in Nanosu pomeni močno' pregrajo' temu morniku, saj sili 
tople in zelo' vlažne mediteranske zračne mase, da se viharno' vzpe
njajo v višave in spričo' naglega ohlajanja dajejo izredno' obilne 
množine padavin. Zato' dobiva Vipavska dolina povprečno obilo 
moče, od 1400 do 1700 mm na leto, toda v  bočju navzgor se naglo



stopnjuje, saj doseže že v Predmeji, 970 m nad morjem, 2754 mm 
na let o* (Reya, 1940).

Vipavska dolina je kakor orjaški jarek med Krasom in Trno
vim ter Nanosom, odprt le na zahodno stran, a skoro zaprt na druge 
strani. Zato* predstavlja dejansko' tako rekoč v celinsko' notranjost 
segajoči »zaliv« mediteranskega podnebja, ki ga zQ$sti na severu 
ter na vzhod u obdaja svet z značilnimi potezami sosedstva obeh

Pod. 157. Pogled na Podnanos (stari Šembid) in Orehovico. V ozadju Nanos

klimatskih področij. Zato se seveda tu dogajajo' tudi stiki med 
obema, pa spopadi, borbe in prevlade posameznih klimatskih svoj- 
stev v  nerednem, a trajnem zaporedju.

Poletje je tu zmerno vroče in dokaj enakomerno' toplo'. Srednja 
julijska temperatura znaša v nižjih legah okrog 23° C, v malo 
višjih goricah nekako' 22° C, kakor moremo sklepati po podatkih 
za Vipavo' s 23.8°, Kostanjevico' v Novi Gorici 22.4°, Križ 22.5° C 
(34). Jesen je jako' topla, znatno» toplejša od pomladi; oktober je 
za poldrugo do dve stopnji gorkejši od aprila. Toda spomladi se 
začne zgodaj segrevati in maj ter zlasti junij sta že zelo topla.
V Novi Gorici, v Kostanjevici je 74 dni na leto temperatura nad 
20° C, na Goriški ravnini celo' 82, a v Ajdovščini še zmerom 55, dasi 
smemo sklepati, da jih je po' goricah iznad malo> prevečkrat ohla
jenega kotlinskega dna nekaj več, vsekakor čez 60.



Zima v  Vipavski dolini, toi pa je poglavje zase. Povprečna 
januarska temperatura znaša v Gorici 2.9°, na Kostanjevici v Novi 
Gorici 2.8°, medtem ko se za Ajdovščino' navaja (34) 2.2°, za Vipavo 
2.8° ter za Križ celo 3.4°, seveda v krajšem opazovalnem obdobju. 
Vsekakor so povprečne zimske temperature zmerne, če pomislimo', 
da imamo' v Strunjanu ter Portorožu okrog 4°, v Splitu 7° ter v 
Dubrovniku 9° C. Toda stvar je zelo' preprosta. Vipavska dolina 
leži tik pod visokimi dinarskimi planotami, torej pod pragom ce
linske notranjosti. Čez te dinarske planote udirajo v  hladni polovici 
leta, predvsem v zimi, mrzle celinske zračne mase ter prinašajo 
v Vipavo najhujši mraz. To je burja, ki divja v zimski polovici leta 
zelo pogosto', pa ne samo čez Razdrto, marveč tudi preko Nanosa 
navzdol, zlasti po Belski dolini čez Senabor, kjer ima posebno si
lovit curek. Ravno zaradi tega, ker predstavlja Vipavska dolina 
najbolj v kraško notranjost segajoči »zaliv« mediteranskih pod
nebnih vplivov in meji neposredno' na visoke dinarske planote, 
kjer vlada pozimi ne le pravo' celinsko podnebje, marveč celo prav 
huda zima, so tu toplotni kontrasti zelo veliki in izenačevanje se 
izvrši v ustrezni barometrski situaciji v obliki upadov najsilovitejše 
burje. »Vipavska burja« ima zelo hud sloves. Zaradi tega je zima 
razmeroma hladna in občutljivejše rastline je ne prenesejo', dasi- 
ravno se med udori burje vrstijo dnevi prav prijetne topline. Sneg 
obleži komaj kak dan ali za nekaj ur. Zelo' škodljivi so tudi kasni 
vpadi celinskega mraza, prinašajoči pozebo še v aprilu ali celo v  
maju, nevarni za trto in sadje.

Poglavitna gospodarska panoga v Vipavski dolini je vinograd
ništvo'; izvoz vina je dajal Vipavcu poglavitni dohodek, če ne po
vsod, pa vsaj v  večini doline. Vipavska dolina pridela vina mnogo 
čez lastnoi potrebo in ga s pridom oddaja ostali, zlasti centralni 
Sloveniji, kjer so' vipavska vina od nekdaj zelo priljubljena. Prav 
tako je s sadjem, ki se na Vipavskem zelo' goji in se prodaja v no
tranjost, zlasti zgodnje sadje (češnje, breskve, marelice itd.). Tudi 
zgodnja povrtnina ima veliko' vlogo. Razen tega pomeni Vipavska 
dolina mnogo' z običajnim poljedelstvom ter živinorejo'.

Gozd v  Vipavski dolini sami ne pomeni kaj prida, toda pri
dobivanje lesa je zelo močno' na SV in pri tem so udeleženi tudi 
Vipavci.

Vipavsko kmetijstvo je tedaj močno' specializirano in do neke 
mere komercializirano. Koristno' bo', ako' bo v tej specializaciji še 
napredovalo, dasi ima pri tem resne ovire v  neugodnostih podnebja.



Prebivalstvo je ostalo v veliki večini še zmerom zaposleno' v kme
tijstvu.

Na industrializaciji in obrti je udeležen najbolj tisti del Vipav
ske doline, ki sega do Goriške ravnine ter je udeležen še na urba
nizaciji v okolici Gorice. V ostali Vipavi imamo le malo industrije, 
saj tudi v prejšnjih časih tu ni bilo' kaj prida rokodelstva ali obrti. 
Vipavi pač manjkajo' vodne sile, ki bi vabile na fužine ali manu-

Pod. 158. Vas Gradišče pri mestecu Vipavi

fakture. Saj je bila še za namestitev mlinov težava spričo prevlade 
slabih vodic v flišnih goricah in Brdih ter kraškega značaja večjih 
voda. Pravzaprav pomenijo nekaj samo veliki kraški izviri Hublja, 
ki jih imamo' skoro sto metrov nad dnom doline ter predstavljajo 
spričo tega dragoceno' pogonsko silo>. Zato' je mogla Ajdovščina ter 
njena okolica do' izvirkov Hublja že zgodaj postati sedež industrij
ske dejavnosti in je tudi dandanes središče industrializacije Vipav
ske doline. — Izvori Vipave soi sicer močni, toda skoro v gladini 
ravnine, zato so prihajali v poštev komaj za namestitev mlinov ter 
manjših fužin. Ob Hublju so bile nekdaj železarske fužine. Dan
danes je sicer v  Vipavski dolini samo še manjša kovinska industrija 
v  Batujah. Na novo> se urejajo industrijska podjetja za predelavo



kmetijskih pridelkov, predvsem sadja in zelenjave, kar je najbolj 
napredovalo v  Ajdovščini.

Nekdaj so Vipavci mnogo zaslužili pri prometu. Saj so skozi 
dolino držale važne ceste z Benečanskega in od spodnje Soče v  
notranjost, zelo pomembne v vseh časih. V rimski dobi je držala 
velika cesta v Panonijot ter Norik tod skozi; iz Aquileie izhajajoča 
je prekoračila Sočo* pri Sovodnjah, držala potem ob Vipavi navzgor 
bržkone mimo' Prvačine blizu dot Ajdovščine, tu pa se je pričela 
vzpenjati po pobočju Kolka ob Belski dolini navzgor, mimo Cola 
in Podkraja čez Hrušico proti Emoni. Že v rimski dobi je bila važna 
tudi varianta od Šturij pri Ajdovščini ob Močilniku na Razdrto in 
čez Preval na Postojno' in dalje na Logatec. To cesto so uporabljali 
zlasti v zimski dobi in je povsem prevladovala pozneje v srednjem 
veku, znana pod imenom patrijarške ceste. Nemara je bila pot čez 
Razdrto starejša od ceste čez Hrušico'. V dobi železnic Vipavska 
dolina dolgo ni dobila nikakega nadomestila, samo Gorico ter kraje 
ob Soči je dosegla železniška proga, usmerjena na J in Z. Šele 
leta 1902 je dobila Vipavska večji delež na železniškem prometu 
s tem, da so zgradili lokalno progo' od Gorice do' Ajdovščine, ki pa 
poteka od Volčje drage dalje v  glavnem ob Vipavi. Priključek na 
veliki promet je dobila dolina leta 1906, ko so zgradili železnico 
preko Jesenic in Bohinja poi Soški dolini doi Gorice in od tod čez 
Prvačino-Domberk na Kras ter čezenj na Trst, pa po letu 1947 
posebej na Sežano'. Neposredno' je na to sicer važno' železnico' na
vezan samo primeroma majhen kos Vipavske doline, toda vendarle 
ekonomsko' zelo važen del na JZ. Ves zgornji del Vipave je ostal 
do danes brez železnice, pač ker je obdan z visokim obodom, ki bi 
morala železnica v  sponu čezenj premagati mnoge hude težave, 
pa se jih zato šei zmerom niso' lotili. Na srečo je tudi zgornja Vipava 
dobro preprežena s cestami, tako da se more brez težav uporabljati 
avtobus, bodisi v podolžni poti med Novo' Gorico ter Postojno, kot 
v  več smereh, čez Col in Trnovo, pa skozi Šmarje, Branik-Rihem- 
berk ter na Opatje selo.

AJDOVSKA RAVAN. URBANSKA NASELJA. Ajdovska ravnina se 
razprostira od Ajdovščine, po' kateri jo imenujemo, do' Šembida- 
Podnanosa, v dolžini 18 km in 2—3 km na široko. Ta del doline so' 
potoki zasuli dokaj na debelo' z nasipino', da se je mogla v dnu na
brati znatna ravan. Podoba je, da se smejo domnevati za njen 
nastanek podobni tektonski vzroki, kakor za ploski del Reške do
line pri Ilirski Bistrici in kakor za Lijak: v sinklinalnem dolu ima



mo v  podgorskem žlebu relativno1 zastajanje odnosno' grezanje, ki 
je nudilo osnovo za nasipanje, Srednji del ravnine ob Vipavi, med 
Vipavskim trgom in Ustjem, leži v višini 90—104 m in je najmanj 
nagnjen, dočim ima ravan ob Hublju nekoliko večjo', ob Močilniku 
pa precej večjo nagnjenost (zgornji konec pri Šembidu 150 m vi
soko'). Vode, ki tečejo1 v Ajdovsko' ravan, soi v glavnem hudourniške. 
Na j več ji dve, Vipava in Hubelj, sta sicer tipična kraška izvirka,

lili

Pod. 159. Pobočje Trnovskega gozda in Kovka med Predmejo ter Colom 
neposredno nad Vipavsko dolino pri Ajdovščini

katerih prvi izvira na robu docela spodaj ob ravnem, a drugi 
kakšnih sto metrov nad ravnino. Obema se vodna množina zelo 
menjava in je seveda največja v  jeseni ter pozimi, kadar se na 
višavah topi sneg, tako' da močno' narasteta. Manjši potoki so> po
sebno' hudourniški, zlasti Močilnik in Bela. Poleti ko je suša, se 
v strugah voda zelo skrči ali, kakor zlasti v manjših, pa tudi v Beli, 
popolnoma posuši. Toda v večjem deževju v njih voda silno' naraste 
in dere v strmih strugah z veliko' silovitostjo navzdol ter odnaša 
s seboj obilo' kamenja in ga nasipi je po' ravnini. Porečje teh p ob
tokov je kratko, a strmo, zato je drobir v strugah pretežno debel 
in ne zelo zobljen; prav tak je seveda v ravnini, ki je prekrita z ne 
zelo izdatno plastjo prepereline. Spričo močnega izpiranja v bočju 
naplavljajo vode tudi obilo' blata. Tudi Vipava sama se ob hudem



deževju razliva poi ravnini. D a so imele povodnji na Ajdovski rav
nini veliko vlogo, se še dandanes razvidi, ko vidimo, kako na široko 
so' po ravnem v prevladi travniki, zlasti ob Yipavi, pa tudi na 
zahodu ob pritokih. Tudi vasi ni po ravnini, temveč se dosledno 
držijo roba ter napetih krajev ob njem. Na vlažen značaj mnogih 
delov Ajdovske ravnine opozarjajo tudi krajevna in zlasti vodna 
imena, kakor Mali in Yeliki Močilnik, Jevšnik, Log, Lože ter Yrbje. 
Sklenjena polja vidimo največ vstran od vodotokov, zlasti na robu, 
kjer se začne svet vzpenjati iz ravnine na vseh straneh.

Naselij je na ravnini sami skrajno malo, pač pa se vrstijo na 
obrobju, in sicer tako., da stoje že na spodnjih terasah flišnega 
gričevja ter hribovja, od koder morejo izkoriščati bodisi zemljišče 
ravnine kot gričevnih pobočij. Največje in najbolj goste so vasi ob 
zgornjem in ob spodnjem delu, ki je bolj sušen. Ker je to hkrati 
največja ravnina v  Yipavi izven Goriške, je umljivo', da soi tu ob 
ravnini nastala tudi vsa tržna središča, Ajdovščina na severnem 
koncu, na sledeh prazgodovinskih in rimskih naselij, Križ nedaleč 
od tod že v gričevju, pa Yipava v nekdanjem kranjskem delu do
line, vsa ta tržišča na sledeh in v območju prazgodoviskih in rim
skih naselbinskih ter kulturnih najdišč.

VIPAVSKI KRIŽ. Med starimi urbanskimi naselji Yipavske do
line vzbuja posebno' pozornost Križ. Ne toliko po geografski in 
zlasti ne po sedanji pomembnosti, temveč po zgodovinskogeograf- 
skih zanimivostih. Vipavski Križ je tisti kraj, ki se med prvimi 
imenuje kot trg v  Yipavski dolini in ki je, kakor kažejo zgodovinski 
viri, prvi dosegel, da soi ga fevdalci razglasili za mesto, niti ne za 
trg, sicer pozno', a vendar še pred 1507 (135). Kako' je bilo v  zgod
njih časih s Križem, je še premalo pojasnjeno'. Za trdno pa vemo, 
da je v stoletjih novega veka hiral in da ni mogel vzdržati tekme 
z bližnjo Ajdovščino, pa da je končno, dasi je ohranil naslov mesta, 
pomenil zeloi majhnoi naselje, neznatno celo' za vas.

Križ stoji na malem brdu, dvigajočem se sredi doline nekako 
sto metrov nad dolinskim dnom. Tik severno po' sredi doline je tekla 
velika rimska cesta, ki nam o njej priča vas Cesta s svojim imenom. 
Tudi v  starem in novem veku je glavna prometna žila potekala 
prav tam. Podoba je, da so fevdalci ob koncu srednjega veka to  
brdoi izbrali za novo' postojanko', ki so ji namenili urbansko vlogo, 
zlasti pa funkcije vojaške utrdbe. V tistih časih so se dogajali spori 
in vojni spopadi z Benečani, nemara je bilo prav to odločilno, da so 
želeli imeti sredi doline dobro utrjeno obrambno postojanko. Od



Križa se je odpiral mimo Šmarja in Štanjela zložen prehod čez 
Kras proti morju, a položaj na brdu je kontroliral tudi prehode po 
Vipavi navzgor ter čez Hrušico. Podoba je, da so Križ postavili in 
utrdili docela na novo; današnji tločrt nam govori za takšno do
mnevo'. Toda razen strateške ugodnosti za uspevanje urbanskega 
naselja na hribu ni biloi nobenih drugih činiteljev. In tako- se ne 
moremo' čuditi, da Križ Vipavski, dasi opremljen z naslovom mesta, 
nikakor ni napredoval. Nasprotno, postal je dejansko mala vas, ki

Pod. 160. V Ajdovščini

je imela v letu 1880 samo 271 prebivalcev, a leta 1953 celo le še 178, 
kar pomeni nazadovanje za 34.3%.

V geografskem pregledu je vredno Križ omeniti tudi zaradi 
zanimivosti, ki jo kaže v svoji vnanji podobi to liliputansko' vipav
sko mestece s svojskimi ulicami ter uličicami, s starinskimi hišami 
in tločrtno razporejenostjo.

AJDOVŠČINA. V Vipavski dolini je najimenitnejše mestnoi na
selje Ajdovščina, ki se more ponašati z dolgo kontinuiteto' naselje
nosti. Njeno' postojanko nam tolmači prometna preteklost. Ajdov
ščina stoji tamkaj, kjer se je pričela velika rimska cesta čez Hrnšico 
vzpenjati iz doline v pobočje Kovka in kjer mora preko' močne 
kraške vode Hubelj, ki se odlikuje po izredno nizki temperaturi, 
zato pri Rimljanih Frigidus imenovana. Tu je nastalo' rimsko na



selje Castra, važna postaja na cesti, imenovana tudi »ad Frigidum«. 
Na rimsko naselje spominjajo mnoge izkopanine; tu okrog so zgra
dili tudi obrambne zidove, ki naj bi zavarovali dohod v  Italijo' 
(Kos). Kraj pa je moral biti poseljen močneje tudi že pred rimsko 
dobo, kakor pričajo' mnogi znaki, na primer tudi ime vasi Gradišče 
na terasi nad trgom. V srednjem veku je nastalo na tem mestu 
zgodnje slovensko' naselje, ki je dobilo po rimskih ostalinah svoje 
ime. Ajdovščina se imenuje prvikrat v historičnih virih šele 1. 1507 
in okrog tega časa je dobila tržne pravice; ali v drugi polovici 
18. stoletja je postajala važnejša od Križa, prvič zato, ker je stala 
na veliki cesti na vznožju klanca pod Hrušico in ker se je tu od 
nje cepila prav tako važna velika cesta na Razdrto' in Postojno, 
drugič pa zato, ker je tu močna vodna sila Hublja, ki je dala osnovo 
za obrti. V Kovku so dobivali tudi železno rudo, ki so' jo topili v  
fužinah na zgornjem Hublju, o čemer imamo še spomin v imenu 
vasi Fužine. Na Hublju v  Palih so nastale velike železne livarne, 
kjer so izdelovali tudi iz bakra različne izdelke. Kasneje so osnovali 
v Ajdovščini veliko predilnico' z majhno tovarno za barvanje, pa 
valjčni mlin, manjše žage in dve večji parni žagi itd. Vse to' je po  ̂
speševalo dejstvo, da so do Ajdovščine zgradili železnico iz Gorice, 
zaradi česar je postala končna železniška postaja tudi zbirališče 
za odvoz lesa, ki je prihajal pot cestah od Predmeje na Trnovski 
planoti, s Kovka skozi Col itd. Vojna doba je seveda povzročila 
velike oškodbe, a v  povojnem času je ostala Ajdovščina dobro na
predujoče industrijsko središče Vipavske doline. Tu je še vedno 
večja tekstilna tovarna, zaposlujoča 315 delovnih moči. Tu je mlin
sko podjetje s 36 delavci. Tu je novo' podjetje za predelavo' sadja, 
tovarna »Fructal« z izdelovanjem sokov, likerjev itd., z 263 delavci. 
Končno' je ostala tu predelava lesa v  lesnoindustrijskem podjetju, 
kjer je na delu 452 ljudi. Na Hublju dela večja hidrocentrala, 
a vodo' iz Hublja dovajajo po' posebnem velikem vodovodu daleč 
po Vipavski dolini. Zato se je mogla Ajdovščina kar dobro razvijati 
in je danes največji in najpomembnejši kraj Vipavske doline, če 
seveda pustimo* v nemar Novo' Gorico. V starih avstrijskih časih 
je tekla skozi Ajdovščino upravna meja med Kranjsko' deželo ter 
Goriško'; na levi strani Hublja se je naselje štelo posebej kot kraj 
Št ur je, a na desnem bregu se je računalo za Ajdovščino'. Oba ta 
dva kraja skup sta imela v letu 1880 1280 ljudi, a leta 1953 je bilo 
v  obeh naseljih, ki pomenita mesto Ajdovščino, skupaj 2894 pre
bivalcev, kar pomeni v vsej dobi 1880—1953 napredovanje za 126 %. 
Spomladi 1959 so našteli v Ajdovščini 3100 ljudi.



Ajdovščina je bila v letu 1945 med prvimi osvobojenimi mesti 
Slovenije; tu se je sestavila prva narodna vlada osvobojene nove 
Slovenije v  maju 1945. Tudi kasneje je Ajdovščina obranila ugled 
zelo' vplivnega demogeografskega središča in tu je sedež nove ob- 
čine-komune, ki ima po združitvi z občino Yipava 22.000 prebival
cev ter obsega ves srednji ter zgornji del Vipavske doline.

Pod. 161. Vipava

Za tesnejšo' gospodarsko zvezo z ostalo, zlasti osrednjo' Slove
nijo opravljajo' prometno službo avtobusi, bodisi čez Razdrto' na 
Postojno, čez Co>l in Črni vrh v notranjost, zlasti na Idrijo in še 
v  druge smeri. Manjka pa zelo železniška povezava na Ljubljano, 
ki bi bila mogoča samo čez visoke dinarske prevale, vzdigujoče se 
naokrog z močnimi strminami.

VIPAVA, tretje od zgodovinskih vipavskih urbanskih naselij, 
stoji na zgornjem koncu Ajdovske koti ini ce, komaj dve uri hoda 
od Ajdovščine ter slabe tri ure od Križa. Ne more se trditi, da so 
neki prirodni momenti, ki bi zahtevali tu nastanek tržnega naselja, 
marveč je podoba, da moremo zanj iskati vzroka v družbenih po
gojih, v uveljavljenju fevdalnih kriterijev. Res je, da je bila soseska 
Vipave očitno že zgodaj obljudena, kakor nam nakazujejo arheo



loške najdbe in ime bližnje vasi Gradišče. Odtod drži čez Vrhpolje 
bližnjica na glavno cesto čez Hrušico in čez Col na Cm i vrh ter 
Idrijo, pa na drugo' stran čez Vipavska Brda na Kras pri Štanjelu. 
Starodavna glavna cesta od Ajdovščine na Razdrto* ter naprej v 
notranjost zavije tu na vznožje Nanosa, do velikih kraških izvir
kov, ki pomenijo začetek reke Vipave. V razločku od Hublja pa 
teče Vipava takoj od izvira docela po ravnem, tako* da nudi manj 
vodne sile za pogon in skromnejše pogoje za obrtniško izrabo. 
Podoba je, da je bila ta vedno obilna, stanovitna ter zdrava voda 
neprecenljivega pomena za veliko cesto', pa da so jo fevdalci hoteli 
imeti pod kontrolo. Tik nad izvirki se dviga strmi Stari grad z raz
valinami, a spodaj ob vodi stoji novejši grad. Vipava je dobila 
tržne pravice tudi že v srednjem veku, toda v znatnejše urbansko 
naselje se ni mogla razviti. Bila je v avstrijskih časih sedež sodnega 
okraja, v glavnem pa krajevno tržišče za širšo kmetsko' okolico, 
posebno za zgornjo Vipavsko' dolino». Bližnja okolica Vipave slovi 
po izvrstnih vinogradih. Zato je Vipava mnogo pomenila ter pomeni 
še sedaj v vinski trgovini in je središče vinarstva z velikimi moder
nimi kletmi. Oddaljena od železnice, v ne kaj ugodni prometni legi 
pod velikimi klanci, je ostala Vipava brez industrije, le z malo 
obrti, zlasti mizarske.

Zato kaže gospodarstvo' Vipave stagnacijo' in prav tako jo kaže 
tudi prebivalstvo!, ki se je od leta 1880 do 1953 pomnožilo od 1108 
samo na 1483, kar pomeni skromno' rast za 33.8%'. Zato tudi novi 
zakoni o upravi niso' priznali Vipave za mesto, čeprav je nedvomno, 
da se vendarle krepko razlikuje od običajnih vasi. Do leta 1959 je 
bila središče manjše občine-komune s 6897 prebivalci.

B R D A

BRDA. OBSEG. Brda, ali če naj jih še posebej natančneje opre
delimo, Goriška Brda, so ena naših najbolj svojskih pokrajin. Tri
krat mejna pokrajina so to, z vidika državnih meja, v  narodnost
nem pogledu in poi stiku brd ter velike nižine, že skozi stoletja. 
Toda dandanes so Brda najhuje zadeto', naravnost katastrofalno 
prizadeto mejno področje.

Ze ob 0 'bmejitvenem uvodu se začne problem. Zmerom pra
vimo: Brda so nadaljevanje Vipavske doline proti SZ, podaljšek 
flišnega pasu v dinarski smeri čez Sočo', pa do Idrije. Kakor ob- 
mejuje Vipavo na S Trnovska planota s Škabrijelorn, tako obdaja



na S Brda visoki krednoapniški Sabotin ter s tršim eocenom pre
krito njega nadaljevanje v  Koradi, onstran prevala na Vrhovljah 
(392—420 m). Ta višji svet se ne šteje v  Brda. A tudi kraji spodaj 
ob Soči, na robu Goriške ravnine, Sentmaver, Pevma, Podgora še 
niso prava Brda, komaj Oslavje.

Na južni strani se Brda orografsko in morfogenetsko nehajo 
tamkaj, kjer se flišne gorice na vznožju pri Ločniku, Moši, Koprivi 
ter Krminu skrijejo« pod široko in debelo' nasipino' ravnine. Toda 
nekako- vzporedno s tem južnozapadnim robom flišnih brd se vleče 
od Ločnika proti SZ čez Prevalo in na Trusijo- ob Idriji nizka de
presija s Prevalsko ravnino' v  osredju. Ta Prevalska depresija, 
pravo podolje, je tako rekoč oddelila od pravih Brd te najjužnejše 
flišne gorice^ ki so tako rekoč razpostavljene v nizu od JV proti SZ 
in dosežejo' v Krminski gori (Mt. Quarin) že znatno' višino' 274 m. 
Krminske gorice imajo' že po' večini furlansko prebivalstvo, a se 
pravih Brd držijo* le v ozkem nizkem hrbtiču med Prevalo in Idrijo. 
Naši Brici najraje štejejo k pravim Brdom le tiste gorice, po' ka
terih bivajoi Slovenci. Zelo* je treba pri tem poudariti, da na primer 
Prevala spada še v območje gospodarstva slovenskih vasi Cerovega, 
Vipolž, Medane in drugih, pa da sega slovensko prebivalstvo od 
Medane, Barbane in Fojane še v gorice Krminskih brd, medtem ko- 
pušča nova državna meja vso Prevalo in brda okrog Rutarjev ter 
Krmina z robnimi Slovenci Italiji. Podobno je najnižji zahodni pas 
Brd tik ob Idriji v znatni meri poseljen s Furlani ter je od Dolenje 
navzdol prisojen Italiji.

Brda so> doživela ob razmejitvi v letu 1947 katastrofo v  tem, da 
so vzhodni del s Števerjanom in Pevmo ter Oslavjem in Sabotinom 
prisodili Italiji, skupaj z zahodno Goriško ravnino' ter staro Gorico 
samo. S to absurdno mejo so Bricem odrezali dostop do' najbližjega 
urbanskega središča, bodisi v stari Gorici, bodisi v Novi Gorici. 
Z novo državno' mejo' so zaprte ceste od Medane in Vipolž skozi 
Ločnik in Podgoro na Gorico, kakor od Podsabotina na Solkan— 
Novo Gorico, kjer onemogoča prehod le komaj 2 km širok izbočeni 
jezik Italiji odmerjenega ozemlja na Sabotinu. Iz Brd, te prelepe 
pokrajine komercializiranega kmetijstva, zgodnjih pridelkov, sadja 
in grozdja, ki zahtevajo nagel prevoz do kupcev in konsumentov, 
mora ves promet preko 400 m visokega prevala na Vrhovi ju proti 
Plavem, pa od tam z vlakom ali po cesti do Solkana—Nove Gorice.

Brda so najbolj mediteranski del našega Posočja. Po' prirodi je 
to še dinarski svet, toda v flišni sinklinali vipavsko-briški, katere 
podolžna os se spušča proti JZ, tako da flišne gorice brž onstran



Idrijske doline izginejo pod rečno nasipino Furlanske nižine, kakor 
se skrijejo pod prodna ravnino' tudi na južni strani. Brda so tedaj 
tudi po prirodnih svojstvih svojega površja in položaja zares pravi 
mejni svet.

Po geološki sestavi kamnin in tektonski zgradbi soi Brda zares 
nadaljevanje Vipavske eocenske sinklinale. Manjka le njeno' južno

Pod. 162. Šmartno v Brdih

krilo s spodnjimi eocenskimi apnenci, ki je tu skrito pod kvartarno 
nasipino Soške ravnine; samo osamljeni Medejski grič 128 m gleda 
S' svojimi krednimi ter spodnjeeocenskimi apnenci kot zgovorna 
priča iznad prodne odeje. Brda so tedaj ugodne geološke-petrograf- 
ske sestave, največ iz fliša, peščenjaka in mehkega laporja »solda- 
novca«, pa škriljeve gline ali opoke, gline in vmes iz ploč in prog 
trših snovi, lapornega apnenca, brečije ter konglomerata, ki se vidi 
zlasti v pasu ob črti Kojsko—Kožbana, pa okrog Medane, v  Krmin- 
ski gori (Gortani 141, 249) itd. Eocenska snov pa ne prekriva debelo 
kredno kamninsko' podlago v višjem severnem krilu sinklinale; 
tam gleda kreda celoi na površje v pasu ob dnu doline Idrije od



Mernika navzgor in sredi Zgornjih Brd med Kožbano in Nožnim. 
Flišne plasti v površju naglo* razpadajo in dajejo dosti dobro prst, 
tudi vodna erozija v njih hitro napreduje.

RELIEF. V današnjem reliefu Brd se učinki tektonske zgradbe 
razodevajo v  glavnem le v severnem robu, kjer poteka čez Sabotin 
in Korado na beneško' Staro goro (618 m) krepka antiklinala, ki s 
svojim mogočno napetim svodom pomeni severno mejo Brdom, pa 
ob njej nekakšna sekundama antiklinala, potekajoča vzporedno 
čez Kožbano, Ibano na Subit ob Čedadu ; tudi v  območju te imamo 
višji svet Zgornjih Brd, poi briško »Kamun« imenovanih (176, 54), 
obsegajočih vasi okrog Kožbane na hrbtih in terasah pod koradsko 
Planino, 400—450 m visoko. Vse ostalo površje Brd je enakomerno 
iz nizkega sveta, ki v  dnu dolin ter dolinic leži največ 57 m ob Birši 
(Versa) pri Vipolžah ter 54 m na Oblunču pod Medano', ob prehodu 
v Prevalsko' ravnico, pa 80 m v  dnu doline ob Reki pod Neblim. 
Med gosto mrežo dolinic se dvigajoči hrbti odlikujejo največ po1 
enakomerno' napetem in široko' ploščatem površju v enakomernih 
višinah 160—-180 m od Neblega in od Šlovrenca pri Neblem do' Me
dano in Koizane, a v  nekaj višjem notranjem delu Brd od 220 do 
270 m od Škrljeva in Višnjevka čez Kojsko 249 m in Šmartno 262 m 
do Gorenjega Cerova 233 m in Števerjana 277 m. Redkokje je po>- 
samezna kopa za spoznanje višja, kakor je na primer vrh s cerkvijo 
290 m nad Kojskim, ki se tako' učinkovito razkazuje pogledom iz 
Nove Gorice; šele S' približevanjem k prevalu na Vrhovljah in h 
Kamunu v Zgornjih Brdih se svet vzpenja do in čez 300 m. Takšno 
je površje Brd. Nedvomno' imamo v zaporedju višinskih pasov ero
zijske učinke zaporednega zniževanja erozijske osnove in nivoja 
vodnega odtoka, a v prevalu na Vrhovljah ostanek nekdanjega do
linskega dna, po' katerem je v nadmorski višini 400—420 m v plio- 
cenu Soča odtekala čez Brda proti JZ, tako' da je briška Reka ostala 
kakor obglavljeni hidrografski dedič poi njej.

Razporedbo hrbtov in dolin, pa oblike današnjega površja v 
Brdih je določil v glavnem vodni odtok. Rečice v Brdih so usmer
jene v glavnem proti JZ; dasi zavijajo sem in tja, se razodeva 
vendarle vsaj do> neke mere vzporednost med njimi, pa zato tudi 
vzporednost med prijaznimi hrbti s položnimi brdi na njih, kar je 
prav posebno značilno za Brda. V zahodnem delu odvaja Reka naj
več vode v Idrijo, a v  vzhodnem delu je zbere največ Birša v Pre
vali. Na splošno' so' doline ob briških rečicah ter potokih tesne, brez



danje ravnice, ali vsaj le s pičlo nasipino; le ob Reki je danja rav
nica omembe vredna, a na jugu vzbuja pozornost široka Prevala.

Prevala je bila v vsem obsegu razen na rob eh še nedavno moč
virje in celoi pravo barje z debelo plastjo šote v višini 54 m. Najprej

Pod. 163. V vasi Šmartno

so ga v naši dobi hoteli izkoristiti za večjo zbiralno vodno kotanjo, 
kamor bi po predoru skozi Sabotin napeljali vodo iz Soče in posta
vili ob Birši pod Rusičem veliko hidroeentralo, vodo1 pa porabili za
tem za namakanje polja južno* od Brd, pa nemara še za eno hidro- 
centralo pri Gradišču. Toda namesto tega so Prevaio osušili in jo 
spremenili v lepo rodovitno polje.



Prevala je zelo zanimiva v genetičnem pogledu. D ve stvari sta 
pri tem najvažnejši: skozi gorice med Krminom ter Podgoro-Loč- 
nikom je izoblikovanih pet presledkov-vrzeli, po' katerih je očitno, 
da so1 odtekali potoki Oblunč, Birša, Barbačina in drugi iz Brd proti 
jugu na ravninoi ob Soči. Drugo važno' dejstvo' je v tem, da je rav
nina ob Ločniku, Moši, Koprivi itd., nasuta s soškim prodom še zdaj 
vidno nekako' do višine 67, 63, 59 m. Naval soškega proda v pleisto- 
cenu je tedaj briškim potokom zavrl odtok in jih prisilil, da so' za
stajali z, vodo', se morebiti celo' razlili v jezero, vsekakor pa s svojo 
naplavino iz mehkega fliša iz Brd zapolnili Prevalskoi kotanjo', v 
kateri se je nemara uveljavljalo tudi rahlo tektonsko grezanje v 
dinarski smeri YJY—ZSZ. Prevala pomeni potemtakem vzporeden 
pojav rečne in nasipinske zajezitve, kakor ga imamo' na levem 
bregu Soče ob spodnji Yipavi, Vrtojbici ter Komu. V skladu s tem 
vidimo, kako Birša (Versa), odtok Prevale, zavlačuje svoj iztok v 
Sočo', kako teče vzporedno' z njo ter se izliva v spodnji Ter pod 
vasjo Yersa.

GOSPODARSTVO IN NASELJENOST. Y Brdih je tedaj v dnu dolin 
ter dolinic kaj malo prostora za kulture ter za poselitev. Pač pa je 
tega obilo' že v bočju, ki povečini ni strmo, marveč zlasti za vino
grade ter sadno' drevje jako pripravno, posebno pa na širokih 
hrbtih ter položnih kopah-brdih v njih. Tu so poglavitna polja Bri
cev, tu so njive in travniške ploskve, pa trta in sadje in prav po
sebno domala vsa naselja. Te tesno' zgnetene vasi po ploskih hrbtih 
ter lepo položnih brdih, vsa iz kamna in visokih zidov po medi
teranskem načinu, z mnogimi cerkvami in razvalinami ter ohra
njenimi ostanki stolpov in gradov, dediščina po starih časih in mejni 
vlogi pokrajine ob ravnini, to je podoba in je prava slika Brd. In 
nad vsem sonce, zelo mnogo' močnega južnega sonca, poleti in po
zimi, spomladi in jeseni, to' so Brda.

Ugodno' mediteransko' podnebje, to je poglavitna osnova za to, 
kar Brda pomenijo danes s svojim komercializiranim kmetijskim 
gospodarstvom. Še mnogo bolj ko vVipavi je tu svet odprt na sredo
zemsko stran, od katere prihajajo' Brdom morski vplivi na široko 
neposredno' čez Soško in Furlansko ravan. S količkaj višjih brd se 
od tu vidi morje, ki je v zračni črti sicer za spoznanje bolj daleč ko 
v spodnji Yipavi, dobrih 20 km, toda brez pregraje vmes. Zato je tu 
zima zelo' mila, z januarsko' temperaturo' okrog 3° C, v  Mirniku 2,5°, 
tudi v višjih legah še vedno* nad 2° C. Zato' tu zime ne poznajo, celo 
udori burje se tu ne čutijo' močno', razen v smislu splošne ohladitve,



ki se seveda cesto uveljavlja, dasi tudi tu sneg obleži komaj za. 
nekaj ur, redko za kak dan. Opasne pa so vendarle spomladanske 
ohladitve s pozebami, pač znamenje, da smo tudi tu še na klimatski 
meji. Poletje je seveda zeloi vroče, z julijskimi temperaturami med 
23 in 24°, s preko 80 dni v letu s segretostjo čez 20° srednje dnevne 
topline, celo v Merniku še 63 dni (34). Tudi padavin je še obilo, 
okrog 1500 mm in čez (Reya, 1940).

Pod. 164. Kojsko

Z ugodnimi podnebnimi pogoji se ujemajo» svojstva prsti. Fliš 
razpada na zraku zelo naglo ter ustvarja rodovitno prst, ki je spričo 
obilne peščene primesi zelo prikladna za vinograde. Brda so po
večini v relativnem smislu visoka le kakih 100—150 m, imajo pô - 
večini bolj položna pobočja, razen ponekod na vnanji strani, na 
primer nad Sočo pri Podgori in nad ravnino pri Krminu. V dolinah 
je malokje kaj ravnega dna, tako da prihajajo za kulture v poštev 
skoro le pobočja ter višine. Ker so potoki le kratki, v njih voda v 
poletnih mesecih, pa pogosto tudi pozimi, popolnoma izgine, se pa 
ob deževju, ki ima tudi tu često značaj hudih nalivov, naglo» napol
nijo; pa tudi po pobočjih zdrvi voda naglo navzdol in nastajajo 
marsikje goli, po hudourniških curkih razorani strmi žlebovi.

Višje hribovje na severu, zlasti hrbet Sabotin—Korada, varu
jejo Brda pred mrzlimi severnimi vetrovi, proti južnim stranem 
nagnjena pobočja pospešujejo insolacijo. Zato» tu grozdje tako» dobro



dozori in prav tako raznovrstno sadje; še prav posebna odlika pa 
je v tem, da dozori zgodaj in se more izvažati v  dobi, ko so drugod 
še za nekaj tednov zadaj. Tako dajejo* Brda obilo zelo* zgodnjih 
češenj, pa breskev, marelic in smokev. Češnje so poglavitni briški 
sadni pridelek. Češpelj domačih v Brdih ni mnogo, a Brici jih ku
pujejo drugod in jih doma »penčajo«, to je, vzamejo ven .peške 
in potem prodajajo ali sveže ali posušene. Na lupljenje češpelj

Pod. 165. Brda v cvetju sredi aprila. Cerovo

se zbere cela sosednja, po posameznih hišah, takoi da pomeni to zelo 
veselo domačo tradicijo'. Nekdaj od 18. stoletja dalje so poskušali 
gojiti tudi oljko, in so jo- do nedavna močno gojili podobno kot man
deljne (176). Končnoi se le ni obnesla; zanjoi je podnebje vendarle 
prehladno, zlasti jo uničujejo kasne pozebe in ekstremno' hude zime. 
Oljčna drevesa tedaj v Brdih nimajo gospodarskega pomena in »so 
ostala vendarle samo dekorativne rastline« (141, 248). Poleg sadja 
pa daje poglavitni dohodek vi nore ja, briška vina imajo' velik sloves, 
najbolj pa rebula. Seveda zavzemajo njive in travniki razmeroma 
malo prostora; važno' pa je še pridelovanje raznovrstnih vrtnih sa
dežev, ki jih je mogoče postaviti že zelo zgodaj na trg, kar je po
menilo' poprej v Gorico in Krmin, sedaj pa po prevoizu s kamioni 
čez Vrhovlje in Plave v  notranjo' Slovenijo.

Urbanskega središča Brda nimajo na svojem zemljišču. Staro 
središče je bila Biljana. Na Soško dolino* nad Solkanom niso imeli



kaj prida stika. Ceste, ki na gosto preprezajo Brda in potekajo naj
več po višinah, po hrbtih, so usmerjene povečini od SV proti JZ in 
proti J. Na južnozahodnem robu je staro mesto Kr mi n (Comnons), 
stoječe pod strmoi Krminsko' goro» (Mt. Guarin 274 m) 63 m nad 
morjem. Je pa že furlansko» mesto, dasi skoro neposredno' ob meji 
povsem slovenskih vasi, a je pomenilo gospodarsko» središče v mnogo 
večji meri za Soško» ravnino, nego» za slovenska Brda, odkoder so» le 
vasi v južnozahodnem delu težile na trg v Krminu. Saj je» bil Krmin 
sedež sodnega in političnega okraja, ki so» mu pripadale» tudi sloven
ske občine Biljana ter Medana v južnozahodnem delu Brd. V glav
nem pa so» bila Brda gospodarsko in upravno vezana na Gorico», ki 
je bila njihovo najbližje mestno središče. Krmin je bil privlačen 
tudi kot precej industrializiran kraj ter zaradi železniške zveze z 
Gorico kot trg za sadje, grozdje itd., ki se je izvažalo od tod. Vendar 
je gravitiral v gospodarskem pogledu semkaj le  manjši del sloven
skih Brd; Krmin je v poglavitni meri gospodarsko' in upravno sre
dišče za furlanski predel bodisi za griče kot za ravno' okolico.

Brda so ostala docela kmetijska pokrajina, toda s karakteri
stiko v vinogradništvo', sadjarstvo in na zgodnje pridelke speciali
ziranega ter komercializiranega kmetijstva, ki je vezano na ročno 
delo, z omejeno» možnostjo» mehanizacije. V naši dobi pripada 
kmetijskemu poklicu še vedno« 80 %■ celotnega prebivalstva. Urbani
zirani, do neke mere industrializirani so' tisti kraji Brd, ki stoje v 
vzhodnem obrobju Goriške ravnine in kamor je neposredno' segla 
ekonomska privlačna sila Gorice. A ti kraji so s Podgoro, Pevmo, 
Oslavjem in Števerjanom vključeni v območje mestne občine Go
rice ter v Italijo.

Brda so* zelo' gosto obljudena pokrajina. V območju sedanje 
skupne občine» Dobrovo, ki obsega vsa naša Brda, znaša gostota 
90 ljudi na 1 km2. Toda v srednjih delih okrog Kojskega in Šmartna 
ter na jugu okrog Vipolž in Medane, Zgornjega Cerova in Kozane 
ter Vedrijana znaša gostota med 120 in 190, zato pa v Zgornjih 
Brdih samo» okrog 50 ljudi na 1 km2 (176, 70). Vseh ljudi v Brdih 
je danes 6500.

CELOTNI ZNAČAJ IN POLOŽAJ. Brda so izrazita mejna po»kra- 
jina, kar se je vedno' znova kazalo» v  marsičem in se kaže še dan
danes nič manj učinkovito. Mejna pokrajina so bila in so Brda tudi 
v  državnopolitičnem, pa v  narodnem smislu in zelo usodno' tudi 
v strateškem pogledu. Naj se spomnimo samo tistih značilnosti mej
nega značaja, ki so vtisnili znamenja tudi današnji geografski sliki.



V prejšnjih stoletjih so bila Brda v mejnem področju med 
avstrijskimi deželami teir ozemljem Benečanov. Sledove 01 tem vi
dimo' še dandanes v ostankih starih utrdb ter1 gradov, s katerimi so 
bile utrjene postojanke na višinah Brd. Znamenje so, da so imela 
Brda po višinah, ponekod sredi vasi, nekdaj mnogo trdnih gradov 
v obrambo dežele pred Benečani. Le nekateri od njih SO' še ohra
njeni v celoti, dasi povečini predelani, drugi so razvaljeni. Od ne-

Pod. 166. Snežeče p ri Neblem

katerih so se ohranili le deli s tem, da so jih porabili za drugačne 
namene, za cerkev nad Kojskim; v Šmartnem sta cerkvena zvonika
— nekdanja mogočna grajska stolpa itd. (141, 242). Iz fevdalne 
dobe se je ohranila tudi še uredba kolonata; koloni, ki so spominjali 
na viničarje v Slovenskih Goricah, so bili samo najemniki, ki so 
morali dajati od pridelka dve tretjini gospodarju, njim je ostala 
samo ena tretjina (17, 137), ali pa je bilo urejeno še drugačno soci
alno in delovno' razmer je. Naša socialistična doba je seveda kolonat 
popolnoma odpravila.

Vzhodni del Brd je mnogo trpel v prvi svetovni vojni, ki je razi
de j ala mnoge vasi. V povojnih letih obnovljene kažejo' precej dru
gačno' lice kot poprej, kar velja zlasti za kraje blizu Gorice.

Kako je mejni položaj Brd pomenil katastrofalne učinke za 
pokrajino v zadnji razmejitvi med Jugoslavijo in Italijo, je znano



na široko po svetu. Ob razgledu s Kostanjevice, Škabrijela ali 
Grgarskega Prevala se nam kaže, kakšne absurdne anomalije raz
odeva potek nove državne mejnice ob Brdih, predvsem ob Sabotinu, 
Solkanu in Gorici.

Brda ležijo ob narodni meji med Slovenci ter Furlani že pol- 
drug tisoč let. V glavnem je ostala ves čas ista, nespremenjena in 
nepremaknjena. Šele v kapitalistični dobi se je na nekaterih sek
torjih nekaj malega spremenila, zlasti v dolini ob Idriji ter v  gori
cah tik nad njo1, pa v Krminskih brdih ter na Goriški ravnini pri 
Ločniku. V celem poteka narodna meja še vedno na Prevalski rav
nici, ki se tudi v  italijanski in furlanski strokovni književnosti šteje 
za mejo med Brdi in Krminskimi goricami (141, 241) ; ob njej se pri
čenjajo! furlanske vasi. Na zahodni strani je s Furlani poseljena 
samo dolina Idrije pod Mirnikom in spodnja pobočja tik levo- nad 
njoi, a samoi od Mirnika navzdol. Razen te neznatne izjeme na robu 
so vsa Brda popolnoma slovenska, niti mešanih vasi ni nikjer; na
rodna meja med Slovenci in Furlani je povsem jasna.

Naselja v Brdih soi domala vsa strnjena, nekatera celo trdno 
sklenjena, takih z raztresenimi domovi sploh ni. Po veliki večini 
stoje na ploščatih vrhovih brd in hrbtov, nekatera na pobočjih, a 
v dnu dolin jih je prav malo'. Vasi po Brdih so' človeku iz osrednje 
ali vzhodne Slovenije ob pogledu od daleč kakor mesteca; tudi od 
blizu ima občutek, da je prišel v mestno naselje, tako' tesno so tu 
zgneteni domovi, vse iz kamna, visoki in z malo gospodarskih po
slopij. Seveda to ni samo briški značaj, temveč imamo isto podobo 
v Vipavi in na Krasu ter drugod v mediteranskem našem Pri
morju. Samo da Brda s svojimi poi višinah razpostavljenimi vasmi 
še prav posebna razkazujejo svoj mediteranski naselbinski značaj.

G O R I Š K E  G O R E

UVOD. Morebiti bi smeli tako imenovati pokrajino srednjega 
Posočja. V Gorici soi od nekdaj rekli »V Gorah«, kadar soi mislili 
gorati svet na sever od Goriške ravnine, od Brd ter od Vipavske 
doline, pa naj je pomenilo toi zares gore ali doline med njimi. Toda 
doline so tu pičle, in še te tesne, bolj podobne grapam, nudečim le 
malo prostornejših ploskih razširjenj. Značaj površju daje zares 
gorski svet, gore, pogorja in planote, ki v  celem nudijo malo vab
ljiva površino' za človeka in njegova gospodarjenje, a še največ 
pomenijo' s svojimi gozdi.



Pravi alpski del Gora smo obravnavali že v zvezi z drugimi slo
venskimi Snežniki, s katerimi ga veže alpska narava, visokogorsko 
gospodarstvo' s planinami in sploh svojstva alpskega gorskega 
sveta. Južneje, na Cerkljanskem, je predalpsko hribovje, nadalje
vanje škofjeloškega, bolj na jugu Idrijske planote, ki se končno še 
bolj južno* vzpno v glavne in najvišje dinarske planote, v Nanos s 
Hrušico ter v Trnovski gozd. Vse to je tja do Tolminske kotline že

Pod. 167. Kambreško pogorje z dolino Idrije. Pogled s Korade

dinarski svet, sestoječ iz apnenca, po> velikem delu, posebno' na 
vzhodu, zakraselega, medtem ko je proti zahodu v naraščajoči meri 
prekrit z eocensko' flišno odejo, kar mu zagotavlja več prsti in ze
lene vegetacijske odeje.

Tako je z Goriškimi Gorami v predelu med Tolminom ter 
Baško grapo na severu in Vipavsko' dolino, Goriško' ravnino ter 
Brdi na jugu. V ljudski pokrajinski označbi »V Gorah« se dejansko 
najbrž skriva pojmovanje istega pomena in istega izraza, kakor v 
besedah »Gorenji svet« ali kratko' »Gorenjsko'« v Posavju in po 
drugod. »Gore«, to je kratkomalo Goriško ali Posoškoi »Gorenjsko«, 
čeprav se poimenovanje pokrajine ni stopnjevalo' do> te izrazne 
oblike. Zakaj prebivalci Gora so vedno le »Gorjani«, in sicer vse 
od Solkana navzgor. In Gorjanom soi ljudje iz spodnjih krajev — 
»Dolinci«.



Kakor se med Krasom in Brdi široka Soška nižina zoži v Go
riško ravan, tako se pri Solkanu še nadalje zoži ter preide v tesno 
dolino, ki šele v polni meri zasluži ime Soške doline. V glavnem 
enotne prirode je ta dolina v dolžini od Solkana do Tolmina. Tesna 
je, obdarjena le s pičlo danjo ravnicoi, a še to samo mestoma. Na 
obeh straneh se nad njo vzdiguje visok svet. Na desni je to dolgo 
Kambreško pogorje, ki veže zgornji del goriških Brd pri Koradi

Pod. 168. Beneškoslovensko hribovje 

Pogled od Korade čez dolino Idrije  proti M atajurju

s Kolovratom v  Matajurskem pogorju, a na levi je visoka planota 
Banjšice. Soča si je tu izdolbla svojo dolino’ skozi robni del dinar
skega gorovja, kjer se preko krednih apnencev razteza odeja eocen- 
skega fliša. Kolikor bolj prevladujejo proti vzhodu apnenci, toliko 
bolj se v  površju nehava razgibanost, toliko bolj prevlada značaj 
planote. Malo vzhodneje na levi strani Soče imamo planoto' že do- 
cela sklenjeno od Tolminske kotlinice pa do’ okolice Solkana; ime
nuje se najčešče po Banjščicah, znanih zlasti po borbah v prvi sve
tovni vojni. Banjško planoto obmejujejo na vzhodni strani globoko' 
vrezani Čepovanski suhi dol, ki se pravzaprav v  svojem nadalje
vanju zaključi šele s Prevalom nad Dolom, vidnim na široko nad 
Goriškoi ravnino nad Solkanom. Vzhodno' nad njim se vzpenja ve-
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Kambreško pogorje

lika planota Trnovskega gozda, ki je dobil svoje ime po vasi Trnovo, 
stoječi brž nad Lijakom, torej neposredno nad Goriško pokrajina

Dolina Idrije, Soška dolina ter Čepovanski suhi dol, to so tiste 
tri podolžne zareze, ki pomenijo razčlenitev pokrajine Goriških Gor 
in predstavljajo v velikem pokrajinske sestavne dele srednjega Po
sočja. Na desnoi od Soče je dolgi, a ozki hrbet Kambreškega pogorja, 
ki sta mu vzporedni dolini Soška in Idrijska dali orografski obseg 
in pravec JZ—SV, dasi je zgradba v njem seveda docela dinarska. 
Na levo od Soče tja do Čepovana se razprostirajoča Banjška pla
nota izkazuje v zahodnem delu še svojstva flišnega hribovja, a po
staja proti V čim dalje bolj kraška ter je povsem kras v  obrobju 
nad Čepovanom.

Toda v južnem obrobju, v meji napram Vipavi in Brdom se 
vleče najkrepkeje izraženi rob apniških planot proti SZ, sestoječ iz 
krednih apnencev in tvoreč podaljšek južnega roba Trnovske pla
note. Prav skozi ta kredni apniški rob je Soča vrezala svojo dolino, 
ki je ostala spričo tega med Plavmi in Solkanom skrajno' tesna 
deber, povečini gola in skoro neobljudena. Ker prihaja od leve še 
spodnji konec Čepovanskega suhega dola v Prevalu med Škabri- 
jelom in Sveto Goro in vrh tega odtod domala na vseh straneh pre
vladuje manj odporni fliš, soi mogle preoblikovalne sile tu doseči 
nagle in učinkovite uspehe ter so' izoblikovale zelo slikovito, raz
gibano pokra jino' z obilico' markantnih visokih gora : Sabotina, Sveite 
Gore, Škabrijela in drugih, ki prihajajo ob razmeroma nizki nad
morski višini prav krepko do' veljave. To' je severni obod Goriške 
ravnine, to je obzorje, ki je pred nami ob pogledih iz Nove ali 
Stare Gorice.

KAMBREŠKO POGORJE. Sredogorski svet med dolinama obmejne 
Idrije ter srednje Soče v živi ljudski govorici še nima skupnega 
imena, a Kolovrat, kakor se to pogorje označuje na nekaterih kar
tah (na primer specialke Gl JLA), se začenja šele nad povirjem 
Idrije. V pomanjkanju boljšega skupnega imena smo ga začeli ime
novati po' vasi Kambreško, ki stoji na njegovem slemenu, na kratko
— Kambreško' pogorje.

Kambreško pogorje je v marsičem jako zanimivo. Domala v 
vsem obsegu sestoji iz eocenskih kamnin, iz fliša, laporna,tega ap
nenca, konglomerata in brečije itd. v  živahni menjavi. Kredni 
apnenci, ki še tik onstran Soče na Banjščicah prevladujejo, soi tu 
skriti pod eocensko' odejo ter se pokažejo' v površju šele na sever-



nem koncu pogorja onstran globoko zarezane Doblarice ter v ozkem 
pasu ob prelomu med Plavmi ob Soči ter Podreško ob Idriji (prim. 
ital. geol. k. Tolmin) in ob dnu globoko zarezane spodnje Idrije. 
Kambreško pogorje po geološki sestavi tedaj spominja na docela 
enako Beneško* Slovensko* hribovje. Geološki pasovi in prelomi se 
vlečejo v smeri od JV proti SZ, kar razodeva še docela dinarsko 
zgradbo*.

Pod. 169. Šentlenart v Beneški Sloveniji: ob vaškem vodnjaku

Kambreško* pogorje vzbuja pozornost po krepko* vzpetem južno
zahodnem koncu, s katerim se strmo vzdigne neposredno* iz Brd v 
višave Korade 812 m. Očitno smo tu v nadaljevanju dinarskega vi
sokega roba Sabotin—Škabrijel, ki se po dognanjih geologov (149) 
odlikuje po* zelo1 mladem tektonskem vzpenjanju. Sicer pa prese
neča, kako enakomerno* se v Kambreškem pogorju ponavljajo* v 
razvodnem in obenem najvišjem glavnem hrbtu smeri JZ—SV 
plane ali malo razgibane višave okrog 650 m, ali malo višje in nižje, 
vsekakor med 600 in 700 m. Redke so* višje kope* v tem hrbtu, naj
višja je Korada z 812 m. Ta glavni hrbet je s svojimi enakomernimi 
višinami znatno širok, tako* da je dal prostora precej naseljem, vse
kakor vsem najpomembnejšim vasem. Samo na enem kraju se ta



enakomerno visoki hrbet v pogorju pretrga, in sicer v prevalu, kjer 
je nameščena vas Kambreško 548 m visoko. Zelo je važno' pripom
niti, da moremo opazovati tudi v sosednjih pogorjih enakomerno' 
enake višine med 600 in 700 m, bodisi onstran Idrije v Beneškem

Pod. 170. Kmetska hiša v Kalu, v hribih nad Podbonescem

hribovju, bodisi tostran Soče na Banjščicah ter ob njih. Očitnoi je, 
da je hrbet Kambreškega pogorja v glavnih delih kos nekdanje 
uravnave, ostanek širokega ravnika v južnozahodnem obrobju 
Alpskodinarskega gorskega sistema.

Kambreško pogorje se ne odlikuje s hudimi strminami, temveč 
bolj prevladujejo položna pobočja, zlasti v zgornjih legah. Med te



rasami v smeri navzdol obrača nase pozornost terasni nivoi v nad
morskih višinah nekako 420—460 m, bodi na soški kot na idrijski 
strani. Očitno je tudi v terasah ostanek široke uravnave ob takrat
nih rekah. Večje strmine kažejo pobočja šele v spodnjih legah, do 
dna rečnih dolin, zopet tako na soški kot na idrijski strani, kar daje 
dolinam marsikje značaj debri.

Kambreško pogorje je prekrito z dokaj znatno preperelino, gole 
skale se malokje kažejo na površje in kraških pojavov tu ni nič. 
Zato je to lepo zelena pokrajina, dasi je spričo sosedstva mediteran
skih pokrajin gozd močno skrčen, a še vedno ohranjen z mnogimi 
ostanki. Primeroma je Kambreško pogorje še dokaj znatno' pose
ljeno, in sicer z majhnimi vasicami ter zaselki, toda ne razloženega 
tipa, marveč po> veliki večini tesno sklenjenih domačij.

DOLINA OB ID R IJI komaj zasluži takšno ime. Zakaj zelo je 
ozka, tesna, prava deber, kjer po veliki večini sploh ne more biti 
govora o planem dnu, ali O' omembe vredni aluvialni danji ravnici. 
Šele ko se Idrija približa Brdom, se v območju naselbinske enote 
kraja Mernik njena dolina razširi ter v njej pojavi širše ravno dno 
z boljšimi možnostmi za gospodarjenje ter za naselitev. Toda tu pri 
Merniku smo že v začetku Brd in hkrati na narodni meji med Fur
lani in Slovenci, bodi na goriški kot na beneški strani; takoj pod 
Mernikom se začno' furlanske vasi in kmetije.

Deberski značaj Idrijske doline nam razodeva, zakaj je v njej 
tako prazno. Redkokje je v dnu prostora in možnosti za najskrom- 
nejšo* zgostitev kmetij, saj so celo posamezni kmetski domovi tod 
redki, razen tudi dokaj redkih mlinov. Če bi po dnu doline ob Idriji 
skozi stoletja ne tekla državna meja in če se ne bi po skoro 25-let- 
nem presledku v  sedanjost zopet vrnila tjakaj, bi biloi v tej debri 
še bolj samotno. Pa tudi v spodnjih legah pobočij, ki soi zeloi strma 
ter nerazgibana, je skoro docela neposeljeno ter zaraslo z gozdi: 
jase s košenicami in polji ter malimi, tesno v kup zgnetenimi vasi
cami se začno šele z višinami nad 400 m, zlasti na obeh glavnih 
terasnih nivojih, nad 400 m in nad 600 m nad morjem. Seveda velja 
isto' za goriško kot za beneško' stran. A na obeh straneh Idrijske 
debri teko po ploščatih hrbtih ceste, z dobrimi sestopi, za kar gre 
zasluga seveda v glavnem strateškim osnovam v funkcijah mejnega 
položaja.

Na zgornjem koncu je deber Idrije, ki ima povirje v Kolovratu, 
popolnoma zaprta.



BENEŠKOSLOVENSKO HRIBOVJE

UVOD. OBSEG. RELIEF. Uvrščamo tu ob Posočje poglavje o Be- 
neškoslovenskem hribovju. Prvič ker se drži neposredno Kambre- 
škega pogorja in smo mejno dolino ob Idriji pravkar že tu obrav
navali. Drugič ker je Beneškoslovensko' hribovje najbolj podobno

Pod. 171. Dolina Nadiže pri Podbonescu (Pulfero)

po svojem reliefu in njega prirodnih ter klimatskih svojstvih sred
njemu Posočju, kakor mu je podobno tudi po položaju ter po 
demogeografskih značilnostih, predvsem v narodnosti ter lingvistič
nih svojstvih ljudske govorice. In tretjič se sploh Beneška Slovenija 
najbolj prilega pravemu Posočju, srednjemu in zgornjemu, ki jo 
kakor oklepa s svojo v loku razporejeno' teritorialno skupnostjo. Vsi 
prirodni pasovi se nadaljujejo' iz Posočja tudi na Beneškoslovensko 
ozemlje.

Zato geografsko' karakteristiko Beneškoslovenskega hribovja 
naslanjamo prav na Kambreško pogorje z Idrijsko dolino, ker pred
stavlja temu tako popolnoma podoben svet, razvrščen ob več ali 
manj vzporedno' tekočih rečicah Nadiškega porečja. Nadiško po
rečje pomeni veliko' večino Beneškoslovenskega ozemlja, njega jedro 
in osredje ter najtočneje razodeva njega geografski značaj.



Končno Beneškoslovensko hribovje celo zares predstavlja kos 
Posočja, saj se reki Nadiža in Ter, ki odmakata vso Beneško Slo
venijo razen Rezije, vendarle iztekata s svojima presihajočima 
strugama v  spodnjo' Sočo.

Beneškoslovenskoi hribovje je dejansko' zadnji orografski pre
del, ki izkazuje še dinarsko zgradbo'. Sestoji domala v  vsem obsegu 
iz eocenskih kamnin, največ iz fliša, laporja in peščenjaka, toda 
v znatni meri tudi eocenskega apnenca, konglomeratov in brečij. 
Na J se pojavljajo' iznad prodne ravnine nizke osamljene flišne 
gorice kot nadaljevanje Brd tja do Buttria onstran Nadiže, a med 
Nadižo ter Idrijo' se vleče podaljšek Brd še v širšem pasu proti se
veru ter prehaja v ozemlje narodne meje med Mernikom ter Pra
protnim (Prepotto) v  hribovje Beneške Slovenije. Kakor iz naših 
Brd v Korado, tako se na beneški strani svet brž vzpne v znatne 
višine Planjave (Plagnava, 655 m) in Stare gore (Castel del Monte 
618 m) ter Špika (Spigh, 661 m) ; v njih imamo' tektonsko' nadalje
vanje visoko vzpetega dinarskega robnega pasu Sabotin—Korada 
in hkrati južni rob ter začetek Beneškoslovenskega hribovja, ki ga 
smemo v tem glavnem in največjem delu, kjer se neposredno' ali po 
pritokih odmaka v Nadižo', imenovati Nadižkoi hribovje.

Toda nadaljevanje te visoke proge Korada—Planjava vidimo 
tudi na desnem bregu Nadiže, kjer se med Čedadom in Tarčentom 
Beneško hribovje vzdiguje skoro neposredno iz Furlanske nižine 
v višine 600 in 700 m in še višje.

Kambreško' pogorje nam je tedaj najboljša osnova za pojmo
vanje ter razumevanje Beneškoslovenskega hribovja. Onstran Idrij
ske doline se vleče široki flišni pas Beneške Slovenije, obdan na 
severu z Matajurskim pogorjem, a potem, ko se tudi ta skrije pod 
eocensko' kamninsko odejo, s Stolovim pogorjem, tja do Čampona, 
kar vse smo šteli v visoke Alpe ter obravnavali že v okviru Sloven
skega alpskega sveta. To' flišno hribovje je geološko' ter zgradbeno 
nadaljevanje Kambreškega pogorja, a je hkrati tektonsko nadalje
vanje velikih apniških planot kompaktno tja do> Tilmenta. Tekton
ske črte se vlečejo' iz Posočja tja čez Nadižo'. Popolnoma fliš ven
darle ne gospoduje, zakaj ponekod se izpod njega pokaže še sta
rejša osnova. Največji tak kompleks krednega apnenca se pokaže 
na površje med Terom in Karnahto, kjer tvori v  M. Bemadia široko 
antiklinalo (»elipsoid«), ki kaže v južnem krilu, da je krepko po
tisnjena proti J JZ in celo nekoliko porinjena čez fliš (prim. prerez 
186, str. 22). Ta široko sploščena kredna antiklinala, ki je tako po
učna za zgradbo' Beneškoslovenskega hribovja, se krepko izraža



tudi v reliefu; tvori široko planoto v višini 800—860 m, ki se ime
nuje Bemadija (M. Bemadia). V obrobne dele kredne apniške anti- 
klinale sta zarezala tako' K aru ali ta kot Ter svojoi dolino, ki se 
odlikuje v tem področju po svojem tesnem, povsem debrskem 
značaju.

Po geološkopetrografski sestavi je tedaj Beneškoslovensko hri
bovje po ogromni večini iz eocenskih kamnin. Razen v Berna diji in 
v Matajurskem pogorju s Kolovratom, Mijo ter Matajurjem samim,

Pod. 172. Vas Kal. Ljubija in Mija v ozadju

kjer so razen krednih ter jurskih apnencev tudi še na veliko raz
kriti triasni apnenci ter dolomiti, je vse hribovje in gričevje iz 
eocena, tja do* ravnine. Manjkajo' tudi vse mlajše terciarne hribine, 
a smatra se, da soi miocenske usedline, ki se pokažejo na površju 
v robu Furlanske nižine dalje na zahodu, ob Tilmentu, ob Beneško- 
slovenskem hribovju prekrite z novejšimi rečnimi nanosi ter z mo
renami (186, 19). Za kamninsko sesta voi površja v Beneški Sloveniji 
so posebno važna geološka dognanja, da manjka tu tako spodnji 
kakor tudi zgornji eocen. Eocensko površje je v znatnem obsegu iz 
peščenjakov in laporja, torej iz fliša, ki daje jako rodovitno' prst, 
prevladujoč zlasti v nižjem zemljišču. Toda eocen tudi tu vsebuje 
obilo lapomatega apnenca, konglomerata ter brečije, ki kot trše 
gradivo uspešneje kljubuje preperevanju; zato so iz njega zlasti 
višji deli hribovja z večjimi strminami, kjer je tudi prst bolj pičla



in sploh manj rodovitno' površje. V apnencu se je razvilo' precej 
vrtač, zlasti pa podzemskih jam ter brezen, bodisi na krednem kot 
tu tam celo' na eocenskem apnencu. Zlasti v  nižjih legah močno' pre
vladujejo flišne plasti, ki so iz njih tudi gorice na vznožju hribovja, 
bodisi okrog Špetra in Čedada, kakor dalje proti SZ okrog Fojde, 
Ahtane in Nem, pa so zato zelo rodovitne. Toda razen okrog Špetra 
so te nizke gorice že onstran narodne meje in so poseljene s furlan
skim prebivalstvom. Z Beneškimi Slovenci poseljeno hribovje pa se 
vzpenja v znatne višine, tudi okrog 800—900 m ter več, kjer pre
vladujejo trše hribine in je površje mnogo slabše za kmetijsko 
gospodarstvo.

Beneškoslovenski pokrajini je značaj reliefa določila razporeje
nost vodnega odtoka, ki je razčlenil hribovje zelo na gosto. Vodni 
odtok je usmerjen v glavnem od SV proti JZ, v Nadiži ter zahodno 
od nje od S proti J. Od vseh rečic med Sočo' in Tilmentom izvira 
zadaj za Stolovim pogorjem, ki ga štejemo' že k Alpam, samo Ter 
(Torre), ki priteče izpod Muzcev. Nadiža izvira sicer ob Breškem 
Jalovcu v Stolovem pogorju, toda teče v dosedaj še ne zadovoljivo 
pojasnjenem ovinku skozi mezozojsko Matajursko pogorje v  tesni 
soteski med Robičem in Stupico. Vse ostale vode pa izvirajo ali ob 
Matajurskem pogorju ali ob Stolovem pogorju in tečejo' samo po 
flišnih tleh. Posebno' obrača nase pozornost porečje Nadiže: vzpo
redno' z Idrijo teko od Matajurskega pogorja tri rečice, Rbeč, Ko- 
rica-Drežniška Reka ter Aboma-Livška Reka, katerih vseh vodo 
prevzame Nadiža v Špeterski kotlini. Med njimi so' se tako izobliko
vali oni lepi vzporedni hrbti, ki so popolna kopija Kambreškega 
pogorja in so tako izredno značilni za Nadižko Slovenijo'. Široko 
plečati so in enakomerno visoki okrog 650 m, docela kakor naše 
Kambreško pogorje. Samo' s prehajanjem v  Kolovrat ter Matajur se 
jim seveda višina veča in tam stoje tudi najvišje vasi, kakor je 
Matajur 954 m, Dreka in mnoge druge. Ti široki enakomerno' med 
600 in 700 m visoki hrbti, med vzporednimi ali vsaj skoro vzpored
nimi dolinami z dnom zelo' malo prostornim ali celo debrskim v  
glavnem med 150 in 250 m, so nedvomno učinek srednjepliocen- 
skega uravnavanja, enako kot na Kambreškem in ob srednji Soči. 
Čudovito prijazno' nam predstavijo' Nadiško pokrajino' ob pogledu 
s Korade ali z Matajurja; obilo vasi je postavljenih na nje, kakor 
tudi na zgornje pliocenske terase ob dolinah, med njimi zlasti na 
terasnem nivoju okrog 420—460 m, ki tudi tu najbolj na široko pre
vladuje. V dolinah se dno razširi šele v spodnjem toku ter preide 
v širše danje ravnice s približevanjem k Špeterski kotlinici; šele tod



je več pogojev za polja in za zgostitev naseljenosti. V takih, pogojih 
je nastal tudi Špeter ob Nadiži 172 m nad morjem, eden najpo
membnejših krajev Beneške Slovenije.

Nadiška pokrajina z Nadiškimi Slovenci je najlepše, najbolj 
sklenjeno in z Goriško' pokrajino v Posočju najbolj neposredno po
vezano ozemlje Beneške Slovenije. Tu biva skupaj čez dve tretjini 
vseh Beneških Slovencev (po stanju leta 1951).

Pod. 173. Tipana (Taipana) sredi Beneškoslovenskega hribovja

Okrog Špetra je edino' področje v Beneški Sloveniji, kjer je na 
razpolago tudi zemlja na ravnini. Ze v spodnji dolini ob Kozici ter 
Abomi-Reki je nekaj sto metrov danje ravnice iz naplavine, a 
znatno širša je rečna ravnina ob Nadiži od Podbonesca navzdol. 
Posebno pa se razširi po združitvi vseh hribovskih voda pod 
Špetrom, a komaj slabe tri kilometre pod zadnjimi slovenskimi 
vasmi preide v široko Furlansko' nižino, ki ima tu okrog 130 m nad
morske višine.

ČEDAD. Prav na prehodu Nadiške dolinske ravnine v nižino' 
stoji Čedad (Cividale v ital. in furlanskem jeziku). Čedad je nastal 
ob prehodu iz Furlanske nižine v  dolino* Nadiže, po' kateri je že 
v antiki držala važna pot čez Predel v Vzhodne Alpe. V življenje ga



je tedaj priklicala pot skozi gorsko pokrajino', že poldrag tisoč let 
slovensko, zato ni čudno, da je bil Čedad skozi stoletja tako< tesno* 
povezan s slovenskimi pokrajinami. V rimskih časih se je imenoval 
Forum lulii, a to ime se je dedovalo' za označbo za vso to< deželo* 
Furlanijo', v furlanskem Friul, italijansko Friuli, medtem ko> so 
mestu kratko malo' rekli »civitas«, t. j. »mesto1«, iz česar se je izobli
kovalo' romansko' ime Cividale, pa slovensko' Čedad. (Po' tem mestu

Pod. 174. V slovenskem zgornjem delu Terske doline

V sredi vas Ter, v ozadju  pogorje Muzci

na vznožju Julijskih Alp se je po posredovanju k art in književ
nosti dedovalo' ime za Julijske Alp.)

Čedad stoji pravzaprav  še na vršaju  reke Nadiže, zato je rav 
nina tu še napeta od 145 m ob sovodnji pod Špetrom na 135 m na 
severovzhodnem obmestju Čedada, pa na 124 m na južnozahodnem 
kraju  mesta te r na okrog 90 m ob Butrijskih goricah. Ta višinska 
razm erja nas spominjajo' na Goriško* ravnino; nagnjenost je  kakor 
tam tudi tu  znatna, pač znamenje, kako' močno' je  zasipala reka 
v kvartarn i dobi. Reka Nadiža sicer ne priteka iz visokih gora, 
temveč samo izpod Stolovega pogorja in M atajurja. Toda dovajala 
je od tod zelo' mnogo drobirja, saj vemo, kako naglo' napreduje 
razpadanje te r preperevanje v tukajšn jih  apniških gorah, na stiku 
mediteranskega in celinskega podnebja. Vrh tega ne smemo poza
biti, da so* ledeniki še segali v diluviju n a  zgornjo Nadižo, in sicer1



öd soškega ledenika iz Krejskega podolja ter iz Breginjskega kota* 
kakor tudi čez Livek. Vrh tega ne smemo zanikati možnosti, da- je 
obdobno1 zgornja Soča odtekala od Kobarida mimo Robiča v Na
dižo'. Debeli sloji diluvialnega konglomerata, ki so tako' mogočno 
razrezani v Čedadu ob Nadiži, pričajo', da je tudi Nadiža svojo 
s in: go vrezala že znatno globoko' v svojo starejšo nasipino'.

Čedad pomeni zelo' mnogo tudi v gospodarskem življenju Na- 
diških Slovencev. Saj jih v glavnem Čedad in njegova trgovina 
zakladata z industrijskimi in drugimi potrebščinami nekmetijske 
proizvodnje. A obenem je Čedad najbližji in največji trg za kme
tijsko' proizvodnjo nadiških vasi. Zato ni čudno', da. vsi potovale! 
naglašajo, kako' nadižki kmetje s svojimi pridelki preplavijo' Čedad 
ob tržnih in semanjili dneh, pa kako' takrat na čedadskem trgu in 
po' ulicah prevladuje slovenska govorica. Mnogi pa so se iz nadiških 
vasi za trajno naselili v Čedadu in se tam ali udinjali v delo< in šli 
v delavnice in tovarne, ali se uveljavili kot obrtniki, rokodelci, 
trgovci ali uradniki ter intelektualci.

Leta 1951 je štel Čedad 7074 prebivalcev, z najbližjo' okolico 
pa 3635, medtem ko' draži v svoji občini 11.445 ljudi.

ZAHODNO BENEŠKOSLOVENSKO HRIBOVJE. Na zahod od Na- 
diške doline tja  do K arnahte (potok Cornappo) je  svet precej d ru 
gačen. Tu je hribovje znatno* višje, dosegajoč v Sv. Lovrencu 914 m, 
v Kaludrovici 974 m ter v  Ivancu celo 1168 m ter ima skoraj v 
enaki višini stik z Voglom 1124 m te r Ljubijo' 1050 m na sedanji 
državni meji ob Miji. Ta visoki in široki hrbet se drži poldnevniške 
smeri na Z p rav  tako  širokega in le malo nižjega hrbta, ki se vleče 
od Krnice 991 m čez Javor 1094 m in Čufine 1094 m na Stolovo 
pogorje pri Brežkem Jalovcu. V tern sredogorskem svetu so' se 
razvile tudi k rajevne raztoke: v osredju izvirajo vode, ki teko na 
zahod v K am ahto, n a  jug v nižino, na  vzhod k  Nadiži, pa na sever 
k  povirju Nadiže. Tudi doline in grape, ki so izoblikovane ob teh 
vodah, so ostale v dokaj visokih legah, tako1 da pomeni višavje 
okrog Ivanca te r Javorja primeroma izolirano' in malo' poseljeno 
ozemlje. Iz trše apnenaste eoeenske kam nine sestoječe hribovje 
k ljubu je  zelo' odporno' preperevanju, kar je  nedvomno' tudi pripo
moglo' k  znatnim  nadmorskim višinam. A vrhovi gora so' kaj dobro 
zaobljeni in široko' plečati, s položnimi pobočji v ovršju. Pa vendar 
so višave ostale malo poseljene in izkoriščajo jih v glavnem za 
planinske pašnike in košenice, medtem ko vidimo najvišje, a dokaj 
redko sejane vasice v glavnem na zunanjih  robeh med 650 in 800 m



visoko. Zato je obljudenost v tem sredogorju od celotne Beneške 
Slovenije — razen seveda v Alpah — najslabotnejša. Iz severnega 
dela, kjer državna meja seče prečno potoke in grape, pripadajoče 
porečju zgornje Nadiže, imajo ljudje bliže k vasem Breginjskega 
kota, nego na jug k nižini.

Na zahod od Javorja imamo tretji del Beneškoslovenskega 
hribovja, ki pomeni porečje Tera in Kamahte (Comappo), njenega

Pod. 175. Furlanska vas Neme (Nimis) s slovensko gorsko okolico
Čez Neme gre pogled n a  vasico Torlan (cerkvica), k je r se začne slovensko pre 
bivalstvo (v dolini K arnahte). N a levo gora Bernadija, n a  desno v sredi hrib i 

okrog Krnice (Monteprato), v ozadju Stolovo pogorje

pritoka, s katerim pa se združi šele na vznožju hribovja, pod Ne
marni. Tersko hribovje je spet nekoliko nižje od gorskega višavja 
Ivanec-Javor, predvsem pa je manj masivno. Zakaj razčlenjeno je  
z globoko' vrezanimi dolinami Tera in Kamahte ter njunih pritokov, 
katerih dno' zapušča gorski svet ter prestopi med nizke podgorske 
gorice v nadmorski višini 270 m, kar je hkrati na narodni meji med 
slovenskim hribovskim ter furlanskim nižinskim prebivalstvom. 
Sele tu se obema glavnima dolinama dno razširi v prostorno nasuto 
danjo ravnico, razširjajočo se med nizke gorice s cvetočimi gaji tudi 
južnega sadnega drevja in vinogradov. Sredi te bogate, gosto ob
ljudene pokrajine stojita vodilni mesti, privlačni tudi za slovensko 
gorsko prebivalstvo', v dolini Kamathe Neme (Nimis), 216 m nad



morjem, ter večji Tarčent (ali Centa na Teru), 230 m visoko1, oba 
komaj do 2 km od narodne meje.

V robnem južnem delu slovenskega Terskega hribovja zavzema 
površje za geologe znameniti »elipsoid« Bernadija, ki gledajo v 
njem na površje antiklinalno vzbočeni kredni apnenci v precejš
njem obsegu, tvoreč široko, 800—878 m visoko planoto, ležečo med 
Terom in Karnahto, s podaljškom čez obe rečni dolini. Severno je 
hribovje sicer iz eocena, toda največ iz trdih apnenastih kamnin,

Pod. 176. Podbrdo (Cesariis), okrog 600 m visoko, na vznožju Stolovega pogorja, 
ki se v njem tu vzdigujeta Postovčič ter Lanež

z malo pravega fliša. Zato je tudi tu primeroma manj razgiban svet, 
visok med 600 in 800 m, z malo prepereline, pa ne kaj močno» po'- 
seljen. Še najbolj so se vasice koncentrirale na zgornjem robu hri
bovja, na vznožju visokega in strmega Stolovega pogorja, kjer se je 
nabralo' obilo' vrša jev in starih melišč; zakaj posipanje v tem docela 
golem in skalnatem pobočju je ogromno. Tu so pod Postojnčičem in 
pod Karmanom in v celem pod razvodnico nad desnimi Terovimi 
pritoki, v hribih nad Tarčentom zadnje, najzahodnejše slovenske 
vasi, od katerih je do> Tilmenta komaj še 5 km razdalje v zračni črti. 
Vse te hribovske vasi soi v  svojem gospodarstvu vezane na ek o  
nomska središča v dolini, predvsem na Cento' na Teru (Tarčent), ki 
je večje mesto in ima tudi nekaj industrije ter je prometno' tesno 
povezan z Vidmom (Udine). Čenta na Teru ima po stanju 1951. leta



4395 ljudi, z bližnjo okolico 6189, a druži v svoji občini 11.687 pre
bivalcev.

GOSPODARSKI ZNAČAJ. Beneška Slovenija obsega razen ozem
lja, ki ga imenujemo' tu Beneškoslovensko hribovje, še Rezijo, katere 
karakteristiko' smo' vključili v celoto Slovenskega alpskega sveta, 
ki pa po značilnostih površja, klime ter gospodarskih pogojev in 
načina gospodarjenja pomeni prav tako> gorsko pokrajino kmetij-

Pod. 177. Sedigla (Sedilis) nad Tarčentom, kjer začne slovensko prebivalstvo

skega značaja, dasi je kot pokrajina sredi visokogorskega sveta 
seveda pač svojevrstna.

V celem je Beneška Slovenija gorska in hribovska zemlja. Naj
nižje sega v dolinskem svetu ob Nadiži in pritokih, kjer premore 
tudi največ ravnega sveta. Dasi je v splošnem dokaj enakomerno 
obljudena, so vendarle razlike; najgosteje je poseljeno hribovje in 
dolinski svet v Nadiški pokrajini, kjer znaša gostota še 80 do 100 
prebivalcev na km2 (10). Zatem imamo' že slabšo gostoto v Terski 
gorski pokrajini, a najmanj gosto'je obljuden visoki svet v sredi, 
v sredogorju Javor-Ivanec, nasploh 40 do 60 na km2 (občine Tipana 
43, Brdo 47, Gorjani 57 ljudi na km2 — toda Rezija 28).

Kmetijsko gospodarstvo v Beneški Sloveniji nima najugod
nejših prirodnih pogojev, podobno kot v srednjem Posočju. Zlasti 
so tu slabi pogoji za modernizacijo' in mehanizacijo kmetijstva.



Pravzaprav je ta hribovski ter gorski svet najbolj pripraven za 
živinorejo. In res ima tukaj reja živine znatno vlogo, a je spričo 
znatne poletne vročine za pašo trda in prav tako za pridobivanje 
sena. Zato je v Beneški Sloveniji zelo udomačen običaj, da gredo 
čez poletje za več tednov v gore, v visoke trate, bodisi da imajo tam 
prave planine, kakor zlasti nad Rezijo, v  Matajurju in Stolovem 
pogorju, ali pa samoi košenice v višjih legah v  hribovju. Zelo je 
razširjen način, da imajo' ob planinah ter košenicah tudi njive, kjer 
čez poletje tudi pridelujejo kaj malega, krompir, zelje, repo itd. 
Sistem planinskih njiv, ki sega od tod še v  Trento ter v  Bohinj, pa 
v Kanalsko dolino, ima v kmetijskem gospodarstvu Beneške Slove
nije prav važnot vlogo. Nemara je prav zaradi večje možnosti pla
ninskega gospodarjenja opaziti tudi nekakšno zgoščenost naselij 
v višavah ob Matajurju in ob Stolovem pogorju, kjer so planine v 
primeroma nizkih legah na južnem vznožnem pasu, pa na visokih 
severnih straneh, kjer pa je treba do njih čez visoki greben. Ta 
alpski hrbet je sploh sila zanimiv in markanten za Beneškosloven- 
skoi pokrajino'. S strmo, skoraj premočrtno' potekajočo steno> se vzdi
guje iznad flišnega hribovja, ki ga presega za 800—1000 m, le v 
osrednjem delu nekaj manj. K znatni višinski razliki prispeva po 
svoje še izredna strmina in goličava južnega gorskega pobočja. 
Alpski hrbet Stol—Čampon predstavlja krepak nariv, v  katerem 
so apniški skladi, pripadajoči največ triadi, porinjeni na fliš. Ker 
padajo' skladi izoklinalno s flišnimi proti SSY, in sicer jako strmo, 
tako da gledajo čela v južnih pobočjih na površino, so' značilnosti 
tektonskega stika še posebno' vidne. Strma apniška pobočja so v 
vsem obsegu do' flišnega vznožja popolnoma gola, in tu so< se raz
vila velika melišča, ki se spuščajo' daleč navzdol ter so zavila 
apniške stene s svojo odejo povečini jako' na debelo (prim. geološki 
prerez, 186). Ta markantni gorski hrbet je orografsko jako' vidna 
meja ; v podnebnem pogledu pa ščiti vznožje pred severnimi vetrovi 
ter pospešuje na njem tem večje segrevanje. Pripomniti je, da se 
odlikuje to' vznožje po> izredni obilici padavin, po> zares ogromnih 
množinah dežja, ki se stopnjujejo do' in čez 3 m na leto; vasica 
Muzec pod Muzci, 633 m, je od vseh postaj na slovenski zemlji na
merila do sedaj največjo množino' 3709 mm, a le malo manj Učeja, 
3616 mm, v višini 663 m (Reya). A tudi Čedad prejema še 1754 mm 
na leto. A še posebno je važno', da se padavine v Beneškoslovenskem 
hribovju zlijejo le prečesto' v silnih nalivih; malokje v Evropi so 
namerili tako* ogromno' velike množine deževnice v toku enega 
dneva, kakor v teh krajih (35). Zato' so tu na žalost neredko



velike povodnji, ki povzročajo' izredno' hudo škodo. Zakaj spričo 
prevladujoče brezgozdne goljave plane ob nalivih voda z veliko 
naglico po strmih pobočjih in grapah navzdol, trga zemljo in od
naša prst, pa nasiplje kamenje ob strugah, pa tudi čez travnike in

Pod. 178. Seno spravljajo v kopo za čez zimo (Beneška Slovenija)

njive. Se v juniju leta 1958 so' neurja povzročila silno' razdejanje in 
neverjetno' veliko škodo' po' hribih in dolinah Beneške Slovenije. 
Zazidava hudournikov je tu ena silno nujnih gospodarskih potreb.

Naseljenost je v Beneškoslovenskem hribovju precej neenako
merna. Posebno je opaziti, da se je naseljevanje močno koncentri
ralo na orografskih in vegetacijskih mejah, bodisi zgoraj ob pre



hodu v gorovje, in še bolj spodaj ob nižini, kjer so v vsem vznožnem 
pasu nastala večja in gostejša naselja. Prav takoi pa je tudi umljivo, 
da so vezana na geološko» mejnico in da ne gredo iznad fliša; vasi 
se držijo največ v višini okrog 600 m; samo v  povirju Nadiže in ob 
Matajurju se dvignejoi do 800—950 m. Sosedstvo alpskega sveta 
se uveljavlja tudi v gospodarstvu, zakaj vasi v  tem pasu imajo 
svoje planine v hrbtu Stol—Čampon, in sicer povečini na severnih 
straneh ovršja, ki so po» svojih bolj vlažnih, porastlih ter zmerno 
nagnjenih pobočjih prikladne za planinsko» izrabo. Zato držijo» 
neštete steze in živinske poti preko» gorovja od vznožnih vasi.

V Beneško'slovenskem hribovju prevladujejo majhne vasice in 
zaselki, sicer z bolj strnjenimi, pa vendarle ne popolnoma sklenjeno 
stoječimi domovi. Pa tudi kjer stoje vasi na vrhu, so' najrajši pod
stavljene v  nekoliko» nagnjenem zemljišču. Značilna zanje» je medi
teranska razporedba domov, ki stoje vedno» v  gručah brez reda, 
a tako, da imajo» zgornji do»mo»vi odprt pogled preko spodnjih. Zna
čilne so visoke hiše oziroma zgradbe z zelo» položnimi strehami. Saj 
s»e na sneg tu pač ni treba ozirati.

Za hribovje, kakor ga predstavlja Beneška Slovenija, je raz
umljivo», da v njem boljše uspeva živinoreja nego» poljedelstvo». Za 
živinoi, v prvi vrsti govedo», se mo»čno» izrabljajo še planinski paš
niki; pa tudi kosijo' še v  višjih legah in spravljajo seno» v senikih. 
Tako» gospodarstvo imamo» že v Bernadiji, pa na Matajurju. Za 
poljedelstvo» je značilna popolna prevlada koruze nad drugimi sa
deži. Kljub močno južnemu podnebju in prisojni legi ter po velikem 
delu ugodni kvaliteti tal (lapor in peščenjak) je vinogradništvo 
prav malo razširjeno». S hribovja ga odriva prevelika višina, dasi 
uspeva na ugodnih pobočjih v vzhodnem delu še do» višine 700 m 
in kaj malega čez, Največ je vinogradništvo» udomačeno» na nižjem 
Nadiškem področju, okrog Špetra, nadalje seveda po nizkih pod
gorskih goricah, kjer deloma že bivajo» Furlani.

V robnem pasu Beneškoslovenskega hribovja delajo» v  najno
vejši dobi poskusna vrtanja za nafto, posebno v okolici Tarčenta, 
v Bernadiji in po» drugod.

Znano» je na široko» in vedno» znova se ponavljajo tožbe» o» tem, 
da je Beneška Slovenija dežela silnega izseljevanja. Da, resnica je 
to in potrjuje jo» drobna statistična analiza posameznih vasi in 
občin. Izseljevanje že traja dolgo» dobo», biloi je močno» že v zadnjih 
desetletjih prejšnjega stoletja in se je še stopnjevalo' v  našem sto
letju in zlasti v najnovejših časih. Dolgo» je bilo to v glavnem



sezonsko odseljevanje, ko so hodili v davnih časih najbolj sekat in 
drvarit v hrvaške šume ali zidat v stare avstrijske dežele, pa po
pravljat dežnike, vezat lonce itd. itd. Najbolj je prevladoval način, 
da so hodili zdoma na sezonsko delo v tujino, a so se vračali takrat, 
kadar je doma nastopil čas najhujših naporov na polju, pri živini, 
spravljanju sena itd. Toda že nekaj desetletij je čedalje močneje, 
marsikje pa že kar prevladuje izseljevanje na tuje, ki ostane trajna

Pod. 179. Kmetska hiša v Sovodnjem nad Špetrom

odselitev, četudi sprva ni bila namenjena. Izseljevanje je usmer
jeno v  najrazličnejše kraje, v prejšnjih dobah v Ameriko, sprva 
Severno, kasneje Južno, v najnovejših časih celo v  Avstralijo, pa 
seveda v razne evropske države. Zato' kaže vsako ljudsko' štetje po 
vaseh in občinah ogromno' takšnih prebivalcev, ki so' odsotni, bodisi 
da so v trajnem ali začasnem izseljeništvu. In zato se uveljavlja 
v tako veliki meri po> vaseh Beneške Slovenije demografsko' naza
dovanje prebivalstva. Tudi do> polovice ljudi je ponekod manj, ko 
jih je bilo pred 70—80 leti. In zaradi tega nam kaže statistika, kako 
se število' Beneških Slovencev ne veča, marveč občutno krči.

Da je vzrok tolikemu odseljevanju v ekonomskem položaju, 
leži na dlani. Hribovska zemlja, obdelovalni svet v pičli množini,



pretežno' na močno nagnjenih pobočjih, pridelek pičel, obdelovanje 
po starem, brez mehanizacije. Vse delo' mora biti tako rekoč oprav
ljeno z rokami, domala vse, kar se pridela, morajo' znositi na hrbtu, 
v košu ali podobno. Trdo' garanje je to, kar pripomore do pičlega 
pridelka, a ves pridelek, tako pripovedujejo' poročila z Beneško-

*  C

Pod. 180. V Špetru na Nadiži

slovenskih hribov, ne more preživiti ljudi za več ko štiri mesece. 
Živinoreja je poglavitno' gospodarsko področje v Beneški Sloveniji, 
toda tudi ta je še po starem, brez zadostne izboljšave pasme, v sla
bih, neustreznih starinskih hlevih, s slabo mlečnostjo, slabo živino- 
zdravsko oskrbo, skratka s premalo racionalnosti. Sena pridobijo 
kmetje v tem hribovskem in gorskem svetu precej, saj posvečajo 
temu poslu izredno' mnogo' brige in najhujših naporov. Toda stiska 
za golo' eksistenco je tolika, da seno spričo zaostalega gospodarstva 
prodajajo drugam, predvsem v nižino.



V Beneškoslovenskem hribovju ni mest in ni industrijskih kra
jev, a tudi ni drugih izvenkmetijskih možnosti za delo in zapo
slitev. Zato tako usoden beg v  tujino, beg, ki tudi če je le začasen, 
sezonski, ustvarja nesrečo v km ih družinah, razdira družine ter 
jih uničuje.

Hribovita priroda Beneškoslovenske pokrajine, zlasti pa so
sedstvo Furlanske nižine, kjer so ravno na robu ravnine že od 
nekdaj obstajala znatnejša mesta ter tržni kraji, v tem je pač vzrok, 
da na slovenskem ozemlju ni niti enega pravega urbanskega sre
dišča. Edini kraj, ki ima pogoje za mestno naselje, je Špeter ob 
Nadiži, centralno' postavljena vas, ki je zares precej urbaniziran 
kraj, dasi je seveda Čedad najbolj privlačen za Nadiške, kakor 
Tarčent za Terske Slovence. Špeter ima sedaj (1951) 658 prebival
cev, a kot občina 889.

Nadiški Slovenci so po prometnih žilah in legi ozemlja nave
zani na mestno središče Čedad, pri čemer ima Špeter vlogo majh
nega krajevnega osrednjega posredovalca. Terski Slovenci so' nave
zani na Tarčent, ki je znatno' urbansko središče, medtem ko morejo 
Neme le v manjši meri opravljati slično' vlogo> za prebivalce v po
rečju Kamahte. Podobna, a še manjša, pretežno ruralna središča, 
ki so nanje navezani prebivalci slovenskega hribovskega zaledja, 
so še Fojda (Faedis), pa Ahtan (Attimis).

Lega navedenih mest nam hkrati nakazuje oni pas ob vznožju 
hribovja, kjer se s prehodom v ravnino popolnoma spremenijo pri- 
rodni pogoji in kjer se obljudenost na mah zviša za ogromno. 
Gostejša in večja naselja se začno že v pasu nizkih goric, ki, dasi 
ozek, posreduje prehod iz hribovja v ravnino in ki ob dolinah sega 
nekoliko globlje v hribovje. Yes ta pas je poseljen s Furlani, a tam
kaj, kjer se začne svet vzpenjati više, se začenjajo slovenske vasi, 
oziroma se v naseljih Slovenci mešajo s Furlani.

Upravno pripada vsa Beneška Slovenija Videmski pokrajini, 
in sicer tako' Beneškoslovensko hribovje kakor tudi Rezija. Tudi 
Kanalska dolina in vse zahodne Julijske Alpe so vključene v Vi
demsko pokrajino. Videm (Udine), ki je potemtakem upravno 
središče vseh Beneških ter Kanalskih Slovencev, je kulturno ter 
gospodarsko središče Furlanije ter narodno glavno mesto Furlanov.
V beneškoslovenskih časopisih se je v zadnjih letih začela uveljav
ljati označba Furlanska Slovenija za vse tisto ozemlje, ki smo ga 
bili do sedaj navajeni imenovati Beneško Slovenijo.



SOŠKA DOLINA MED SOLKANOM IN TOLMINOM

Soška dolina od Solkana navzgor do Tolminske kotlinice spada 
v marsikaterem pogledu med najinteresantnejše doline na Sloven
skem sploh. Predvsem teče Soča tukaj prečno čez dinarsko zgrad- 
beno smer in čez dinarske geološkopetrografske pasove. Zato je v  
splošnem zelo tesna, ponekod prava deber, a tudi na najširših krajih 
še zmerom z docela neznatnimi ploskvami ploskega dolinskega dna. 
Kakšna razlika med Soško dolinoi tu in med Tolminom ter Koba
ridom, pa zopet v Bovški kotlini itd. Geološke kamninske proge, ki 
je prečno' čeznje Soča zarezala svojo dolino, so v  glavnem dveh 
vrst: prve, globlje, so kredni apnenci, ki se vlečejo na obeh konceh 
čez reko«, med Mostom (Sv. Lucijo) ter Avčami-Ročinjem ter na 
spodnjem koncu med Plavmi in Solkanom, kjer je povsod Soška 
dolina najtesnejša, povečini prava deber, kjer ni v dnu nikjer 
prostora za naselja, marveč šele višje gor na starejših rečnih tera
sah. Drugega tipa kamnine gredoi v  dinarski smeri čez Sočo v 
srednjem območju, med Plavmi ter Avčami-Ročinjem, in sicer so 
to eocenske kamnine, toda ne mehki zgornji fliš, temveč starejše 
spodnje plasti, ki so le deloma iz peščenjaka, v  ostalem pa iz la- 
pomatega apnenca, eocenskega konglomerata ter brečije v živahni 
menjavi, podobno' kot v Kambreškem pogorju in velikem delu 
Banjščic. V tem eocenskem območju je Soška dolina nekoliko 
prostornejša, vendar še vedno tesna, širša le ponekod, kjer gredo 
čez dolino podolžne dinarske prelomnice (na primer pri Avčah) ali 
kjer se v  Sočo iztekajo znatnejši pritoki, ki so' s svojo erozijo po
magali razširiti glavno dolino (pri Avčah, pri Ročinju, Deskli).

Toda kar prav posebno obrača nase pozornost v Soški dolini 
med Mostom ter Solkanom, je razmerje v njej med kvartarno na
sipino ter rečno strugo. Doline ob domala vseh večjih in srednjih, 
pa tudi premnogih manjših rekah in rečicah na Slovenskem so 
zadelane s kvartarjem, največ diluvialnim, marsikje tudi z aluvial
nim drobirjem, tako1 da je v njih planoi dnoi zelo obsežno'. Tudi Soča 
je svojo' dolino med Tolminom ter Goriško' ravnino' v diluviju 
zasula z obilnimi množinami debelega proda iz Julijskih Alp, in 
sicer, kakor je dognano, v predelu med Mostom ter Avčami-Roči
njem do 120—140 m na debelo, a celo' v  južnem delu, pod Plavmi 
ter v  Goriški ravnini, še do 30 m visoko (151, 29). Dosedanja raz- 
iskavanja so postavila tolmačenje, da je ta prod, ki je sedaj sprijet 
v  dokaj trden konglomerat, nasut v interglacialnem obdobju med 
riško ter wiirmsko' poledenitvijo' (151, 18). Takrat je tedaj tudi



Soška dolina imela obsežno danjo ravnino, tako da je bila prava 
ploska dolina mestoma s širjavo' do 1—2 km v dnu. Ali od zadnje 
poledenitve dalje je Soča tako uspešno vrezovala svojo strugo* v 
dolinska tla med Mostom ter Solkanom, da je prerezala vso debelo 
v trdno' laboro sprijeto nasipino'. Mnogo nasipa je docela odplavila, 
a poglabljala svojo* strugo* še kar naprej, tako da je načela živo 
skalo* pod konglomeratom ter vrezala vanjo svojo' strugo znatno, 
ponekod do' 20 m globoko, nemara marsikje še več. Poi veliki večini 
je Soča svojo diluvialno' nasipino vso' odnesla, tako da vidimo dan-

Pod. 181. Soča prehaja pri Solkanu v Goriško ravan

danes v Soški dolini samo živo' skaloi, kakor, postavimo, zlasti med 
Plavmi ter Solkanom, pa ponekod med Mostom in Doblarjem, tako 
da se vidijo samo na redkih krajih majhne krpe konglomerata kot 
zadnji ostanek diluvialne nasipine. Največ je diluvialnega konglo
merata ohranjenega v srednjem delu, kjer je bila v manj odpornih 
eocenskih kamninah vsekakor preddiluvialna Soška dolina najbolj 
prostorno* izoblikovana. Posebno' široke so* preostale terase iz dilu
vialnega konglomerata med Ročinjem in Avčami, kjer leži njega 
površina med 191 m v Avčah ter 201 m pri Ročinju, medtem ko teče 
Soča globoko spodaj v strugi samo 104 m nad morjem. Toda domala 
povsod je sedanja soška struga že zarezana več metrov v živo skalo, 
do 10—20 m globoko. Kjer teče Soča po trdem, čistem apnencu, se 
je vanj zajedla v obliki kanjona, ponekod celo vintgarja. Čudovito 
lepe oblike so nastale pri tem, nenavadno* slikovite, naravnost pre



krasne, pa tudi morfogenetično sila zanimive, kakor na primer 
med Avčami ter Mostom (podobno' kot na spodnji Bači), pa v soški 
strugi skozi Kanal, kjer moremo z mostu gledati ob vodi prave 
prekrasne deže ali erozijske lonce', kakor v Mostniški dolini v  Bo
hinju ali ob pohorskem Šumiku ali v območju vasi Soča pod Trento.

Pod. 182. Soteska ob Soči nad Solkanom (v ozadju Sveta gora)

Neverjetno' mnogo' krajevnih različkov moremo opazovati v 
dnu Soške doline; konglomeratne terase so' povsod kakor odsekane 
ob Soči, marsikje cele s previsi in z robnimi jamami, a prav tako 
strme SO' tudi stene v živo skalo vrezane struge. Skratka: vse to 
pomeni silno' razgiban, do skrajnosti nemiren relief, ki ga vsekakor 
najbolj pravilno' označimo' z debrijo. Toda naglasiti je treba, da so



pri tem marsikje tudi rečne terase v ostankih diluvialne nasipine 
doibro zaznavne, zlasti seveda v  srednjem delu med Anhovim ter 
Avčami. Drobne proučitve bodoi mogle tu ugotoviti serijo zapo- 
rednih teras, nemara ne manj obilnih, kakor smo jih mogli do
gnati v centralni Sloveniji v dol inali pod Alpami. Glavna razlika 
je tedaj v  tem, da je bila v  ostali Sloveniji globinska erozija mnogo 
slabotnejša v primerjavi z akumulacijo, na Soči pa je bilo- vrezo
vanje v globino izredno  ̂močnoi in zelo- naglo, tako da je po učinku 
za mnogo prehitevalo akumulacijo. Bilo bi zelo vabljivo razglabljati 
o vzrokih teh razlik. Iz geološkega področja izhaja pojmovanje, da 
so morfogenetskc razlike v  neposredni vzročni zvezi z zelo' mladim, 
na posameznih conah se uveljavljajočim tektonskim premikanjem, 
ki so prizadele še mladopliocenske in celo kvartarne tvorbe in ki 
dejansko' trajajo še vedno. Sem spada depresijsko grezanje v  pasu 
podgorskega žleba v  progi K rejsko' podolje in Soška dolina Koba
rid—Tolmin z nadaljevanjem od Tolminske kotline ob Idrijci na
vzgor. Podobno je tektonsko grezanje, prav tako' v  dinarski progi, 
čez Deskle in Grgar. Obenem je v  dinarskih pasovih tektonsko 
vzbočenje v progi čez srednji Čepovan ter Kolovrat in v  pasu čez 
Škabrijel—Sabotin in Korado- (151, 99). Toda poleg teh specialnih 
in v  bistvu krajevnih tektonskih dogajanj se zdi, da je glavni vzrok 
v bližini absolutne erozijske osnove, t. j. v  bližini Jadrana, ki omo
goča Soči naglo napredovanje v eroziji, medtem ko' imajo donavski 
pritoki v tem pogledu bistveno slabše pogoje za erozijo', pa moč
nejše za akumulacijo'. Vrh tega je treba vzeti v  račun še možnosti, 
da se Alpsko-dinarski gorski pas v celoti vzpenja, kar se spričo 
bližine morja prenaša na ojačenje morfogenetskega učinkovanja.

Pa tudi sicer je v Soški dolini še o-bilo' izredno' zanimivega za 
nadaljnje proučevanje. Geologi govorijo1 v  tukaj obravnavanem 
delu Soške doline načelno samo O' mlado diluvialnem konglomeratu, 
izvirajočem iz interglaciala med riško in wiirmsko poledenitvijo, 
medtem ko razlikujejo- v zgornjem Posočju tudi starodiluvialni 
konglomerat, izvirajoč iz medledenega oddelka med mindelskoi ter 
riško poledenitvijo. Če je to točno — ali je bil takratni zasip že do 
nove riško-wiirmske akumulacije ves odstranjen, ali pa ga zares ni 
bilo, kar pa se zdi manj verjetno-. Koliko' so se tudi tu uveljavljali 
učinki periglacialnega preperevanja in odplakovanja, ki se nam že 
na prvi pogled vidno' kažejo na primer v pobočjih in dolinah ter 
grapah ob Baški dolini. Vse to in še marsikaj drugega vabi na raz- 
iskavanje v tem predelu, ki se zdi morfogenetsko enen naj zanimi
vejših na Slovenskem.



GOSPODARSKE OSNOVE TER POSELJENOST SOŠKE DOLINE. -  

S takšnimi prirodnimi svojstvi relief pač ni mogel nuditi imenitnih 
osnov za kultivacijo in za poselitev. Za kmetijsko' obdelavo prihaja 
v poštev le malo površja, zopet v glavnem v eocenskem srednjem 
področju, najmanj v krednoapniškem zgornjem ter spodnjem 
koncu. Še najširše so obdelovalne površine v dolinskem območju 
okrog Deskel ter Anhovega, kjer je celo nekaj malega aluvialne

Pod. 183. Pri Kanalu teče Soča v kanjonu

ravnice ter širših nižjih teras, pa okrog Ročinja ter Avč, kjer so 
najbolj na široko' ohranjene visoke diluvialne terase, kar je vse 
spremenjeno v polja. Zdi se, da je mogoč napredek v gojenju polj
skih sadežev, pa v  vrtu, sadnemu drevju ter vinogradih. Zakaj v 
podnebju v Soški dolini se še kar znatno uveljavljajo' mediteranski 
vplivi, dasi bližina visokih Alp olajšuje dotok hladnega zraka. Do  
Avč in Ročinja imajo' vinogradi še dokaj močno veljavo. Tudi 
smokva še uspeva tu, toda prehude zime povzročajo večkrat pre- 
občutno' škodo. Tako je na primer premrzla zima v letu 1956 uni
čila s pozebo večino' figovih dreves okrog Kanala. Tudi murv je tu 
še vedno' precej, a nekdaj so' se s svilogojstvom mnogo' ukvarjali 
(44). Ob Kanalu še stoje razvaline tovarne za svilo izpred prve 
svetovne vojne. Povsod opažamo' intenzivno brigo' za sadje, vrt in 
vinograde', pa sploh za polje. Zelo zanimiva, še ne dot kraja raz-



iskana je posebna vloga Avč v živinoreji. Ta vas, stoječa na eni 
največjih konglomeratnih teras, je imela pred stoletji veliko' vlogo 
v živinoreji, kakor pričajo stare listine. Imeli so tudi planinsko 
pašo, in sicer v Laznah na sredi v Trnovskem gozdu, v  18. sto
letju pa so jo, kakor pripoveduje tradicija, zamenjali za planino 
na Čavnu, ki jo’ imajo v rokah še dandanes.

Podoba je, da so za gospodarsko dejavnost v  Soški dolini precej 
pomenile tudi nekmetijske osnove, predvsem prometnoi ter trgo
vinsko1 posredovanje. Smatra se sicer, da je pot od Goriške ravnine 
ob Soči navzgor na Tolmin ter Predel bolj malo pomenila, služeča 
pretežno' krajevnim potrebam. Toda da so joi vendarle znatno upo
rabljali, se zdi, da smemo sklepati po znatnem številu krajev v 
Soški dolini, ki imajo predslovenska imena (Solkan, Deskle, Ajba, 
Ročinj in nemara še katero). Tudi v srednjem veku je središče 
Soške doline pri Kanalu zgodaj zaživelo kot sedež cerkvene organi
zacije. Vsekakor pa je v novem veku, po' upravni utrditvi Goriške 
dežele in oživitvi ter znatni preureditvi predelske poti, važnost 
krajev med Gorico-Solkanom ter Tolminom-Mostom močno na- 
rastla, saj je pomenila glavno' zvezo' med Gorami s Tolminskim ter 
Bovcem in deželno' prestolnico'. Podoba je, da je marsikateri manjši 
kraj v Soški dolini napredoval v novejših stoletjih zaradi udeležbe 
na prometnem posredovanju in narastel v  številu prebivalstva. Saj 
se vidi, da na splošno' Soška dolina ni imela velikih vasi, kakor 
nižina ali Vipava ter Goriška ravan, marveč pretežno primeroma 
majhne ter največ srednje vasi. Vsekakor pa je slaba prehodnost 
spričo' mnogih sotesk v debrski dolini, če je res v starejših obdobjih 
tako' močno ovirala privlačnost prehoda v podolžni smeri Posočja, 
nehala biti dominanten faktor v gospodarjenju Soške doline v no
vejši dobi ter se je končno umaknila prav znatni prometni veljav
nosti tudi v oddelku med Gorico ter Tolminom.

Končno' je postala v naši dobi Soška dolina med Mostom 
(Sv. Lucijo) in Solkanom-Gorico' ena od poglavitnih prometnih žil 
v Primorju; po' njej teče velika cesta in od leta 1906 železnica, ki 
veže Bohinj in Jesenice z Gorico in Trstom. Toda Soško dolino je 
tudi slovenska naselitev po mnenju zgodovinarjev dosegla še raz
meroma kasno'; ne more pa biti dvoma, da so jo v znatni meri poselili 
in kultivirali že v predslovenski dobi. Tudi stara glavna cesta je že 
v rimski dobi tekla tu (II, 3, 42). Izkopanine iz stare dobe so sicer 
redke (n. pr. pri Avčah), toda obilica krajevnih imen predsloven- 
skega izvora kaže na to. Da pa so se predslovenska krajevna imena 
ohranila v tolikšni meri (Deskle, Ajba, Ročinj), se zdi, da govori za



tolmačenje, da so Slovenci razmeroma kasno prevladali v  tej dolini, 
ki je ohranila dolgo' svoj značaj slabo* prehodne soteske. V srednjem 
veku so jo> označevali podobna kot tesne gorske doline v bližnjih 
Alpah (Železni Kanal, Kanalska dolina itd.), očitno prav po tem 
svojstvu, saj jo viri imenujejo Kanal, ki je bil v njem najbolj znan 
Ročinj, temelječ na stari naseljenosti. Po tej označbi je ostalo ime 
K a n a 1 u , ki se je sprva imenoval Dolenja vas (prim. Gorenjo vas 
zgoraj na terasi). Kanal je postal edino tržišče te doline, prikladno
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zanj zaradi svoje središčne lege v širšem eocenskem osredju soteske. 
Ko so izpeljali cesto skozi sotesko, je Kanal pri prometu dobro slu
žil; bil je tudi najstarejše cerkveno središče v dolini. Takoi je postal 
Kanal sedež sodnega okraja, toda železnica je napravila konec nje
govi stari prometni funkciji. V novi dobi je dobil Kanal veljavo kot 
turistična postojanka. Kanal je izrednoi slikovito mestece, ki je sicer 
v starih časih doseglo samo naslov trga, a je bilo v svoji vlogi v 
trgovini ter prometu zelo razgibano. Posebno slikovit je položaj 
Kanala, ki je postavljen tesno' sklenjeno, z lepim tržnim prostorom 
v sredi, pa z ozkimi mediteranskimi ulicami okrog njega, tik ob 
soški kanjon, na skalo< iz krednega apnenca, ki gleda tu v neznatni 
progi izpod eocenskega površja. Preseneča, da je Kanal tako malo 
pridobil od velikih novih hidrocentral, ki so nastale v Soški dolini 
pri Anhovem ter pri Doblarju. Pa tudi učinkov nove velike ce-



menine industrije, ki je komaj uro hoda oddaljena od tod, doseg
ljiva tudi z železnico, ni opaziti kaj prida. Kanal je imel v letu 1880 
507 prebivalcev, a danes jih ima 542, kar pomeni prirastek v  dobi 
1880—1953 samo za borih 6,8 %. V prvi svetovni vo jni je Kanal zelo 
trpel, saj je šlo čezenj najhujše razdejanje. Kakor je nekdaj s trgo
vinskimi potrebščinami zakladal široko1 kmetsko- okolico' v dolini ter 
na višavah Kambreškega pogorja in Banjščic, tako' je sedaj sedež 
velike občine, ki obsega Soško dolino in višave na obeh straneh in 
ki ima 7613 prebivalcev, od tega še vedno- 40,6 %  v  kmetijskem gô - 
spodarstvu, toda že 26,0 % v industriji, 3,4 % v obrti, 7,7 %  v  pro
metu ter 8,7 % v ostalem zaposlenih, a 16,2 %- neproizvodnih.

Soška dolina med Tolminom ter Solkanom je dobila v novejši 
dobi še drugo- vlogo v gospodarstvu. Izredno močan strmec vode v 
Soči in neizravnanost v njem pa debrski in celo kan jonski značaj 
struge ter doline je skupaj z znatnejšo vodno množino dal osnovo 
za elektrifikacijo'. Za časa italijanskega gospostva so' zgradili dve 
večji hidroeentrali, eno' v  Anhovem, medtem ko stoji jez na reki 
nasproti Bodrežu, pa drugo v  Doblarju, ki je zanjo jez postavljen 
pri Selu, nekaj kilometrov pod Mostom, tako da sega soško jezero 
še od Mosta dalje. S tem je postala vodna sila Soče osnova za indu
strializacijo- širšega okoliša. V. Soški dolini sami so zgradili nekako 
v isti dobi veliko- tovarno cementa pri Anhovem, ki jemlje eocenski 
lapor z leve strani Soče in zaposluje preko tisoč ljudi.

BANJŠCICE. Banjška planota ali kratko' Banjščice pomenijo 
prehod iz Soške doline in sploh iz Posioiško-Beneškoslovenskega 
hribovja v kraške planote, pa ima svojstva bodisi enega kot dru
gega področja, dasi v celem svojstva planote prevladujejo'. Iz Soške 
doline vo-dijo< nanjo neposredno' trije prirodni prehodi: suhi dol 
mimo Grgarja in dolinski zajedi ob Rohotu pri Desklah ter ob 
Avščku, ki sta dva za spoznanje- znatnejša soška pritoka, zarezana 
krepkeje v  zahodna pobočja Banjške planote. Obe ti dve grapi sta 
zarezani v dinarski smeri, ob tektonski prelomnici ali docela blizu 
nje. Pobočja ob obeh potokih so znatno' bolj poseljena kakor je sicer 
videti na levih straneh Soške doline.

Na Banjški planoti je znaten del površja na zahodu in v  sredi 
še iz eocenskih kamnin; z njimi pa je kredno-jurska apniška osnova 
prekrita le malo' na debelo' (geol. prerez Kossmat, 160) in še to le 
nekako v tretjini obsega. Toda tudi tu ni morebiti sam mehki fliš, 
kakor v Brdih ter v  Yipavi, pač pa so vmes trše kamnine, z obilo 
lapomatega apnenca, eocenski konglomerati in brečije, v  pisani



menjavi z laporjem in peščenjakom. Zato je to površje v zahodnem 
delu Banjščic prekrito s prstjo in zeleno. V srednjih delih in zlasti 
na vzhodu pa so' Banjščice iz čistih krednih ter jurskih apnencev, 
ki se je v njih razvil pravi tipični kras, saj je v teh izoblikovan tudi 
sam Čepovanski suhi dol. Vsa voda je izginila s površja v notra
njost, redkokje so v  lapomatem površju ostale slabotne vodice, v
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glavnem so Banjščice suhe, brez, vodotokov. Zato je ostalo površje 
v  velikem nerazrezano, velika planota, dasi so zaznavni sledovi 
prvotnih dolin ali so vidne suhe doline, kakor na primer visoko na 
Lokovcu. V celem so Banjščice nerazčlenjem, velik kamniti blok, ki 
je na njem čim bolj na vzhodu, tem več golega skalovja in kraškega 
površja.

Banjška planota se od Trnovske planote, od katere jo loči veli
častni Čepovanski suhi dol, razlikuje tudi po manjši nadmorski 
višini; tudi v tem pogledu se prav dobro opaža prehod v nižje 
eocensko hribovje na zahodu. V osredju se najbolj uveljavlja višina 
planote nekako med 700 in 800 m, v zahodnem delu proti Soči pre



vladuje terasni nivo 620—670 m kakor na Kambreškem, a proti 
vzhodni strani je najvišja, tako da je na Lokovcu ob Čepovanskem 
dolu, kjer sestoji le iz apnenca, največ jurskega in kjer je kras po
polnoma prevladal, visoka 900—1050 m. Seveda spričo tega zahodni 
rob ni tako kompakten kakor vzhodni, saj so ga grape in dolinice 
soških pritokov vendarle precej razčlenile, kar ima za posledico, da 
je v gospodarskem in upravnem pogledu planota zvezana s Soško 
dolino. V celem imamo vtis, da soi Banjščice nagnjene od V JV proti 
ZSZ, kakor se znižujejo tudi zgradbene osi.

Banjščice pomenijo v celem docela kontinentalno pokrajino, saj 
je spričo' visoke lege od 600 doi 800 m, na Lokovcu celo od 900 do 
1050 m, podnebje tu docela celinsko. O mediteranskih sadežih tu ne 
more biti govora. Za kmetijstvo so seveda jakoi pičli pogoji, skoro 
nikjer aluvialne prsti, preperelina pičla, in malokje v znatnejših 
sklenjenih ploskvah, na katerih bi bila mogoča večja polja. Na 
eocenskih lapornih področjih se je nabralo nekaj več prsti, toda 
najčešče le v manjših razmerjih spričo živahne menjave v petro- 
grafski sestavi tal. Podobno je na zakraselem svetu v sredi ter na 
vzhodu, kjer so' se ohranile le manjše krpe rdečkaste ali rjave 
kraške prsti, po kraških kotanjah, vrtačah ter suhih dolinah. Le 
v  prevelikih množinah gleda na površje gola živa apniška skala, 
posebno* obilno na vzhodu, zlasti na visokem Lokovcu, ki je vse
kakor najhujši, najbolj skalovit del Banjške planote. Poi velikem 
delu Banjščic je tudi gozd docela uničen, ohranil se je največ v 
bočju na soško stran ter na zahodnih pobočjih Lokovca, toda to je 
po' veliki večini reven gozd, največ slaba hosta. Vse to nam pripo
veduje, da je biloi na Banjščicah tudi za kmetijstvo1 slabo in da je 
tako tudi dandanes. Ta visoki svet ni vabil na naselitev in ni mikal 
za poljedelstvo, morebiti bolj na živinorejo, za katero je ta visoka 
pokrajina vsekakor bolj prikladna ko' za polje. Zatoi je podoba, da 
so bile Banjščice zelo kesnoi poseljene, pa da so jih sprva porabljali 
največ ali sploh samo za pašoi in za živinorejo. V vseh delih Banj
ščic prevladujejo* majhne vasice^ povečini celo neznatni zaselki ali 
majhne skupine zbližanih domačij, a na Lokovcu vidimo* sploh 
samo razloženo: naseljenost ali celo posamične kmetije. In med kra
jevnimi imeni krepko prevladujejo' označbe po' reliefu, poi rastlinju 
in vodnih pojavih, n. pr. Vrh, Lom, Kal, Ravne, Zabrdo, Lokovec, 
Koprivše, za tem kolektivna imena Škrlji, Madoni, Kuščarji, Hu
marji, ki prav takoi poročajo o< mladi poselitvi. Predslovenskega ali 
neznanega izvora je jakoi malo krajevnih imen, kakor so nemara 
Bate, Banjščice, Levpa. Značilnoi je, da je tisti kraj v Soški dolini,



ki se je posebno koncentriral na živinorejo', imel ob dolgem Avščku 
najboljši dostop na Banjščice in ima še danes preko' njih prehod na 
svojo planino' na daljnem Čavnu, kakor jo je imel pred stoletji na 
Laznah sredi Trnovskega gozda in nemara še kje drugje. Življenje 
na Banjščicah je bilo zmerom težko, skopa zemlja je nerada dajala 
živež. Naseljenci na visokem Lokovcu so se morali lotiti kovaškega 
posla po hišah, da so' mogli vztrajati in še danes kujejo' tamkaj srpe, 
žeblje itd., da se preživijo. Treba se bo zelo zamisliti, da se z, novimi 
oblikami gospodarske podjetnosti, nemara z živinorejo, omogoči 
ljudem na Banjščicah spodobno življenje, drugače se bodo vasice 
na teh kamnatih višavah še bolj praznile, nego so' se že doslej. 
Kovači na Lokovcu so si organizirali posebno kovaško zadrugo, 
kjer v  ročnem obratu izdelujejo' raznovrstna kmetska rezila, pa 
tudi svedre za industrijsko uporabo. Njihovi izdelki imajo velik 
sloves daleč naokrog; treba je, da jih z izboljšanjem prometnih 
zvez družba še bolj podpre.

Za dostop na Banjščice sta najboljši izhodišči iz Kanala in iz 
Grgarja, zato se je upravna povezava z dolino najbolj naslonila na 
ta dva kraja.

V prvi svetovni vojni so Banjščice silno trpele, ker so postale 
bojišče med avstrijsko' obrambo ter italijanskim prodiranjem. Bilo 
je takrat mnogo uničenega in razvaljenega, zlasti v zahodnih delih, 
pa kesneje predelanega in popravljenega ter obnovljenega.

ČEPOVANSKI SUHI DOL. Na vzhodni strani Banjške pianole 
imamo izredno morfogenetsko zanimivost. To je Čepovan, ogromen 
kraški suhi dol, eden največjih in najlepše ohranjenih, kar jih 
poznamo. Začne se nad spodnjo dolino' Idrijce pri vasi Slape, kjer 
visi nad njo v višini 551 m, dočim teče Idrijca danes 380 m niže, 
v višini 175 m. Od severnega začetka je Čepovanski suhi dol s svoi- 
jim dnom v  severnem delu do' Vrat v nadmorski višini pod 600 m, 
potem pa se prav polagoma zvišuje do> višine 635—641 m (med va
sema Dol in Čepovan Spodnji), nakar se začne zniževati, in je v  
Čepovanu 596 m na zgornjem koncu Puštale 514, na nje spodnjem 
koncu 469 m in na Kalu 451 m, ob prehodu v Grgarskoi kotlinicoi. 
Tu imamo ob dinarski prelomnici Grgar—Globina (pri Desklah) 
progo nižjega zemljišča in v njem manjšo' kraško koitlinico pri 
Grgarju s precejšnjim kvartarnim zasipom, v nadmorski višini 
286 m, preurejenim v lepo' rodovitno' polje. Onstran Grgarske kotli- 
nice pa se suhi dol pojavi znova pri kraju z značilnim imenom Dol 
ter se na Prevalu med Skabrijelom in Sveto' goro neha kakor od



rezano v  pobočju nad Solkanom, v  nadmorski višini 332 m. Kossmat, 
ki je med prvimi popisoval ter proučeval Čepovanski suhi dol, ne 
dvomi 01 tem, da so tektonski premiki ob Grgarski prelomnici spu
stili nadaljevanje Čepovanskega dola v sedanjo izrednoi nizko- lego, 
pa ga napeli spet v višjo lego na Prevalu (31, 118).

Toda ob tem je treba opozoriti, da imamo tik južno ob isti 
Grgarski kotlinici ostanek širše pliocenske uravnave v nadmorski
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višini okrog 408—446 m — na njej vas z značilnim imenom Rav
nica —, kar kaže na možnost, da se je Čepovanski dol nadaljeval 
v višini 440—410 m doi južnega roba planote, pa da je suhi Dol ob 
Prevalu 332 m geomorf ološki učinek dediča po istem vodotoku, toda 
iz kasnejše dobe. Bodoča raziskovanja naj dado- odgovore na ta za
nimiva, a zelo- zapletena vprašanja, kakor tudi razvozlanje nadvse 
zanimive uganke, katera reka je izdelala Čepovanski dol. Zelo je 
treba podčrtati, da se vlečejo v območju Čepovana in njegovega 
sosedstva geološke kamninske proge docela svo jevrstno od S proti J, 
pa da potekajo prav tako prelomnice med njimi vzporedno* s Čepo- 
vanskim dolom, ki je izdolben v dolomitu zgornje- trias (prim. 
geol. k. Tolmin).

Čepovanski dol je vsekakor izdolbla reka, ki je tekla od S 
proti JZ. Povečini se smatra, da je bila to Soča, ki je sprva nadalje



vala svoj tok od Tolmina v  isti smeri proti JV do Slap ob Idrijci, 
a tam zavila na jug ter prešla pod Grgarskim Dolom-Prevalom v 
progo' proti JZ, po kateri teče Soča še danes (31; 150; 149; 141). 
Vendar nastajajo nekateri pomisleki ob tej rekonstrukciji; nad ko
lenom pri Pia veh imamo pri Vrhovi jah med Sabotinom ter Korado 
okrog 420 m visoko široko' sedlo, ki nam nudi domnevo, da je nekda j 
prednica sedanje Soče odtekala v  smeri proti JZ čez Brda. Računati
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moramoi z možnostjo, da je vendarle Čepovanski dol izdolbla reka, 
ki je takrat zbrala v svoji strugi vode Idrijce, Bače in drugih pri
tokov iz Spodnjih Bohinjskih gora ter razpolagala na ta način z 
obilno vodnoi množino, da ni zapadla zakrasevanju na pretoku čez 
sklenjeni apniški pas. Razvodje med obema rekama bi bilo poi tem 
tolmačenju še nekako med Kobiljo> glavo 1475 m in Banjščicami, 
a je moralo biti že zeloi nizko ter je ob prelomnici Tolmin—Idrija 
naglo zapadlo' pretočitvi Soče kot večje in močnejše reke (147). 
Katerokoli od dosedanjih razlag nam bo potrdilo bodoče še natanč
nejše raziskovanje, — Čepovan nam ostane kot eden najinteresant- 
nejših primerov hidrografskih sprememb ter pretočitev, ki jih sicer 
imamo v  Posočju izrednoi mnogo, pa hkrati kot eden najimenitnej
ših in najveličastnejših primerov suhih dolin v krasu. Izžlebljen je 
v apniško-dolomitna tla 300—400 m globoko, pobočja so mu zelo



strma in docela nerazgibana, nobenih rečnih teras ni in nikjer ni 
drag ali zajed v  straneh. Zagotovo moramo po tem sklepati, da Če- 
povanska reka ni dobivala prav nobenih povrhnje tekočih pritokov, 
kvečjemu podzemske na kraški način, vse do Fabč ob Grgarski 
kotlini. Celo na zgornjem robu, kjer se strma pobočja prevesijo v 
zakrasele planote, 300—400 m nad dnom, je Čepovanski dol širok 
samot do* 1 km. Dno mu je zeloi skromno široko, največ nekaj sto 
metrov, vendar nima značaja debri, pač ker je Čepovanska reka 
vendarle imela vsaj nekoliko' bočnega vrezovanja. Zelo je značilno, 
da je dno v Čepovanu primeroma malo deformirano po kasnejšem 
zakrasevanju, dasi so seveda mogle nastati majhne, plitve kraške 
kotanje, podobne bodi kotličem, bodi pravim vrtačam, pa med 
njimi kraško vegasto površje. Geologi smatrajo' (151—154), da je 
vzboklina v  srednjem Čepovanu izraz zelo kasnega antiklinalnega 
vzbočenja v dinarski smeri.

V dnu Čepovanskega dola je bilo seveda malot možnosti za kul- 
tivacijo in za poselitev. Zato vidimo tu le majhne skupine kmetskih 
hiš ter neznatne vasice, s središčem v Čepovanu, medtem koi je naj
brž Dol pomenil prvo naselje, kakor bi mogli sklepati po imenu. 
Več je nemara Čepovanski dol pomenil za promet, saj je predstav
ljal osnovo za zložen prehod med Goriško pokrajino' in Baško' grapo 
ter Tolminsko kotlino' itd. V severnem koncu v  Zgornjem Čepovanu 
se imenujejo1 Vrata že v zgodovinskih listinah, a v spodnjem Čepo
vanu je naselje raztresenih domačij pod imenom Puštala, kar nam 
kaže, da je bilo tu sprva Gradišče.

GRGARSKA KOTLINICA pripada dejansko tudi območju Čepo
vanskega dola, dasi je po sedanjem površju in po> razvoju docela 
drugačnega značaja. Grgarska kotlinica leži v  onem med geologi 
pozornost vzbujajočem nižjem pasu, ki se vleče od izpod Trnovske 
planote pri Ravnici do> Deskle v Soški dolini, obdana na južno
zahodni strani z večkrat imenovano' prelomnico Grgar—Globna. Ta 
dinarsko potekajoča nizka proga je po' veliki večini iz eocenskih 
plasti, ki so seveda vododržne in v katerih izvira več manjših po
točkov. Tisti, ki teko proti Grgarju, kjer je površje iz zelo zakra
selih krednih apnencev, tam izginejo v  votlikavo notranjost in tu 
se je izoblikovala manjša kraška kotanja, ki se je v diluviju zapol
nila z drobirjem. Tako je nastala lepa ravnica, ki je dobro obdelana 
in jako rodovitna; ob njej se je zelo' zgodaj naselil človek, kakor 
pričajo' arheološki ostanki ter predslovensko' ime Grgarja, velike 
vasi, ki je starejša nego> vsa naselja na Banjščicah ter v Čepovanu



in ki je kasneje zanje pomenila privlačno gospodarsko središče. 
Voda iz Grgarske ravnice odteka proti JZ v  Dolu, pod Prevalom 
in tamkaj ponikne malo1 pod 289 m, medtem koi je Preval nad tem 
Grgarskim Dolom 332 m visoko, pač dedič in učinek rečnega pre
toka iz Grgarske kotline v starejši dobi.

Okrog Grgarske kotlinice imamo znatnejše terase v višinah 
okrog 430—440 m, zlasti na obeh straneh Škabrijela. Ne moremo 
skoraj dvomiti o tem, da so te terase učinek uravnave Čepovanske 
reke, ko je še tekla tod čez v ustrezni višini proti Solkanu. Toda tu 
je bila normalna reka s pritoki iz eocenskega zemljišča, ki ga je bilo 
v površju v takratni dobi nemara še bolj na široko ko danes. Po
doba je, da je potem, ko je zaradi pretočitve Čepovanski dol izgubil 
svojo rek o», v  območju Grgarske kotlinice »obglavljena« reka še 
vztrajala, dasi bistveno' oslabljena, vendar s pritoki iz flišnega so
sedstva. V toku kasnega pliocena je njeno vrezovanje toliko napre
dovalo, da je v svojo dolino izoblikovala ozek dol nekako sto metrov 
pod višino Čepovana. To strugo vidimo v najkasnejši obliki v  Grgar- 
skem Dolu z nadmorsko' višino' 332 m, pa v  mnogo krajšem obsegu. 
Grgarski Dol je tedaj le posredno in zelo' oslabljeno' nadaljevanje 
Čepovanskega suhega dola.

R O V T A R S K I  P R E D E L

UVOD. SKUPNOSTI. Med Notranjskim podoljem, Ljubljansko 
kotlino, Julijskimi Alpami, Pivko in Vipavo ter Čepovanom, se raz
prostira predel, ki se odlikuje po nekaterih značilnih prirodnih ter 
družbenih svojstvih, ne da bi pomenil pokrajinsko enoto. V njem 
imamo prehod med alpsko' ter dinarsko' zgradbo; dinarska tekto
nika prevladuje v večjem južnozahodnem in južnem področju, a 
alpska v manjšem severnem ter severovzhodnem delu. Po geološki 
sestavi je ozemlje iz mezozojskih apnencev, na južnem in zahod
nem obrobju največ krednih ter jurskih, v  osredju in na vzhodu ter 
severu pretežno' trijadnih. Toda poleg tega se v osredju izpod mezot- 
zojika pokažejo' tudi paleozojske plasti, ki jih v primorskem pod
ročju ni opaziti, in sicer perm ter karbon, največ v obliki pešče
njaka in škriljevca. V osredju se pojavi največ v globoko zarezanih 
dolinah izpod mezozojika, toda v  severovzhodnem območju za
vzema tudi površino na široko', tako da daje značaj celotnemu po
vršju in je nudil osnovo za povsem drugačni morfološki razvoj nego 
je mogoč v apniškem južnozahodnem delu.



Nadaljnji znak prehoda med alpskim in primorskim območjem 
je udeležba eocenskih peščenih in škriljevih ter lapomatih slojev 
v  sestavi površja. Južno in zahodno* od tod, v Vipavi in Pivki ter 
ob Soči, gospoduje eocen popolnoma; v  našem predelu se pojavlja 
v južnem pasu samo v neznatnih krpah, toda v silno zanimivih 
tektonskih legah.

V našem delu nimamo' le prehoda med alpsko in dinarsko 
zgradbo, marveč tudi prehod med primorskimi in alpskimi geo-

Pod. 188. Pogled na Trnovski gozd ter Idrijske planote z Rodice

V osp red ju  gore ob Baški grapi, v sredi na  desni Čepovanski suhi dol, 
na levi dolina T ribuše

loško-stratigrafskimi svojstvi. Bodisi zgradbene kot geološke značil
nosti se krepko izražajo' v izobliki površja ; v  njem moremo še prav 
posebno opazovati, kako je relief zanimivo raznolikega značaja. Na 
temelju naznačenih svojstev moremo razlikovati tri po reliefu raz
lična področja. Na jugu in jugozahodu so ob popolnem gospostvu 
apnika in dolomita v  Trnovskem gozdu, na Nanosu ter v Hrušici 
široke apniške planote, ki soi se na njih v polni meri razvile kraške 
oblike. V osredju v Idrijskih planotah je paleozojska osnova omo
gočila, da kras ni mogel prevladati popolnoma, pa da so mogle reke 
s potoki razrezati apniške planote, ki soi se ohranile v manjših eno
tah, ločenih po globoka vrezanih dolinah. Končno' se je v severo



vzhodnih delih v Cerkljanskem in škofjeloškem hribovju spričo 
popolne prevlade nepropustnih plasti izvršilo živahno razčlenjen je 
površja in tu imamo« relief podoben kot v Posavskem hribovju.

Naš Rovtarski predel ima še nekatera značilna svojstva. Pred
vsem je razmeroma zelo slabo prehoden, saj spada razvodje v njem 
med najstarejše razvodnice na naših tleh, izhajajoče še iz oligocen- 
ske (če ne celo' eocenske) dobe. Še danes je to ogromen gozdni kom
pleks, saj smo tu že izven mediteranskega podnebja, že v  območju 
celinskih podnebnih svojstev, vrh tega pa v pasu izredno' obilnih 
padavin, ki dosezajo' v  nekaterih višjih legah do' 3000 mm na leto 
ali še kaj malega čez. Obilica padavin in oblačnega vremena je po
tisnila navzdol poletne topline, pozimi pa naklanja dosti snega v 
količkaj bolj vzpetih legah.

Ker se v splošnem naš predel vzpenja le v zmerne višine in ker 
razpolaga z ugodno ležečimi ploskvami, prikladnimi za kultivacijo, 
je postal področje intenzivnega gozdnega krčenja in naseljevanja 
v rovtih, medtem ko je bil v starem veku le malo obljuden. Nešteta 
naselja kot krčevine pričajo že po' svojih imenih v poteku poselitve, 
ki je mnoga področja zavzela šele na zaključku srednjega veka. 
Med njimi so posebno značilna oblika raztresene kmetije, ki jih 
v Primor ju v tem tipu ni opaziti, ki pa začenjajo' takoj nad Vipav
sko' dolino in segajo' čez Čepovan še tja v okolico Tolmina. Ni čuda, 
da na primer Vipavec označuje kot »Rovte« vse ozemlje od Čavna 
in Nanosa dalje tja do Vrhnike. Ni čuda, da je dialektologija ozna
čila vsa narečja tega predela kot »rovtarska«, — nič manj ko' šest jih 
je udeleženih na tem, pa še nekatera iz sosedstva segajo semkaj 
(Ramovš). Pač znamenje, koliko' demogeografskih vplivov se je tu 
križalo in prepletalo', prihajajočih bodisi od vzhoda kot od zahoda. 
Tod čez so v vseh časih potekale pokrajinske meje, predvsem meje 
med teritorialno' - upravnimi tvorbami Primorja in Ljubljanske 
kotline; njihov potek je seveda kolebal v posameznih dobah. V ob
dobju 1918—1943 je rezala naš predel državna meja med Italijo in 
Jugoslavijo. Politične enote naš predel seveda ni tvoril nikdar, po
samezne njegove dele so priključili političnim enotam, ki so nastale 
v njegovem sosedstvu, v območju Ljubljanske kotline ter v Po
sočju.

Dobro prehoden Rovtarski predel ni. Vendar ni podcenjevati 
dejstva, da leži ob južnem robu visokih Alp, kjer so že zgodaj stre
meli za tem, da porabijo nižja sedla za prehode med Primorjem in 
Posavjem. Osobito' se je v tem smislu uveljavljala pot po višinah, 
pa deloma po> dolinah, od Tolmina čez šembiško Goro, mimo Cerk



nega na Poljansko dolinot, pa dalje bodisi na Škofjo' Loko* ali čez 
Lučne na Horjul in Ljubljano. Velika cesta čez Hrušico je umetna 
naprava rimske dobe. Kakšni pa so kljub temu prirodni pogoji za 
prometna sredstva v našem predelu, odseva najlepše iz dejstva, da 
še vedno nobena železnica ne vodi skozenj, marveč se ga dotikajo 
le v obrobju na vseh straneh. In tako je naš predel ostal območje 
izolacije in odmaknjenosti od velikih življenjskih tokov. Šele v no
vejši dobi so zgradili številnejše ceste, a avtobusni promet je v  tem 
predelu poglavitno sredstvo modernega občevanja na daljavo'.

TRNOVSKI GOZD, NANOS IN HRUŠICA

UVOD. Prostrane planote Trnovskega gozda ter Nanosa in Hru
šice so dosedaj opisanim dinarskim planotam podobne po svoji 
dinarski zgradbi in prevladujoči apniški sestavi, prav tako> po kra
škem površju in znatni nadmorski višini. Po svoji ogromni razsež
nosti jih raje še presegajo, posebno' pa vzbujajo pozornost po svoji 
legi. Na vzhodu se dviga Hrušica neposredno ob Notranjskem po
dolju, med Hotedrščico in Planino, ter neposredno nad Postojnskimi 
vrati in nad Pivko, ki jo ločita od Snežniškega višavja, njihovega 
zgradbenega nadaljevanja. Toda najznačilnejši je južni rob, s ka
terim se planote Nanosa in Trnovskega gozda spuščajo' izredno 
strmo' v Vipavsko' dolino', ki leži s svojim zelenim vrtom neposredno 
skoro' tisoč metrov nižje. Na severni strani se Hrušica in Trnovski 
gozd tudi dovolj strmo vzdigujeta iznad Idrijskih planot, na skoraj 
premi črti od Kalc ob Novem svetu, Črnem vrhu, Zadlogu ter ob 
Belici in Zgornji Tribuši, tako' da je prehod v nižje Idrijske planote 
že na prvi pogled viden. Na zahodu loči Čepovanski suhi dol (ter 
njega nadaljevanje v Grgarski kotlinici) zelo določno Trnovski 
gozd od Banjščic, ki soi sicer v Lokovcu še docela podobnega zna
čaja, povečini pa spričo udeležbe eocena drugačnega površja.

Zelo preseneča v dolžino potegnjeni obseg Trnovsko-Hruševske 
visoke planote pa vzporednost dolgega severovzhodnega ter južno- 
zahodnega roba. Določno se tu razvidi, kako popolnoma gospoduje 
dinarska razvrščenost geoloških, zgradbeno tektonskih in morfo- 
genetskih prog. In na prvi pogled že se vsiljuje domneva, da imamo 
v  teh vzporednih progah učinke različnih tektonskih premikanj:
V Vipavski dolini progo> mirovanja ali celo tektonskega zastajanja, 
z vgubavanjem ob stisku od SV. V Tmovsko-IIruševski planoti 
najmočnejše vertikalno dviganje, z narivanjem na vipavski fliš, v



Idrijskih planotah bolj enakomerno ter mirno dviganje v zmerne 
višine, a severnoi od tod enako ali še bolj zmerno dviganje v Cerk
ljanskem ter Loškem hribovju, pa zopet močnejše in celo izredno 
močno dviganje severno ob Baški dolini v Alpah ,z narivanjem 
proti J in JZ. V teh pogledih je naš predel eden najzanimivejših 
kosov slovenske zemlje in zasluži, da nastajanje sedanjega reliefa 
še nadalje in bolj na drobnoi raziščemo.

Pod. 189. Poseljeni terasni južni rob Trnovskega gozda med Predmejo
in Kovkom

GEOLOŠKA SESTAVA IN ZGRADBA. Prostrane planote sestoje 
domala v vsem obsegu iz mezozojskih hribin, in sicer tako trijadnih 
kot jurskih in krednih apnencev ter dolomitov. Po ogromni večini 
so apnenci zelo' votlikavi in v njih je moglo zakrasevanje krepko* 
napredovati. Nepropustna osnova se nikjer ne pokaže izpod mezo- 
zojskega apnika, ki predstavlja sklenjeno debelo gmoto, kar je 
zakrasevanje še bolj pospešilo*.

Y razliki od ostalih slovenskih kraških predelov je področje 
Trnovske planote, Hrušice ter Nanosa v  geološkem pogledu dobro 
proučeno; poleg novejših geoloških kart in opisov so nam na raz
polago poučne razprave o geoloških in tektonskih odnošajih tega 
sila zanimivega področja (150; 149). Že na prvi pogled vzbuja našo 
pozornost strmi rob, s katerim se spušča planota v  Vipavsko dolino



od Gorice pa do zgornjega konca pri Razdrtem. Rob poteka v po
dolžni dinarski smeri in je razmeroma malo razčlenjen, predvsem 
pa zelo strm, po> velikem delu zelo kamnat ali celo iz neposredne 
gole skale. Izkazalo se je, da ne poteka samoi ob velikem prelomu, 
marveč da imamo ob njem opravka z mogočnim narivom; goro- 
tvomi bočni pritisk je tu porinil mezozojske apniške ploče proti JZ, 
čez eocenski fliš Vipavske doline.

Pod. 190. Severna stena Trnovskega gozda nad dolino Tribuše

Zgradba planot vzbuja pozornost še v drugih pogledih. Opravka 
nimamo samo z enostavnim narivom mezozojika prekoi vipavskega 
eocena, marveč soi se pri gorotvomem procesu apniške ploče pre
ponile in premikale tudi v prečnih smereh. In sicer tako, da so se 
posamezne ploče Hrušica z Nanosom, Kovška (Kovk) in končno 
Trnovska planota, sukale vsaka zase ter soi porinjene različno' daleč 
čez eocenski fliš. Zato vidimoi strmi rob kraških planot, kakoi poteka 
v treh odsekih: Nanosa—Hrušice, Kovka z Angelsko goro  in Otlico 
ter pravega Trnovskega goizda s Čavnom, različnoi usmerjeno ob 
Vipavi. Pri tem so> se apniške ploče zasukale tudi druga proti drugi; 
stisk dinarskega loka ob bočnem pritisku od SV je povzročil v njem 
tako rekoč borbo za prostor. Povzročil je medsebojno^ premaknitev 
ploč tako, da so se ob prečnih počeh in prepokah robovi na SZ po
rinili čez sosedno' pločo na JV. Tak tektonski razvoj so ugotovili na



južnovzhodnem, vznožju Hrušice ob Pivki in Postojnskih vratih, a 
podobno', samo da še v  lepši obliki, se je medsebojni prečni premik 
razodel ob Beli nad Vipavo', kjer se ozka proga fliša vleče med pla
note in kjer so v  njenem tektonskem nadaljevanju v območju idrij
skega rudnika ugotovili interesantno tektonsko okno v Idriji (206; 
207). Tektonske narave je potemtakem južnozapadni rob planote 
v  celoti, pa tudi v podrobnem so vse tri velike zajede nižjega fliš- 
nega ozemlja ob Lokavščku nad Ajdovščino, ob Beli pri Colu nad 
Vipavo ter med Ubeljskim in Studenim na Pivki, izoblikovane ob 
močnih prečnih počeh in narivih ter geoloških mejah. Ves južni 
robni pas je prepričevalen primer, kako silno zavisi izoblika po
vršja od tektonsko-geoloških dejstev.

V ostalem je geološka sestava in zgradba dokaj enolična.
V vzhodnem delu, predvsem v vsej Hrušici ter Nanosu so tla iz silno 
votlikavega krednega apnenca, v  katerem je temeljita prevladalo 
zakrasevanje. V Trnovskem gozdu so v  južnem delu pretežno 
jurski, a v severnem trijadni apnenci, ki niso* bistvena bolj odporni 
zoper zakrasevanje. Šele v zahodnem delu Trnovskega gozda se 
pojavijo zopet kredne hribine, ki skupna z eoeenam prevladujejo 
na Banjški planoti. Nepropustne starejše hribine werfenski, perm
ski ter karbonski škriljevci s peščenjaki, se pokažejo šele severno 
od Hotenjskega podolja, medtem ko jih vidimo' ob Trnovskem gozdu 
tudi že južnoi od idrijske prelomnice. Saj se tamkaj, v porečju zgor
nje Idrijce in Tribuše, v  prav obsežnih podolžnih pasovih pojavijo 
zgamjetriadni rabeljski škriljevci, ki so spričo krepke vododržnosti 
povzročili, da se je v  njih vodni odtok ohranil na površju ter raz
rezal planoto na manjše kose, ki se ne štejejo več k Trnovskemu 
gozdu in ki jih skušamo- označevati kot Idrijske planote.

IZOBLIKOVANOST POVRŠJA. Hrušica z Nanosom ter Trnovski 
gozd se označujejo navadno' kot planote. Res je na njih zelo mnogo 
planega površja, obilo ravnot. Toda nikakor nimamo' tu opravka 
z enotno planoto v glavnem iste višine kakor na Blokah in Rutah 
ter pri Sv. Vidu ali na Vojskem, marveč s planotami in ostanki 
ravnikov v različnih višinah, podobno kot na Potoškem in Snež
niškem višavju. V celem se tudi tu svet dviguje dokaj neenaka vi
soka, kakar da imamo opravka z ravniki zaporednih višin ter 
posameznimi najvišjimi gorami in nizi vrhov.

Najbolj na široko je ohranjena uravnjena ploskev v višinah 
med 800—900 m. Opazovati jo moremo zlasti v obrobnih delih Na
nosa, kjer ima nad Vipavo značilno' ime Ravnik, pa na robu Hrušice



in. vzhodnega. Trnovskega gozda, medtem ko se v njegovem severo
vzhodnem in zahodnem dein zniža na 700—800 m, podobno kot na 
Banjščicah. Smatra se (150), da nam je v  njih gledati ostanek glav
nega pliocenskega ravnika. Toda nad njimi imamo ohranjene urav- 
njene ploskve v  znatno večjih višinah, bodisi v sklenjenem obsegu 
ali v enakomerno visokih čokatih vrhovih ter hrbtih. Dognati 
morfogenezo površja v Trnovskem go'zdu more biti seveda stvar 
drobnih študij.

Pod. 191. N ekdanja planina Mala Lažna sredi Trnovskega gozda

Posebno na široko' so izoblikovane ravnote med 1030—-1100 m, 
ki soi videti kakor danje ravnice v suhih dolinah, na primer v lepih 
tratah Male Lažne. Ujemajo se po> višini z najvišjimi uravnavami 
v Idrijskih planotah. Najvišje se vzpenjajoi Goljaki, do 1496 m. 
Rečna erozija predkraškega, obdobja je pustila marsikje sledove 
v  širših uravnjenih ploskvah, zlasti v južnem pasu Nanosa in v  za
hodnem obrobju Trnovskega gozda.

Trnovski gozd s Hrušico je docela kraško ozemlje. Zakrase- 
vanje je tu zelo krepko napredovalo, saj se je moglo na zelo čistem 
apnencu jako močno uveljaviti, tembolj kot je apniška gmota tako 
obsežna in debela in zelo pretrta ter prepokana poi tektonskih pre
mikih. Zakrasevanje je moglo tembolj napredovati, ko je bilo vi
šavje dvignjeno zelo> visoko« nad erozijsko osnovo, saj je mogla voda



po votlikavi hribini naglo prodirati v notranjost. Nizka lega Vipav
ske doline je mnogo pripomogla, da se je ves vodni odtok prestavil 
v notranjost in da nimamoi danes na vsej prostrani planoti niti
enega omembe vrednega potočka, komaj neznatne vodice, ki po>
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Pod. 192. K arta: Ovčarske poti na Nanos (Po Lebanu)

kratkem povrhnjem toku izginejo v tleh. Tudi studencev je jako 
malo, pač pa prihajajo daleč spodaj na dan močni izvirki kakor 
so na primer Lijak, Hubelj, Vipava, brez haska za planoto samo. 
Nedvomno so1 tudi obilne padavine zelo pospeševale zakrasevanje. 
Trnovski goizd se odlikuje po izredno velikih množinah moče, ki jo 
dobiva skozi vse leto'. Na severnem robu Trnovske planote se na
haja vremenska opazovalnica Krekovše, kjer namerijo povprečno 
po 2998 mm padavin na leto. Tu so prve večje orografske ovire, ob



katerih se morajo z vlago preobložene zračne mase, gnane iznad 
južnih morij, vzpenjati v  višine, pri čemer se odcejajo ob ohladitvi 
silne množine vode, komaj kaj manjše ko v visokih naših Alpah. 
Topla deževnica pripomore obilo k naglemu razkrajanju apnenca, 
a prav tako snežnica, saj se drži sneg zgoraj v vrtačah in kraških 
kotličih silno dolgo v pomlad.

Zakrasevanje je ustvarilo pretežno male kraške oblike v po
vršju, brez števila vrtač in kotličev, brezen in podzemskih jam.

■

Pod. 193. Voglarska planota v zahodnem obrobju Trnovskega gozda

Povsod na planotah moremo še opazovati sledove prvotnega 
normalnega površja. Suhe doline ter podolja vidimo domala v vseh 
delih; povečini so zarezane precej globoko v apniško gmoto, ločeč 
med seboj najvišja gorska področja. Vodni odtok je ostal na po
vršju samo tamkaj, kjer so vključene plasti fliša, kakor jih vidimo' 
ob Beli med Colom in Podkrajem.

POVRŠJE HRUŠICE TER NANOSA. Nepreglednost je svojstvo vseh 
kraških planot in Trnovskega gozda s Hrušico ter Nanosom še prav 
posebno. Vsa ta ogromna apniška klada se drži skupaj; nekoliko 
globlje so vanjo zarezane večje suhe doline, ki bi mogle nuditi 
osnovo za razčlenitev, ako ne bi bile tako močno- zakrasele, pa 
spričo tega povečini povsem zarastle z, gozdom in neposeljene. Naj
globlje je v višavje zarezana dolina senaborske Bele, izoblikovana



v progi eocenskega fliša. Izrabila jo je starodavna velika cesta, 
toda ne tesnega globokega debrskega dna, marveč njena prisojna 
apniška pobočja, da se je po njih vzpela v enakomerno' visoko 
osrčje planote ter stekla s prevalom v višini 883 m čezenj proti Lo
gaški kotlinici, na Kalce. Ta stara cesta je očividno posredno pri
pomogla vzhodnemu delu planote do sedanjega imena. Neko posto
janko ob njej so v  rimskih časih imenovali »ad Pirum« (pri Hruški),

Pod. 194. Smrekova draga, 1110 m, na Trnovskem gozdu

Ruš je  v dnu zaradi močne tem peraturne in vegetacijske inverzije

a to ime se je dedovalo v  književnosti ter se potem v prevodu kot 
Hrušica preneslo na vso planoto. Malo naselje raztresenih hiš ob 
cesti sredi ogromnega gozda je očividno nastalo šele v novejši dobi, 
ko se je najbolj pomnožil promet po obnovljenem visokem prehodu.

D o povirja Bele in doline ob njej drži zelo- prostrano suho po
dolje od JV, kjer se polagoma spušča k Pivki pri Predjami in Bu
kovju. Mogli bi to široko* globanjo, katere zakraselo dno se drži v  
višini med 700—800 ali celo 600—700 m, smatrati za mejo med Hru
šico in Nanosom. Toda ljudsko pojmovanje prišteva k Nanosu samo 
robni južni del planote.

Tudi v  osredju celinskega višavja vidimo v  planoto zarezano 
globoko suho dolino. Vleče se od Cola proti Črnemu vrhu, v  južnem  
delu v višini med 600—700 m (ob njenem dnu stoji vasica Polje),



a v severnem delu 800—870 m visoko. Porabila jo je cesta Črni vrh 
—Col s prevalom 870 m za zvezo med Vipavsko dolino ter idrijskim 
področjem. Globanja se zlasti z južnim delom v reliefu zelo učinko
vito uveljavlja in bi nam mogla nuditi prirodno osnovo za mejo 
med Hrušico' ter Trnovskim gozdom.

Robni deli Hrušice se nahajajo v višini 800—900 m. Razen tega 
se vidi, da imamo tu opravka z ostanki najvišje stare ravnine v  
višini 1000—1100 m, ki pa se na njej nekatere kope ter vrhovi vzdi
gujejo še više. Že površen pregled je pokazal, da imamo tudi na 
Hrušici ostanke suhih dolin, ki so' usmerjene na vse strani, z dnom 
največ v  višini 700—750 m; vendar je podoba, da je bilo odtakanje 
poglavitno proti JV. Najvišje se vzdiguje skrajni južni del planote, 
znan na široko pod imenom Nano'S, ki je sam velika, zelo obsežna 
planjava. V njem je najvišji Suhi vrh 1315 m. Nanos pada v izredno 
strmih pobočjih bodisi na vzhodno kot na južnozahodno stran; ako 
gledamo od Razdrtega rob skalnate stene, imamo vtis, kakor da 
smo kje v visokem alpskem svetu.

Hrušica je pokrita z neizmernim gozdom; pravo goličavo 
imamo samo v južnozahodnem delu, nad golim robom; podoba je, 
da so goličavo razširili tu pastirji, zakaj v južnozahodnem delu Na
nosa so nekatere planine. Tu so« nastali tudi redki posamezni domovi, 
stalno naseljeni, raztreseni zgoraj po planoti v južnozahodnem ob
robju, vsekakor učinek krčenja v novejši dobi. Povsem normalne 
strnjene vasi imamo' v Belski (Senaborski) dolini.

V celem imamo tedaj na Hrušici po ogromni večini ohranjen 
sklenjen gozd, in sicer iglaste ter listnate sestave (bukev). Očitno 
je, da se je ohranil tako strnjeno kljub primeroma ne visoki legi 
zaradi tega, ker je kraško' površje planote tako- zelo' razjedeno, da 
je na njem pretežko' najti za kmetijstvo' ugodnih zemljišč. Kjer pa 
je bilo mogoče poiskati ustrezno površje, so se tudi tu zgoraj na
selili ljudje in si osnovali kmetije. Manjše kmetske vasice imamo 
predvsem v Senaborski dolinici na flišu, a v višinah pod 800 m. Po
samezne, a redke samotne kmetije imamo v Kan jem dolu ter Javor
niku nad Črnim vrhom, kjer so' segle celo' do> višav okrog 1100 m. 
Največ izkrčenega zemljišča v gozdnih višavah imamo na Nanosu, 
na široko v zahodnem in južnozahodnem robu planote. Tu so si že 
pred stoletji kmetje iz doline uredili planinsko pašo ter nanjo čez 
poletje prignali živino. Kasneje so mnogo teh trat porabljali za ko- 
šenice ter seno' spravljali dol v Vipavsko dolino. Še kasneje so> po
nekod ob teh košenicah uredili njive ter se končno nekateri za



stalno preselili na višave in si osnovali prave samotne kmetije. Še 
sedaj jih je nekaj raztresenih po sredi planote na Nanosu v nad
morskih višinah med 800 in 900 m. Tudi košenice imajoi še vedno 
na Nanosu, zlasti iz vasi okrog Podrage in Šembida, sedaj Podnanos 
imenovanega. Pa celo planine imamo še vedno na Nanosu, v zahod
nem delu okrog Lip in Orlovš. Nekdaj so na te planine gonili ovce 
iz dolinskih krajev, ne le iz Vipave, ampak tudi s Krasa ter iz se-

Pod. 195. Pogled na celotno inverzijo v Smrekovi dragi 

V dnu rušje, v bočju zaprte kotline smrečje, a zgoraj na obodu bukovje

verne Istre, a na zimoi soi se z njimi prestavili v toplo, vedno zeleno 
primorje v  okolico' Gorice, Trsta ter istrskih mest (199).

Še četrto vzročno in ekonomsko: kategorijo naseljenosti imamo 
v višavah Hrušice: toi soi raztresene hiše in raztegnjene vasice ob 
starodavni cesti skozi Hruševske gozde. Ta naselja je brez dvoma 
zaposlenost pri prometu, tovorjenju in prevozu priklicala v življe
nje, a borna polja ob skromnih domačijah so si očitno uredili šele 
kasneje. Nedvomno je tudi Col, največ ja in edina resnična vas, sto
ječa na gorskem razpotju 642 m visoko:, svojo ekonomsko' osnovo 
iskal in našel v glavnem v prometu. Podkraj pa je vsekakor sprva 
pomenil zadnji poseljeni kraj pred prestopom v temne gozdove 
Hrušice.



TRNOVSKI GOZD. Trnovski gozd je dobil svoje ime po vasi 
Trnovo, ki stoji na planoti 788 m visoko, a pravzaprav na njeni 
zahodni robni terasi. Ime se je uveljavilo nedvomno po umetnem 
potu šele nedavno s posredovanjem kart in knjig. V ljudskem ime
novanju soi najbolj udomačena imena za robne južne dele, kjer so 
nekatera imena očividno zelo stara. Med njimi je Čaven označba 
za najvišji del strmega roba od povirja Lokavščka pa tja do Krnice 
nad Šempasom, dosegajočega višine 1200—1305 m. Toi je vsekakor

Pod. 196. Pogled s Srednjega Gol jaka  1465 m na vrh Veliki Gol ja k  1481 m

V ospredju borovo rušje na vrhu Srednjega Goljaka, a zaznavno je tudi 
ruš je  te r  goličje na kopi Velikega Goljaka

najimpozantnejši del planote, saj se dviga več ko tisoč metrov vi
soko neposredno nad dolino in se mora poi veličastnosti komaj 
Nanos primerjati z njim. Rob planote med Lokavščkom in Colom 
ima prav takoi posamezna imena, a med njimi je menda najširšega 
obsega Kovk (961 m), ki se po njem imenuje tudi naselje. Višine so 
tu nekoliko skromnejše.

Na Trnovskem goizdu soi suhe doline še lepše ohranjene nego 
v Hrušici. Saj se more po sredi planote še dobro opazovati, kje je 
potekalo razvodje med severozahodnim in južnim odtokom. Krajše 
suhe doline, obvisele nad robom, se vidijo po vzhodnem delu pla
note na Kovku, daljša je v nadaljevanju povirja Lokavščka, a naj
daljša in najprostornejša je tista, ki poteka med Mrzavcem (1406 m)



in Črmenjakom (1338 m) proti J JZ, izdolbena 250—300 m globoko; 
obvisela je nad Osekom z, dnom v Krnici v višini okrog 1000 m 
(cestno* razpotje na robu 974 m). Njeno nekdanje povirje se nahaja 
pod Goljaki ob oni znameniti Smrekovi dragi, v kateri so dunajski 
botaniki prvikrat opazili vegetacijsko inverzijo (205). — V zahod
nem robu Trnovskega gozda vidimo* že robne fluvialne terase reč
nega sistema Čepovanske reke s terasami v  zaporednih stopnjah 
od Ravnice nad Grgarjem do* Trnovega.

Osrednji del Trnovskega gozda nas spominja po reliefu na 
Snežnik ali na Krim. Sredi planot se tudi tu dviga gorovje v znatne 
višine. To* so Goljaki, ki se je v njih obilo vrhov vzpelo v višine med 
1300—1450 m, a še malo* iznad njih Veliki Goljak 1481 m in Mali 
Goljak 1496 m ter Srednji Goljak okrog 1465 m sredi med njima.

Višave Trnovskega gozda so nas presenetile po tem, da smo na 
njih našli zanesljiva znamenja diluvialne poledenitve. V gorskih 
legah okrog Gol jakov smo na več krajih našli morene, bodisi v znat
nih nasipih ali vsaj v  manj obsežnih morenskih grobljah. Posebno 
mnogo je morene v znameniti Smrekovi dragi, veliki kraški kotanji 
v severnem vznožju Malega (dejansko* najvišjega) Goljaka 1496 m, 
v nadmorski višini 1110—1250 m. Očitno* je, da so bili Goljaki in 
z njimi vred tudi drugi visoki vrhovi v  Trnovskem gozdu nad vi
šinami 1300 m v  pleistocenu pokriti s* trajnim snegom ter ledom. 
Preseneča nizka pleistocenska ločnica trajnega snega, saj se dviga 
Trnovski gozd v  neposredni bližini Jadranskega morja, a se vjema 
s podobno* nizko* onodobno* spodnjo snežno* odejo* na Notranjskem 
Snežniku ter v  južnih Julijskih Alpah (201). — Preseneča tudi iz
redno nizka lega zgornje gozdne meje na Goljakih, saj smo jo mogli 
ugotoviti v nadmorski višini okrog 1440 m, tako da raste nad njo* na 
najvišjih vrhovih samo- rušje, pod njim pa največ bukovje. Očitno 
je tudi, da dela rušje videz golega površja, kar je najvišjih trem 
vrhem Trnovskega gozda pripomoglo do* imena Goljaki.

Smrekova draga se odlikuje z izredno močno* se uveljavljajočim  
toplotnim obratom, ki ima za učinek tudi izrazit vegetacijski obrat.
V dnu Smrekove drage, v nadmorski višini okroglo* 1110—1150 m, 
raste samo* borovo rušje, a v bočju nad njim, v pobočjih kraške ko
tanje, raste sklenjeno* sam smrekov gozd. Šele ko se približamo* na
petemu konkavnemu robu iste kotanje*, preidemo* v bukov go*zd, ki 
zavzema vsa pobočja do* vrhov. Eden od njih se imenuje Bukovec 
in je visok 1448 m ter je* dejansko* porasel z bukovjem prav do vrha.

Med ljudmi je še tradicija o* tem, da so bile na Goljakih nekdaj 
planine. Ime Veliki ter Mali Goljak se očitno* ne* nanaša na navpično



višino, temveč na velikost goljave ter s tem nekdanje planine; zakaj 
Mali Gol jak je najvišja gora, medtem lco je Veliki Gol jak nižji. Te 
gore so' obdane z vrsto vrhov med 1200—1300 m; ob pogledu od 
daleč dela ta najvišji del Trnovskega gozda vtis uravnjene, le malo 
valovite planote, ki samo najvišji nekoliko' priostreni vrhovi molijo' 
še više iz nje. Kovški del planote je znatno nižji, segajoč z naj
višjimi vrhovi enakomerno' med 1000—1100 m; obrobljen zlasti ob

Pod. 197. Vasica Erjavci na Voglarski planoti

strmem južnozahodnem robu z ožjo piano, široki terasi podobno 
ploskvijo med 800—900 m. Na njej so se namestile vasi Otlica z 
Angelsko' in Križno« goro ter Kovkom. Še obsežnejša je planota iste 
višine 800—900 m na zahodu od Goljakov, zlasti okrog vasi Trnovo 
in Lokve. Odtod se svet v terasah 630—660 m in 420—460 m 
prav polagoma spušča v kot med Grgarskim Dolom in Vipavsko 
dolino pri Solkanu. Ves« ta del planote je poseljen, dasi le na redko, 
v  majhnih vasicah, zaselkih ter razloženih skupinah hiš. Po teh rob
nih terasah je najzložnejši dostop v gozdove na planoto, zato ji je 
od tukaj, torej od goriške strani dano ime, in sicer po' vasi Trnovo, 
ki se je očividno prva in nemara že zelo zgodaj vzpela na sončne 
terase z obilno' prstjo.

Ob severnem robu Trnovsko-Hruševske planote, že v bližini 
Belice, Idrijce in Hotenjske suhe doline«, so' ostale globlje vrezane



kraške ravnote. Večja med njimi je Zadlog, a manjša na JV ondod 
je sušna in tu se je namestilo' nekaj vasic s svojimi njivami, med 
njimi Črni vrh kot na j več ja in najstarejša (687 m nad morjem). Od 
tod se je razširila naseljenost v  višje področje na jugu, okrog Javor
nika 1242 m, toda to so po veliki večini le redko sejane samotne 
kmetije v pravem pomenu. Najvišje gredo do' višine 1100 m. Visoki 
planinski svet okrog Zadloga in Črnega vrha pripada poi svojem 
značaju pravzaprav že Idrijskim planotam. Morfogenetsko' pa smo 
tu v povirju pliocenske Hotenjke in ravnote v  Zadlogu sta izobliko
vali vsekakor pliocenski Belica ter Idrija.

GOSPODARSKA IZRABA IN NASELJENOST. Hrušica in Trnovski 
gozd spadata med najvišje gozdne predele na Slovenskem. Znatna 
nadmorska višina, a nič manj hudo razjedeni kraški relief sta 
vzrok, da se je tu gozd ohranil v ogromnih ploskvah, a pospeševala 
ga je zadostna moča spričo izredno obilnih padavin. Samo v naj- 
višjih legah smo že v  področju, kjer se zdi, da je narava postavila 
zgornjo' mejo gozdnem rastju; obilica oblačnih dni in padavin po
tiska toplino navzdol, omejujoč dobo sončnega obsevanja na jako 
majhno mero. Pokazalo se je, da moramo domnevati (zgornjo) 
gozdno mejo v višini okrog 1450—1460 m. Pozornost vzbuja, da je 
tudi v Trnovskem gozdu, podobno kot v  južnozahodnih Julijskih 
Alpah bukev tisto drevo, ki prevladuje ob zgornji gozdni meji, ali 
sama ali pomešana z drugimi listavci. Smreka, ki jo imamo v ve
likih sklenjenih območjih, prevladuje najčešče krajevno v nekaj 
nižjih legah, kakor postavimo' v Mali Lažni.

Popolnoma golega skalovitega površja je na Trnovski planoti 
in Hrušici razmeroma malo. Po naravi je skalovito goličje v naj
hujših strminah, obrnjenih k Vipavski dolini, kjer se kažejo od 
Razdrtega do Gorice razdrapane gole skale. K brezgozdnosti str
mega roba pa jako mnogo pripomorejo' klimatske razmere, pred
vsem pogostnost burje, ki divja na mnogih odsekih s toliko silovi
tostjo, da otežuje drevju rast, odnaša prst in drobno' kamenje ter 
silno izsuši tla, k čemer še poletna sončna pripeka po svoje pripo
more. Gozdu sovražni učinki burje se uveljavljajo tudi zgoraj v 
robnem delu planote, odkoder drvijo ohlajene zračne plasti v silo
vitih sunkih k prepadnemu robu. Podoba je, da imamo v teh robnih 
področjih planote naravne brezgozdne jase že od početka ali vsaj 
bolj redka drevesa. Nemara so zlasti te travnate površine privabile 
človeka, da jih je jel že zgodaj izkoriščati za pašo, še preden se je 
brigal za gozdna bogastva. K nastanku brezgozdnih površin so« naj



brž prispevali nekaj tudi snežni plazovi, ki se prožijo pozimi. Saj 
je dognano', da se v visokih legah Trnovskega gozda pogosto uve
ljavljajo učinki intenzivnega mešanja različnih zračnih mas, zlasti 
toplih in mrzlih, sušnih in zelo' vlažnih, bodisi v vertikalnih kot v 
horizontalnih gibanjih. Dostikrat se na primer tu uveljavlja žled in 
ledeni dež, poledica in nenadna odjuga. Saj smo tu zares na stiku 
mediteranskega ter celinskega podnebja. Tu se rodi in se začenja

Pod. 198. Tako rastejo bukve na kraških tleh Trnovskega gozda

burja, ki je zato> spodaj v Vipavski dolini najhujša. Tu zgoraj se 
često v zametenih kraških kotanjah še zadržuje zelo' shlajeni zrak, 
medtem ko> se tik nad njim že podijo v celino tople in vlažne zračne 
mase.

Še danes so najbolj izkrčeni kraji na Trnovski planoti ter na 
Nanosu v pobočju nad Vipavsko' dolino od vrha do' tal, pa zgoraj 
v  precej širokem pasu na robu planot, medtem ko so v  notranjosti 
planote jase v  gozdu mnogo' bolj redke. Gorska paša in košenice so 
bile seveda najbolj potrebne vasem v  Vipavski dolini in na Krasu 
zadaj za njo>, kjer vlada poleti huda suša in trava uvene ali se celo 
posuši. Zato' so' tiščali gor na sveže zelenje visokih planot in nji
hovih gozdov. Najbližje in najlažje dosegljive so jim bile robne 
ploskve, zato so se teh lotili najprej. Kasneje so ponekod segli tudi 
v notranjost ter tudi tam uredili svoje planine, a so jih v novejši



dobi opustili (199). Ko1 so se k paši pridružile še košenice z naprav- 
ljanjem sena za v  dolino, so ljudje vedno' dalj časa ostajali vsako 
leto v »gorah«, kakor so rekli tu planinam in so se končnoi jeli za 
stalno naseljevati v  njih. Takot so nastale vasi zgoraj na robnem 
pasu planot, značilne po tem, da so v  njih domačije postavljene 
narazen, ali celo vsaka zase in nikjer v gostih gručah. Toda to na
seljevanje se je uveljavljalo šele nedavno, vsekakor šele v zadnjih

.’’■s

Pod. 199. Ob vasici Kovk na robni terasi Trnovskega gozda 

Zaradi prepogostne bu rje  smreke nimajo razvitih vej na severovzhodni strani

stoletjih. Medtem ko« so se ljudje na Nanosu za trajno naselili samo 
v redkih posameznih kmetijah, je poselitev višav na robu Trnov
skega gozda od Cola pa do nad Grgarjem—Solkanom potekla dru
gače. Tu vidimo' na Kovški planoti na prostrani robni terasi, zelo' 
razjedeni, v višinah med 800 in 900 m, v  zgornjem področju nad 
Lokavščkom do 1000 m majhne vasice Križna gora, Kovk, Angelska 
gora, Otlica in Dol ter Predmeja, sestoječe iz samotnih kmetij, ki 
so se ponekod zgostile v  razloženo' združbo, zlasti ob glavni gozdni 
cesti. Najvišje njive in kmetije v Dolu segajo do 1030 m. Očitno je, 
da so se te gorske vasice razvile iz nekdanjih planin; ljudje soi sprva 
samo pasli v  krčevinah, kasneje pa so se za trajno naselili v njih.

Na Čavnu je brezgozdno' področje ostalo' omejeno na pobočje 
ter na neznatna plana mesta nad njim; za naselitev za krčevino



človeka ni mikalo semkaj. Vendar tu še dane® paso iz Avč, medtem 
ko so poprej pasli v Laznah. Pač pa je širše izkrčeno področje na 
pravi Voglarski planoti v zahodnih terasah med 800—900 m, v  
Lokvah nad Cepovanom celo do 1000 m; tu vidimo poleg naselij 
raztresenega tipa, očitno zelo mladega nastanka (Voglarji, Nemci, 
Erjavci, Lažne), sklenjeno vas Trnovo', v področju, ki je očividno 
že zelo zgodaj poseljeno.

Pod. 200. V vasi Otlica na robni terasi Trnovskega gozda

Tu se m ešajo m editeranske hiše, kakor jih  vidimo spodaj v Vipavi (desno) 
ter celinske hiše Idrijskih planot (levo)

Posebej so urejene krčevine v gozdu v čmovrškem delu pla
note, kjer se nahajajo' polja z domovi, največ v višini 900—1000 m, 
a so se redke najvišje kmetije okrog Javornika (1240 m), vzpele celo 
skoro do višine 1100 m. Ker jih nikjer na planoti ne vidimo' v višjih 
legah, moremo sklepati, da se nahajamo v višini 1100 m prav blizu 
zgornje meje skrajnih poljskih sadežev ali celo- že na njej. Očitno 
je, da soi višave okrog Črnega vrha poselili od severne strani, med
tem ko so' na Nanos, Kovk, Križno' goro itd. prišli iz Vipave.

V celem je človek zelo' majhen del gozdne površine preuredil 
v polja in travnik. Pri tem se zelo očitno kaže, kako imajo prisojne 
strani višjo ceno, zlasti v višjih legah; v severnih legah, na osojnih 
pobočjih krčevin skoro ni videti. Poseljen je deloma le južni in za



hodni rob ter prisojna stran v Belski dolini, v notranjosti pa samo 
v visokem osredju med Črnim vrhom ter Colom in Podkrajem.
V dobi modernega izkoriščanja gozda so se naselja na planoti še 
povečala, saj je delo' v gozdu privabilo' obilo' ljudi ter jih navezalo 
na stalno naselitev. Ob veliki cesti, ki drži od Cola sko'zi visoke vasi 
do Predmeje k Goljakom, so se domovi posebno1 močno' zgostili, saj 
je ta namestitev za gozdne delavce posebno prikladna. Podobno je

Pod. 201. Otlica, ena od vasi okr. 850 m visoko na robni terasi Trnovskega gozda

nekdaj oglarstvo vabilo ljudi, kakor priča že ime razloženega za
selka Voglarji pri Trnovem.

Dandanes je les poglavitno' bogastvo Hrušice in Trnovskega 
gozda, tembolj ko so gozdi v velikem delu iz iglastega drevja. Kjer 
je bil gozd last fevdalnih veleposestev, je dokaj na gosto preprežen 
z dobrimi cestami, zgrajenimi nalašč za odvoz hlodov. Vidimo jih 
zlasti v osrednji Hrušici, kamor so speljane od postojnske ter pla
ninske strani, pa v osredju Trnovske planote okrog Goljakov, spe
ljane največ proti Ajdovščini in skozi Trnovo na Solkan—Gorico. 
Ogromno' lesa odpeljejo' od tod, a za njegovo prodajo so bili vedno 
tembolj ugodni pogoji, ko' mejijo planote neposredno na ozemlje, 
kjer gozdov ni. Obilo novih cest pa smo zgradili v najnovejši dobi 
za gozdarske potrebe.



Reči se mora, da je zaradi velikega gozdnega izkoriščanja 
Trnovska planota s Hrušico' dandanes bolj prometu dostopna nego 
bi bilo pričakovati spričo znatne višine in prostranosti. Toda v 
prečni smeri s sestopom na severno stran sta še vedno samoi dve 
cesti, ki so' obe ustvarile potrebe normalnega prometa. Prva je ve
lika, na rimskih sledeh obnovljena cesta, vodeča od Kalc pri Lo
gatcu skozi Podkraj in Col na Ajdovščino, a druga je krajša zveza 
od Cola skozi Črni vrh na Idrijo in Godovič. Ta cesta je v novejši 
dobi, zlasti med obema vojnama, dobila še večji pomen, odkar se je 
okrog Črnega vrha zelo razvil turistični promet. Saj je nudila po
leti hladna, poizimi zasnežena visoka pokrajina veliko privlačnosti 
ljudem iz bližnjega sredozemskega sveta ob Jadranu. Tretja cesta 
teče od Trnovega mimo Lokev (965 m) na Čepovan. Nove ceste 
vežejo Trnovski go'zd neposredno na Idrijo.

IDRIJSKE PLANOTE

PREGLED. Ozemlje Idrijskih planot ima nekatera prav zna
čilna prirodna in demogeografska svojstva, ki ga ločijo bodisi od 
velike Tmovsko-Nanoške planote ter Hrušice na JZ kot od hribovja 
na SV. Zgornje geološke plasti pripadajo trijadi; trijadni apnenci 
in dolomiti so tu najmlajši del, samo na severozahodnem obrobju, 
med šentviško goro in Tolminsko' kotlino', imamo v površju tudi 
jurski in zlastni kredni apnenec. Kakor Hrušica in Trnovski gozd 
je  bil tudi ta pas v  pliocenu vravnjen. Toda apniške kamenine niso 
debele, reke so se ob napredovanju zakrasevanja ohranile na po
vršju ter so s svojimi strugami prerezale trijadno apniško' odejo in 
dosegle njeno nepropustno osnovo. Werfenski škrilavci, in v majhni 
meri tudi perm ter karbon se vidijo razgaljeni ob dnu in pobočjih 
globoko vrezanih debrskih dolin ter grap zgornjega idrijskega po
rečja, ponekod, zlasti v  obrobju, na prehodu v  povirje Poljanske 
Sore, pa prevladujejo' tudi v zgornjih legah. Na ta način se je 
prvotna velika planota razdrobila; doline so jo> razkosale v posa
mezne manjše in večje planote. Kraško površje brez nadzemskega 
odtoka je ostalo' spričo tega omejeno' nanje. Umljivo' pa je, da SO' si 
potoki mogli med njimi vrezati le tesne doline. Toda ker pripadajo 
povečini porečju Idrijce, ki ima v Soči razmeroma nizko ležečo 
erozijsko osnovo, so vrezane zeloi globoko in so obdane z zelo 
strmimi pobočji. Saj teče Idrijca v  Idriji 331 m visoko, a pod Čepo- 
vanom, ob prestopu iz našega pasu, le še 170 m. V povirju Sore



znaša višina dolinskega dna še 505 m, a na JV ob Logatcu, kjer je 
ob prestopu v Notranjsko podolje prevladal kraški odtok, se drži 
dolinsko dno v slepih dolinah ob ponikalnicah prav tako nekaj nad 
500 m. Reliefna energija je tedaj v vzhodnem delu znatno manjša, 
kar je imelo svoj učinek tudi v preložitvi razvodja. Dandanes se 
odteka le razmeroma majhen del proti Notranjskemu podolju, a še 
to podzemsko. Sprva so se seveda vse vode odtekale nadzemsko.

Pod. 202. Žled je  polomil drevje v gozdu p ri Mrzlem logu nad Črnim vrhom

Večja rečica je pritekala od Idrije mimo sedanjega Godoviča in 
Hotedršice v Notranjsko' podolje. Hotenjska suha dolina je ostala 
kot dediščina po> tem odtoku. Zgornje porečje Idrijce se je odma- 
kalo v  staro pliocensko Hotenjko, kakor priča še sedaj smer zgornje 
Idrijce in njenih pritokov Belice ter Kanomeljščice. V soškem po
rečju je rečno vzrezovanje hitreje napredovalo' in Idrijca je končno» 
z zadenskim napredovanjem zgornji Hotenjki prevzela potoke. 
Danes je že na prvi pogled vidna večja erozivna moč na Idrijci. 
Tako' sama kot vsi njeni pritoki teko' po globoko' vrezanih, a tesnih 
dolinah, kjer je ob vodi le izjemoma na kakem sotočju, na primer 
v Spodnji Idriji, prostora za majhno aluvialno ravnico ali teraso, za 
kulture in naselja. Idrijca dela tudi v spodnjem toku krepak 
ovinek; v srednjem delu teče v dinarskem pravcu, a se pod Šebre- 
ljami zaokrene v genetično' še ne pojasnjenem dvojnem loku na



levo v idrijsko prelomnico in se drži v njej do svojega ustja. Razen 
v teh prečnih zavojih teko glavni potoki skoro brez izjeme v po
dolžni dinarski smeri. Povečini teko po tektonskih prelomnicah. Po
sebno' je zanimiv odnošaj med potoki in idrijsko prelomnico'; spod
nja Idrijca je zarezala ob njej svojo dolino, a prav takoi Hotenjka 
in Kanomlja, ki tečeta od razvodja 725 m vsaka v svo jo' smer.
V lomnem pasu so razgaljeni werfenski ter permski škriljevci in 
v njih je izoblikovano' podolje vseh treh potokov. Povečini so tudi 
drugi potoki svoje doline izdolbli v nepropustno osnovo, Trebuša 
na primer v rabeljske skrilavce.

Navezanost potokov na prelomne črte in ozke vododržne proge 
je ustvarila posebno značilna svojstva v razporedbi hidrografskega 
omrežja, pa hkrati v izobliki površja. Skoro vsi glavni potoki imajo 
samo prav kratke pritočke, zakaj ohranili so se samo v ozkem vodo- 
držnem pasu, spremljajočem glavno' dolino, medtem ko so' na apni- 
škem ozemlju povečini zapadli zakrasevanju. Na ta način je na
stala dokaj neenakomerno gosta hidrografska mreža, a med globoko 
vrezanimi glavnimi dolinami s kratkimi stranskimi grapami so se 
obsežno ohranile zakrasele apniške planote, ne široke, a dokaj 
dolge, kakor potoki in doline, razporejene po veliki večini v po
dolžni dinarski smeri.

iPOVRŠ JE. Redki so predeli na Slovenskem, ki bi se dali po 
izobliki površja primerjati s pokrajino Idrijskih planot. Planote so 
med globoko' vrezanimi debrskimi dolinami ter grapami povečini 
izredno dobro ohranjene in zelo ravne. Na njih imamo že na prvi 
pogled vtis, da so deli nekdanjega prostranega ravnika, pa da .so, 
dasi sedaj razkosane na mnoge večje in manjše ravnote, nekdaj bile 
enota. Zakrasevanje jih je razmeroma malo preoblikovalo'; nastale 
so pač vrtače s kotliči na apniški površini, pa brezna in jame, saj 
se je odmakanje prestavilo v  notranjost. V velikem moremo reči, da 
so planotice toliko manjšega obsega, kolikor bolj gremo proti SV 
in V, pa tudi bolj valovite, v soglasju z obsežnejšo' udeležbo vodo- 
držnih hribin. Pozornost vzbuja enakomerna višina planot. Od Lo
gaške kotline, ob kateri so najbolj razkosane in v najnižji legi, med 
600 in 700 m, se vzpenjajo proti SZ in jih vidimo med Hotedršico ter 
Zirmi največ v višinah med 700—800 m ali nekaj malega čez 800 m. 
Podobno so planote v severozahodnem delu, Ponikve, Šentviška 
gora, Šebreije itd. v manjših višinah, le nekako med 650—800 m. 
Geologi (31; 150; 149) so postavili naziranje, da so nižje od Trnov
ske planote za 300 m zato, ker pripadajo progi tektonskega gre-



zanja Kobarid—Tolmin in so se zaradi vertikalnih gibanj znižale 
pod višino planot na, jugu. Marsikje pa imamo vtis, da so robni deli 
planot okrog Š ebrei j ter šembiške gore dejansko rečne terase, pa 
zato nižje od pliocenske glavne uravnave, ki je tudi v višjih legah, 
kar bo treba preizkusiti še v drobnih študijah, z upoštevanjem 
hidrografskega razvoja (147). — V osredju Idrijskih planot, nekako 
med Idrijo, Šebreljami in Tribušo*, so planote mnogo višje. Razpro^

Pod. 203. Kmetske domačije v hribih okrog Idrije

stira jo se v glavnem med 1000 in 1100 m s svojimi naj višjimi pod
ročji. V najbolj vzpeti sredi okrog Vojskega se dvigajo kope celo še 
preko* 1100 m, do 1165 m v  Kotlovskemu vrhu in 1171 m v Planinici. 
Kakoi in kje so tektonski premiki posamezne kose ravnika dvignili 
tako različno' visoke, bo mogla raztolmačiti šele drobna proučitev. 
Kot posebno značilno je treba še navesti, da so1 le redke gore, ki se 
dvigajo osamljeno nad planotami; ob pogledu iz sosedstva delajo 
Idrijske planote zares vtis enotnega, zelo dobro uvravnjenega rav
nika, kar vzbuja pozornost tembolj, ko smo tu v starem in sedanjem 
razvodnem področju.

V dolinah se dokaj opazno* uveljavljajo' učinki geološko-petro*- 
grafskih razlik. Pobočja, ki so* vzrezana v apniško^dolomitne hri
bine, SO' strma, povečini zelo strma, pa nerazgibana in nerazčlenjena 
s terasami, a gole skale se kažejo v  njih bolj poredko*. Pobočja, iz
oblikovana v skrilavcu in peščenjaku, so* znatno* bolj razgibana, 
razčlenjena ne le z mnogimi stranskimi grapami, marveč tudi s šte



vilnimi zaporedno visokimi terasami, ki jih je kmet porabil za njive 
in domove. Dno' je povsod zelo ozko>, a najtesnejše debri SO' v po
bočjih, kjer potoki nišo še prerezali apniške ploče in se nahaja 
njihova struga še v apniških tleh. Tako silno tesno deber vidimo ob 
Idrijci malo pod Idrijo, še bolj pa v področju nad mestom, kjer je 
nastal slikovit kanjonu podoben 300 m globok dol. Zelo slikovite so 
tudi druge debri, postavimo ob Zali, ob zgornji Kanomlji, pa zlasti 
ob Trebuši, kjer se vzpenjajo leva skalnata pobočja 700—800 m vi-

Pod. 204. Divje jezero pri Idriji

soko pod Goljake. Ploskega dna z aluvialno ravnico je v dolinah 
skrajno malo, le v obsežnejših vododržnih odsekih ob večjih po
tokih, zlasti na sovodnjih, na primer na srednji Idrijci. Za polja in 
za naselitev je prihajalo dno> dolin kaj malo v poštev. Yelika poseb
nost in prekrasna prirodna znamenitost je Divje jezero ob dnu do
line Idrijce malo nad mestom Idrijo, dobrega pol kilometra od iz
liva Zale navzgor. Tu prihaja v mogočnem izvirku na dan kraška 
voda izpod okrog 200 m visoke svetle stene, pa se zaustavlja v  
velikem tolmunu podobnem okroglemu jezeru, nakar se šele po 
krajšem toku izliva v Idrijco. Toda vodna množina v izvirku ter 
v  Divjem jezeru zelo koleba. Pomeni nedvomno odtok vode z visoke 
planote okrog Idrijskega Loga ter Zadloga (18, 54).

Ob zgornji Idrijci ter Belici, pa tudi ob Kanomljici ter Zali, ki 
vse tečejo' po tesnih debrih, skoro kanjonih, so' imeli v prejšnjih sto-



leitjih urejene »klavže«, močne zidane jezove, v katerih so zapirali 
vodo* ter jo zbirali; vanjo so nabrali hlode in sploh les za rudnik. 
K o- so odprli jez in spustili vodo*, jim je v burnem toku prenesla les 
v Idrijo*, kjer so ga lovili v grabljah (18, 117; 209).

Č r n o v r š k a  p l a n o t a  zavzema v Idrijskih planotah po
sebno mesto. Predvsem je znatno* nižja od poglavitnih visokih rav- 
not okrog Idrije, saj stoji Črni vrh samo 683 m nad morjem in

Pod. 205. Kmečki dom, Zadlog nad Idrijo

podobno* visoka je ravnota okrog njega, a visoka ravan Zadlog je 
okroglo 720m, Idrijski Log pa nekako' 650m nad morjem. Posamezne 
vzpetine na platoju so* nekaj višje, a na splošno ne mnogo*, največ 
do 814 m. Nastanek Čmovrške planote je moral biti drugačen od ge
neze velike vravnave na Yojskem in tam okrog. Očitno* se nam po
kaže, da je Črnovrška planota v glavnem učinek rečne erozije; tod 
čez so tekle prvotna Idrijca z Belico ter Nikovo1, ko* so* predstavljale 
še povirje prvotne pliocenske Hotenjke. Črnovrška planota je pon 
temtakem kratko* in malo* zgornji del Hotenjskega suhega podolja, 
a nadaljevanje moremo* ugotavljati v ustrezno* visokih, dobro* ohra
njenih terasah v  Čekavniku, visoko nad dnom Idrijce, Belice ter 
Nikove. Pretočitvi zgornje pliocenske Hotenjke k Idrijci-Soči sle
deča doba zakrasevanja je v širokem starem dolinskem dnu ustva
rila sedanji kraški relief (200).



GOSPODARSKA IZRABA TAL IN POSELJENOST. Idrijske planote 
se odlikujejo' po zelo velikih množinah padavin skozi vse leto, saj 
se nahaja tu, v porečju zgornje Belice, v višini 677 m meteorološka 
opazovalnica Krekovše, kjer so namerili v obdobju 1919—1939 po
vprečno 2998 mm moče na leto (Reya), to je malo manj ko v Julij
skih Alpah. V Idriji pade letno 2304 mm (Seidl), v  dobi 1925—1940 
2114 mm. Da je poletni hlad na visokem ozemlju občuten, je ob sebi 
umljivo, toda celo na najvišje planote do višine 1100 m so ob Je
lenku, Planinici ter na Yojskem segle njive z najvišjimi kmetijami. 
D a se držijo sončnih južnih strani, se ne čudimo. Toda ajda, koruza, 
fižol, pa orehi na Yojskem ne morejo več uspevati. A večina planot 
je v nekaj nižjih legah, kjer podnebne neugodnosti ne morejo delati 
bistvenih ovir.

Predvsem je treba naglasiti, da je ozemlje Idrijskih planot v 
vsem obsegu poseljeno, v očitnem nasprotju na primer s Hrušico, 
kamor tudi v enako' visoke predele krčevine niso segle. Že na prvi 
pogled se vidi, da so Idrijske planote s svojo razkosanostjo in večjo 
preglednostjo ter lažjo dostopnostjo, predvsem pa z manjšo zakra- 
selostjo mnogo bolj privabljale človeka, dasi šele pozno. Na planih 
ploskvah malo obsežnih planot se je ponujalo obilo površine, godne 
za obdelavo; povsod vidimo', da so' na njih večja polja s poglavit
nimi vasmi. Toda krčenje in naseljevanje je seglo sem gor šele zelo 
kasno. Samo robne planote na severu je videti, da so bile že zgodaj 
obljudene, kakor pričajo na primer prazgodovinski sledovi pri Po
nikvah, na šentviški gori in pri Šebreljah, najbrž zaradi starega 
prečnega prehoda. Yideti je, da so v tem zelo namočenem področju 
zlasti sušne apniške planote vabile človeka. Podoba je, da spadajo 
sklenjene vasi na nižje ležečih planotah na severu med najstarejša 
naselja. Ob nje so se kasneje uvrstile nekatere manjše vasice ter 
sklenjeni zaselki, ki jih vidimo zlasti v nižjem osredju ter na JV. 
Najkasneje so prišli očitno novoselci v  obliki samotnih kmetij in 
prav majhnih zaselkov. Samotne kmetije gospodujejo predvsem na 
najvišjih planotah, zlasti na Vojskem in okrog Jelenka, a prav tako 
na ožjih hrbtih ter malo obsežnih terasah. V vsem področju se me
njavajo razne oblike naselij, ki imamo v njih nedvomno' učinke 
poselitve iz raznih dob, ne samo prilagoditev na prikladne ploskve, 
razpoložljive za polja. V dnu dolin je malo ploske površine, pa zato 
malo naselij, a še to so povečini samo mlini z, žagami ter raztresene 
novejše hiše, ki jih je priklical promet in pa zaposlenost na rudar
skem in novejših urbanskih poslih.



V  edem je  v  gozdu ostalo največ površine v pobočjih, zlasti 
po severnih straneh in  po tesnih grapah, medtem ko' so planote na j
b o lj izkrčene te r urejene v n jive. V  celoti je  4—10% površine v 
polju . Na položnejših priso jn ih  pobočjih vid im o zlasti v  severnejših 
delih tu d i v  v iš jih  legah zelo široke trate, znamenje, kako je  bo lj 
vlažna zemlja na škriljevem  svetu prik ladna za travn ik  in  pašnik, 
za živinorejo. Saj im ajo na Vojskeh (med Dol. Tribušo in  Vojskim  
Tolm inci celoi nekaj planin. Gozd je  v  višjem  osredju pretežno iz  
iglastega drevja, a v  n iž jih  obrobnih področjih prevladuje jo l i 
stavci — bukve. Sekanje, obdelovanje in  prodajanje lesa je  velikega
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Pod. 206. Črnovrška planota, ravnina ob Zadlogu

gospodarskega pomena in  prebivalstvu zelo važen v ir  dohodkov, 
dasi so' težave z ve liko  oddaljenostjo' od železnice, podobno kot p ri 
p roda ji ž ivine in  po ljsk ih  pride lkov. K akor po drugod v področju 
oddaljenih km e tij se je  tu d i tu  v popolni prevladi denarnega go
spodarstva km etski položaj zelo poslabšal. N i čuda, da so Id rijske  
planote že dolgo' področje intenzivnega odseljevanja (prim . p riim ke 
Rupnik, M očnik, Lapanje itd.) in  tu d i v  teku zadnjih 80 le t je  ugo
tovljeno* povsod nazadovanje števila prebivalstva, razen v Id r iji,  k i 
je  p ritegn ila  s svoijim rudarstvom  obiloi lju d i od b lizu  in  daleč. Toda 
dasi o docela neposeljenih področjih n i mogoče govoriti in  so' naselja 
vsaj na redko segla povsod, je  dosežena v  celoti le m ajhna gostota, 
med 25 in  50 km 2, na Vojskem še malo m anj, a na SZ, okrog' šent
viške gore, nekaj več. Zelo prav je  p riš la  domača obrt čipkarstva, 
k i je  razširjena poi vaseh na široko' okrog Id rije , pa tja  do Sorice in  
Škofje Loke, k i pa ima svoje središče v  Id r iji,  k je r je  tu d i čipkarska 
šola. Čipkaratvo' soi zelo pospeševali v  zadnjih desetletjih, saj nudi



dodatni zaslužek ob slabo donosnem kmetijskem delu po višavah, 
toda dolgo se je borilo z velikimi težavami. Sedaj je organizirano 
v Idriji centralno' čipkarsko' obrtno> podjetje »Čipka«, ki ima že 
blizu 5000 članic, čipkaric v  okolišu Idrije in Cerknega.

IDRIJA IN IDRIJSKI RUDNIK. Znatno' gospodarsko osnovo osred
njemu delu Idrijske pokrajine pomeni idrijski rudnik živega srebra. 
Povzročil je, da je tu nastalo mesto Idrija, ki se je razvilo kot ru-

Pod. 207. Idrija, Glavni trg ob narodnem prazniku

darsko naselje in ohranilo' ves čas rudarski značaj. Po običajnih 
urbanističnih nagibih, na trgovsko-obrtnih osnovah, bi v teh težko 
prehodnih, hribovitih in slabo' ter kasno> obljudenih krajih tržišče 
ne bilo nastalo. Zaradi Idrije in njenega rudnika je predel dobil 
svoje prometne zveze, in sicer cesto po dolini Idrijce doi Mosta- 
Tolmina, pa po' suhi Hotenjski dolini skozi Godovič in Hotedršico 
na Logatec ter po' planotah čez 700—800 m visoke prevale skozi 
Dole in pod Medvedjim brdom na Vrhniko—Logatec, pa skozi 
Črni vrh in Col v Vipavsko' dolino' ter pod Ledinami na Žir e. Samo 
ob sebi je umljivo, da Idrija ne stoji v naravnem križišču cest, ki 
bi jim prirodni pogoji kazali pot, marveč so' se morali boriti s hu
dimi prirodnimi ovirami, ko' so' gradili te ceste, da zvežejo veliko 
rudarsko' mesto s sosedstvom. Ker se je Idrija v  novejši dobi na-



tajala  v okviru Kranjske, jo ceste mnogo* bolj vežejo na nekdanje 
kranjske strani nego na Goriško k Posočju, dasi kaže tjakaj hidro
grafska povezanost. Za časa Italije se je stvar nekoliko predruga
čila, vendar novih cest k Posočju Idrija tudi poslej ni dobila, le 
stare so izboljšali, zlasti čez Črni vrh na Col in Vipavo*. Kako 
ogromne ovire* nudi prometu ta predel globoko razrezanih planot, 
o tem priča najzgovorneje dejstvo, da do* Idrije še dandanes ne vodi 
železnica, kljub rudniku, pa da je od najbližje železniške postaje

Pod. 208. Idrija ob Nikovi, v ozadja starinske rudarske hiše

v Logatcu mesto* oddaljeno 28 km (po* avtocesti 26 km), a od postaje 
Most-Tolmin 40 km.

Idrija je potemtakem v  vseh pogledih izjema med slovenskimi 
mesti. Postavljena je v  dolino Idrijce in sicer na ono* mesto*, kjer je 
njena dolina vrezana prečno čez progo* werfenskih škriljevcev, pa 
se je v njih nekoliko razširila. Prav tukaj ji priteka z leve potoček 
Nikova, ki je ob njem nekaj planega dna, saj je izdolbel svojo dô - 
lino ob veliki, že tolikokrat imenovani idrijski prelomnici. Nemara 
je za namestitev Idrije ta prelom še najbolj odgovoren. Zakaj ob 
njem so se vršila velika tektonska premikanja in ob njih so se 
preložile v  zgornje lege živosrebrne rudne snovi, izvirajoče iz vul
kanskih porfirskih hribin, ki jih vsebuje tudi tu ladinska stopnja 
srednjega triasa (wengenski oddelek, 211). Porfirske mase imamo 
sicer v površju pri Šebreljah ter na več krajih okrog Cerkna. 
Rudniški rovi se nahajajo na več krajih v  območju mesta in nje-



govc'ga obrobja, a rudarsko naselje so osnovali v njihovi bližini, 
v planem dnu rečice Nikove in v spodnjem bočju ob njeni dolini. 
Nikova je v svoje dno navalila precej kamnitega drobirja, celo 
tolika na debelo, da teče po- velikem delu v tej prodni osnovi, med
tem ko ostane struga suha. Šele v spodnjem delu doline prihaja 
voda spet na površje, kar je nemara rečici Nikovi pripomoglo' do- 
imena in kar je postalo privlačna za namestitev rudniških naprav.

Pod. 209. Pogled na celotno Idrijo

Vsekakor je bila dolina spodnje Nikove do izliva v Idrijco že od 
vsega začetka koncentracijska osnova vsega rudniškega obrata in 
rudarskega naselja. Pa tudi še dandanes je ob spodnji Nikovi jedro 
rudarskega mesta Idrije, ki se je v novejši dobi nekoliko naslonilo 
na dolino' Idrijce.

Prvikrat so naleteli na živo* srebro, kakor se navaja, leta 1497. 
Koi so' v začetku 16. stoletja, leta 1508, naleteli na večjo rudno' žilo-, 
se je pričelo' rudarstvo v večjem obsegu, zlasti odkar je postal 
leta 1580 rudnik državna avstrijska last. Rudarje so klicali tudi iz 
tujine, prišli so v  večji množini zlasti s Koroškega in Salzburškega, 
tako da se je nekaj časa čula celo označba »Nemška Idrija«, pač 
z razliko od Spodnje Idrije, ki je ostala samo vas. Polagoma pa, so 
se doseljenci asimilirali s slovenskimi rudarji, ki so bili očividno 
vedno v večini, kakor se more razvideti iz nekaterih zgodovinskh



podatkov. Rudnk so v novejši dobi modernizirali, leta 1900 je za
posloval okrog 1200 radarjev ter dajal na leto povprečno' 5000 cen
tov živega srebra. Po proizvodnji ga je v Evropi prekašal samo 
almadenski rudnik na Španskem. Sprva samó rudarsko' naselje se 
je Idrija razvila sčasoma v  trgovskem pogledu in postala tržišče 
tudi za okolico; v  novejši dobi se je tu koncentriralo tudi nekaj 
lesne trgovine z žagami. Toda Idrija je ostala do danes vstran od 
železnic, slaba obljudenost pokrajine in zelo hribovit, težko' pre
hoden svet sta temu vzrok. Poprej so> rudo prenašali ter prevažali 
čez Zire in po Poljanski dolini proti Škofji Loki ali pa čez Jelični 
vrh in Medvedje brdo na Vrhniko; v dobi železnic je prevladala 
cesta čez Godovič in Hotedršico' na Logatec. Vse ceste, razen na 
Most-Tolmin, morajo čez velike klance; pot ob Idrijci do Sv. Lucije, 
sedanjega Mosta, ima to prednost, da ne vodi čez klance, a neugod
nost najdaljšega prehoda.

Leta 1956 je znašala proizvodnja živega srebra v Idriji 456 ton 
(SG 1957), a zaposlenih je bilo pri tem 1037 ljudi. Naglaša se, da so 
zaloge rude že dokaj izčrpane, a hkrati se pripominja, da so prav
zaprav često v preteklosti posegali le po bolj bogatih rudiščih, 
medtem ko' je treba sedaj proizvodnjo živega srebra naslanjati na 
manj donosne rude, pa zato izpopolnjevati tehnološke procese. V tej 
smeri so tudi perspektive rudnika za bodoče, pri čemer pa ni 
izključeno1, da dosežejo' pri rudarskem delu sveže, še neizčrpane 
rudne proge. Najnovejša poročila zares napovedujejo takšno od
kritje.

Mesto' Idrija stoji s svojim jedrom v dnu doline ob Nikovi ne
kako' v  nadmorski višini 321—340 m ter' se polagoma razširja v 
nekaj širše dolinsko ob Idrijci. Postavljeno je zares tako« rekoč 
v kotel, zakaj na vse strani se od Nikove in od Idrijce pobočja 
vzpenjajo' dokaj strmoi v  gore, in sicer neposredno za okrog 500 m 
v višave nad 800 m. Relief v obodu ni take narave, da bi se rudarsko 
mesto moglo' širiti na okolico'. Urbanski vpliv je segel samo po do
lini navzdol do' Spodnje Idrije, ki stoji v nekoliko bolj obsežnem 
planem dnu blizu ustja Kanomlje in pomeni sploh prvotno glavno 
naselje v dolini; izven dvoma je, da je dalo ime tudi novemu radar
skemu naselju. Dandanes je udeleženo na njegovi rasti in gospo
darskem uspevanju. Zaposleni pa so mnogi tudi iz okolice, iz nižjih 
leg v pobočjih ter1 po stranskih dolinah. Največ ljudi iz okolice pri
haja v Idrijo na delo iz Spodnje Idrije, pa iz Spodnje ter Srednje 
Kanomlje, ki so vse po' ravnem dostopne ter lahko dosegljive s po
močjo koles. Iz teh treh krajev prihaja v  Idrijo na delo 12.2%,



medtem ko biva v  Idriji sami nič manj ko 79.2% vseh aktivnih 
delavcev ter nameščencev. Preostali bivajo v naseljih, ki so raz
tresena po' višavah v širši okolici, pa se zaradi zaslužka ne strašijo' 
truda, da sleherni dan napravijo pot do1 mesta in nazaj (214).

Po stanju v letu 1953 ima Idrija 5013 prebivalcev, kar pomeni 
le 17.0% več ko leta 1880, ko je imela 4284 ljudi. Če pa štejemo 
skupaj k mestu še Spodnjo* Idrijo ter Spodnjo* in Srednjo* Kanomljo*,

Pod. 210. Spodnja Idrija

se nam pokaže mestna enota z okroglo 6500 prebivalci. Spomladi 
leta 1959 je izkazanih v mestu Idriji 5330 ljudi.

Idrija je eno o*d naših mest, ki ima zelo* enotno gospodarsko- 
strukturo. Vse drži pokonci rudnik živega srebra, ki je v obratu 
že stoletja in ki se o njem domneva, da so* mu rudne zaloge že precej 
izčrpane. Zato se proizvodnja ne povečuje, temveč se prizadevanje 
vodstva koncentrira na ohranitev obratovanja in učinka na do  ̂
seženi višini. Zato* število delavcev-rudarjev ne koleba omembe 
vredno*. V letu 1953 je bilo* vseh rudarjev in uslužbencev 1038, 
a leta 1958 1037. Drugačne industrijske podjetnosti v Idriji ni. 
Omembe vredno* je le mizarsko* industrijsko podjetje s* 119 delov
nimi močmi. Tudi upravne vloge Idrija nikdar ni imela, le* sedež, 
sodnega okraja je bil tu. Sedaj je Idrija središče občine-komune, 
ki ima 12.819 prebivalcev in ki obsega bližnje planote s Črnim



vrhom, Vojskim itd. V njej je po gospodarski strukturi 24.7% 
industrijske, v glavnem rudarske dejavnosti, 28.7% kmetijskega 
prebivalstva, 4.8% obrtnikov, 12.7 %i ostale dejavnosti (trgovina, 
gradbeništvo, promet in komunala ter gozdarstvo), a 29.1 % ne
proizvodnih.

V celem je Idrija tipično rudarsko' mesto, dasi se odlikuje po 
izraziti koncentriranosti. V ne širokem dnu doline ob Idrijci in še

Pod. 211. V dolini Idrijce pod Idrijo

bolj ob njenem pritoku Nikovi je na gosto postavljeno središče 
mesta ob glavnem, sedaj Titovem trgu ter od njega navzdol do so>- 
točja obeh voda. Tod so najimenitnejše zgradbe, gostišča ter trgo
vine, pa vodilna gospodarska poslopja, šole, med njimi gimnazija 
pa čipkarska šola, rudarsko-industrijska šola itd. V bočje na vse 
strani se vzpenjajo hiše Idrijčanov, večje in manjše, slikovito' obli
kovane, razodevajoče sorodstvo s tipom hiše v Idrijskih, škofje
loških ter Cerkljanskih hribih. Njihove strme strehe nas opozarjajo, 
da pade v tej pokrajini pozimi precej snega. V marsičem ima Idrija 
poseben, docela izreden, zelo svojski značaj med mesti Slovenije: 
po gospodarski strukturi, po položaju v tesni dolini sredi gora, po 
razvojni preteklosti in tudi po svojskih potezah prebivalcev. Dan
danes ima mesto tudi močne poteze prehoda: med starinske zgrad
be, ki jih je postavilo rudarsko udejstvovanje in ki so koncentrirane



zlasti tik ob Nikovi; od Gradu, ki stoji na nekoliko* vzvišenem 
zgornjem koncu mesta, pa do* ustja se uvrščajo nova in tudi mo
dema poslopja, stanovanjska in strokovna ter poslovna. S starinsko 
patino nadalmjene slikovite idrijske rudarske stanovanjske hiše so 
razpostavljene v bočju na vseh straneh nad mestom, nad njimi pa 
začenjajo gosti temni gozdi planot. Mestni muzej, ki se ureja v 
starinskem Gradu (»Geverkenek«), obvladujočem pregled čez vso 
Idrijo, bo mogel pomeniti enega najzanimivejših kulturnih spome
nikov Slovenije. Saj je Idrija pomenila skozi stoletja enega naj
močnejših naših gospodarskih krajev, z obilico delavstva in znatnim 
deležem umstvenih sil, ki so se krepko uveljavile tudi v  slovenskem 
prosvetnem in kulturnem življenju. Mnogim pomembnim ljudem je 
bila Idrija rojstni kraj ali vsaj delovno mesto; tudi na svoje rojake 
more biti ponosna. In kakor mesto* samo* je njena široka slikovita 
okolica turistično* zelo* privlačna, kar je nemara do sedaj prihajalo 
še premalo do veljave.

CERKLJANSKO HRIBOVJE S ŠEMBIŠKO GORO. 
TOLMINSKO

CERKLJANSKO HRIBOVJE obsega v glavnem gorati in hriboviti 
svet v porečju spodnje Idrijce. Na severu mu prištevamo vse, kar 
je ozemlja tja do* predgorja Julijskih Alp, in sicer tako, da pomeni 
Baška dolina svet zase, podgorsko* korito, ki sprovaja promet ob 
gorovju med vzhodom ter zahodom, s posredovanjem prehoda tako 
na sever v gore in čeznje, kakor na jug v  hribovje in še dalje. Zato 
smo Baško dolino*, kakor do neke mere tudi Selško obravnavali v 
zvezi z Julijskimi Alpami, s katerimi je v gospodarstvu močno po
vezana, a pomeni kakor vsaka večja dolina v  stičnem prostoru med 
dvema pokrajinama funkcijo vezi v obeh smereh. Na vzhodu ob- 
mejuje Cerkljansko* hribovje razvodnica, ki v  reliefu dobro vidno 
označuje mejo* napram Loškemu hribovju, dasi je dejansko* samo 
mejnica med dvema deloma popolnoma enakega predela. Na se
verozahodni strani ima po* značilnostih reliefa šembiška gora po
seben položaj. Na južni in južnozahodni strani prehaja hribovje 
v Idrijske planote, zavzemajoče vse porečje zgornje Idrijce. V Idrij
ske planote prehaja Cerkljansko hribovje dobro* zaznavno že na 
levi ob Idrijci s Šebreljsko pločo* ter v kotu med spodnjo* Bačo in 
spodnjo Idrijco* s šembiško goro. Vsekakor pa je najprirodneje, 
tako Sebreljsko pločo* kot šembiško g oro obravnavati skupaj s 
Cerkljanskim hribovjem, katerega del, dasi precej samosvoj, sta obe.



Cerkljansko' hribovje v naznačenem obsegu predstavlja severo
zahodni del Rovtarskega predela in severozahodni del Škof jeloško- 
Cerkljanskega hribovja, kakor moremo ob kratkem reči. Cerkljan
sko hribovje v naznačenem smislu v onem tektonsko' sila zanimi
vem ozemlju, kjer se zmanjšuje kot med alpskimi in dinarskimi 
zgradbenimi enotami. Kakor so' dinarsko' zgrajene Idrijske planote, 
tako gospoduje tudi v območju šembiške planote in njenega bliž
njega sosedstva dinarska zgradba, medtem ko' je v območju Baške

Pod. 212. V dolini spodnje Idrijce; vas Idrija pri Bači

doline alpska tektonika. Cerkljanskemu hribovju pripadajo v glav
nem še svojstva prehodnega ozemlja med alpsko in dinarsko zgra- 
jenostjo. Tri močne prelomnice tečejo skozi Cerkljansko hribovje 
ali tik ob njem. Idrijska poteka že po njega južnozahodnem robu, 
ob spodnji Idrijci in Trebuši navzgor, cerkljanska ob spodnji Bači 
in čez Cerkno proti V JV, pa končno' krnska, ki poteka izven našega 
predela, že tik južno' ob visokem grebenu Spodnjih Bohinjskih gora 
proti V. Medtem ko sta prvi dve, potekajoči v glavnem dinarsko, 
pustili sledove največ v usmerjenosti vodotokov ter vplivali po
sredno na izobliko dolin, so z zadnjo, ki je docela alpska, združene 
velike strmine, ki se z njimi Julijske Alpe vzpenjajo iznad hribovja 
v desnem boku Baške doline, obvladujoč severno' obzorje Cerkljan



skemu hribovju. Toda vmes je še več manjših prelomov in narivov, 
vendar za izoblikovanost reliefa so prve tri najpomembnejše.

Zelo velikega pomena za izoblikovanost površja je geološko*- 
petrografska sestava tal. V Cerkljanskem hribovju imamo popolno 
sličnost z Loškim hribovjem. Tudi tu vlada velika geološko-petro- 
grafska pestrost. Vendar prevladujejo tudi tukaj karbonski, perm
ski in werfenski škriljevci ter peščenjaki. Tudi tu je svet silno na 
drobno* razrezan. Hribi so* pretežno dokaj strmi, dasi so* na njih 
številne terase v  zaporednih višinah in je vrhovje dokaj ploščato. 
Zakaj tudi tu so strmine v spodnjih legah večje in bolj v prevladi, 
nego v srednjih višinah ter ovršju, kjer so* terase širše, pobočja bolj 
položna in kope ter glavni vrhovi na široko razpotegnjeni. Med 
hribi se vrstijo na gosto dolinice in grape ter debri, ki jih je vrezala 
največ Cerknica s svojimi pritoki. Strmine so* toliko znatnejše, ker 
imamo opravka z velikimi relativnimi višinskimi razlikami. Saj 
teče Cerknica v Cerknem 324 m nad morjem, a na izlivu v Idrijco 
celo le 239 m. Malokje je v dnu doline ali grape količkaj planega 
prostora, povečini ga ima še struga malo. S ploskim prostorom za 
gradnjo ceste je bilo* težave bodisi ob srednji Idrijci kakor ob Cerk
nici. Samo ob srednji Cerknici je za spoznanje širše dnoi, toliko da 
je bilo prostora za vas. Sicer pa so grape in doline ostale nepose
ljene, če ne računamo* mlinov in žag, ki so* jim bile te debri dobro
došle. Docela drugačne pa so* višave. Pobočja so* razčlenjena z mno
gimi terasami, povečini celo dokaj obsežnimi, ki so* človeku prišle 
kakor nalašč. Povsod vidimo po* njih razpostavljena naselja in polja 
s travniki. Segajo* prav ob najvišje vrhove, ki dosezajo največ vi
šine okrog tisoč metrov, v  razvodnem hrbtu na vzhodu (najvišji 
je tam Bevk 1050 m), a se preko 1100 m vzpenjajo* samo v gorski 
skupini Porezna 1632 m in Kojce 1300 m na severu. Toda tudi v pri
sojnih straneh teh gora segajo* najvišje kmetije le nekako do okrog 
1000 m. Največ naselij se zdi, da je v  višinah med 500 in 700 m, kar 
je videti učinek morfografskih dejstev. Zakaj v teh višinah so terase 
najbolj na široko izoblikovane. Med naselji vidimo dva tipa: skle
njene zaselke in majhne vasice, ki se zdijo učinek bolj zgodnjega 
naseljevanja, pa samotne kmetije, ki jih vidimo* zlasti ob Poreznu 
in ki so* vsekakor učinek naseljevalne akcije ob prehodu iz sred
njega v novi vek. Edina vas, ki stoji v dnu doline, je Cerkno*, ki je 
največje* naselje in ki se more sklicevati na jako veliko starost in 
na vodilno upravno* vlogo. Saj ima vas Cerkno* najbolj osrednjo 
lego v Cerkljanskem hribovju, stoječe ob Cerknici v nje stiku s 
stranskimi dolinicami. Kakor kaže že ime, je tu zgodaj nastalo



cerkveno središče, ena redkih pražupnij našega predela. Ni čuda, 
da je Cerkno dobilo tudi nekaj urbanske funkcije, tem bolj ko- je 
postalo tudi sedež majhnega sodnega okraja.

Pomembna je bila vloga Cerkna v  narodnoosvobodilni borbi, 
ko> je doživelo tudi budoi bombardiranje iz avionov. V bližini je bila 
za časa partizanskih borb »bolnica Franja«, nameščena izredno

Pod. 213. Partizanska »Bolnica Franja« pri Cerknem

spretno v apniški kanjonski debri potoka sredi gostega gozda. Ve
like hiše v  Cerknem nudijo* še sedaj prostora za specialne šole. 
Cerkno je bilo' zelo pomembno po: svoji krajevni trgovinski vlogi, 
saj je stalo na zelo* uporabljani poti iz Ljubljanske kotline k Soči 
pri Tolminu ter dalje; kar čez, dva prevala, Podplečam 814 m ter 
Kladje 787 m, pridržita semkaj cesti dandanes. Ob tem prevalu, 
blizu vasice Planina, so> nekaj časa kopali bakreno rudo, a so obrat 
opustili, ker je rudnoi bogastvo premajhno:.

Cerkljansko hribovje je ostalo: kmetijska pokrajina. Strmec v  
potokih v zvezi z znatnimi množinami padavin, to: bi nudilo: osnovo



za industrializacijo, tembolj ko* kmetovanje po* hribovskih strminah 
ne more nuditi pobude za modernizacijo*, še največ v  obliki živino
reje. Zato je v načrtu zajezitev Idrijce ter ob njej velika vodna 
zbiralna kotanja za novo* elektrarno.

Kakor za Idrijske planote, tako je tudi za Cerkljansko* hribovje 
značilna kmetija z zelo* velikim domom, zelo* visoko* ter široko* hišo, 
podobno* kakor jo* poznamo* iz vsega škofjeloškega hribovja. Malo-

Pod. 214. Kanjon ob spodnji Idrijci pri Mostu

kje na Slovenskem je kmetska hiša tako* velika in obsežna kakor je 
v hribih med Škofjo* Loko*, Idrijo* ter Tolminom. In odlikuje se tudi 
po tern, da je domala vedno* zidana, ometana ter pobeljena. Še to je 
značilno*, da so tu v prevladi kozolci z zidanimi stebri, najčešče lepo1 
pobeljenimi. Kmetski domovi stoje povečini posamič, dokaj daleč 
narazen; zgodovinska proučevanja so pokazala, da imamo v teh 
samotnih kmetijah opravka z mlajšo naselitvijo*, izvirajočo* s konca 
srednjega veka ali celo* že iz prehoda v srednji vek, nemara ponekod 
še iz kasnejših časov.

ŠEMBIŠKA GORA. Šentviška ali v krajevni govorici: šembiška 
gora se začenja, ako* jo* gledamo* kot planoto*, tik zahodno* od pra
vega Cerkljanskega hribovja, t. j. od gore Kojce 1300 m, od Kozar- 
skega potoka (17). Zavzema na zahod od Kozarskega potoka ves



prostor med spodnjo Idrijco in spodnjo Bačo in je primeroma malo 
razčlenjena. Sembiška gora v naznačenem obsegu sestoji v vzhod
nem delu domala samo iz triadnega apnenca» a v zahodnem iz kred- 
nega, vendar gleda tudi tu pri Ponikvah izpod njega obsežna ploča 
triade. Trijasni apnik je takšne prirode, da zelo podlega zakrase- 
vanju. Zato soi vode izginile v  votlikavo notranjost in stari pliocen
ski ravnik se je ohranil tu zelo dobro. Ni sicer popolnoma ravna ta 
obsežna ravna gora, marveč je precej vegasta. Glavna ravnota se 
naha ja v nadmorski višini med 680—780 m in se zdi tektonsko nag
njena proti JZ. Na njej se vzdigujejoi posamezne višje kope, naj
višje na severnem robu, kjer se vzpenja najvišji vrh Degarnik 
971 m. Ravnota pa je vrh tega razjedena z vrtačami in za spoznanje 
večjimi kraškimi kotanjami raznih oblik. Nobene vodice ni na pla
noti, še za majhne studence je stiska. V obe dolini pada šentviška 
planota jakoi strmo', bodi k Bači kot k Idrijci. V obe se spuščajo 
zelo nerazgibana pobočja izredno strmo1, kar daje pokrajinskemu 
licu še bolj krepko' potezo, koi gre za višinske razlike nad 500 m. 
Onstran Idrijce vidimo- nadaljevanje istega ravnika, bodisi proti 
JY, kjer se v vijugi reke vzpenja manjša, a prav izrazita planota 
Šebrelje z vasema Dolenje in Gorenje Šebrelje.

Šembiška gora je s svojo ravno1 površino-, pokrita s precejšnjo 
preperelino, že zgodaj vabila človeka, šembiška gora je izpričana 
kot jako zgodaj naseljena postojanka. Tu so odkrili obilne prazgo
dovinske sledove v obliki arheoloških izkopanin iz zgodnje železne 
dobe. V srednjem veku se odlikuje z zgodnjimi sledovi močne slo
venske naseljenosti. Zelo* zgodaj je že tukaj nastala župnija. In 
dandanes je šembiška gora v vsem obsegu dokaj dobro poseljena. 
Značilno je, da stoje na njej nekatere trdno sklenjene vasi, med 
njimi Ponikve v zahodnem delu, zlasti pa največje selišče šembiška 
gora sama. Zaselki in kmetije razloženega tločrta soi očividno iz 
mlajše naseljevalne dobe. O večji možnosti ljudske koncentracije, 
bodi gospodarske kot naselbinske, priča dejstvo, da imamo kar dve 
vaški imeni po polju (Polje, Poljice).

Š e b r e 1 j s k a p l o č a ,  ki jo imamo na drugo, levo stran 
Idrijce, v njenem kolenu, pomeni vsekakor nadaljevanje robnih 
ravnot šembiške gore, v pogojih, ki že na prvi pogled razodevajo, 
da jih je izoblikovala ta reka s svo-joi bočno erozijoi v  pliocenu. 
Šebreljske ravnote nudijoi boljšo- zemljoi za obdelovanje ter po
selitev; Šebrelje, Dolenje in Gorenje, so se namestile tukaj v  nad
morskih višinah 620—640 m.



TOLMINSKO. V  Cerkljanskem hribovju s Šebreljami in Šem- 
biško goro smo dejansko že v  območju večje geografske pokrajine, 
ki je imela skozi stoletja svoje upravno* središče v  Tolminu in ki se 
je zato najčešče označevala kot Tolminsko (Kos, Rutar). Jedro 
Tolminskega je bilo in je še dandanes vsekakor v slikoviti Tolmin
ski kotlinici, ki je izrazita podgorska pokrajina, pravi predalpski 
svet. O njej moremo reči, da ima pravi podalpski značaj severni del

Pod. 215. Most (Sv. Lucija) pri Tolminu

z obsežnejša ravnico: ob sotočju Soče in Tolminke ter z naselbinskim 
središčem v Tolminu. Južni del, na jug od Volč ter Prapetnega, ima 
manj ravnega, pa več brd in hribov, a med njimi v prirodi nakazano' 
prometno središče v  Mostu, nekdanji Sv. Luciji. Celotno okolje tega 
južnega dela so sama brda, hribi ter' zmerno visoke goret in planote, 
ki jih takoi rekoč vežejo tri znatnejše doline v močno pokrajinsko1 
enoto Tolminskega. In tu moremo prav dobro občutiti, da je demo- 
geograf sko težišče vsej tej pokrajini v  južnem delu, dasi je v  uprav-t 
nem smislu prevladal dualizem v obliki obeh vodilnih krajev, Tol
mina in Mosta. Vsekakor — če le kje, je tukaj osnovno' važno' in 
potrebno razviti ekonomske možnosti, ojačiti gospodarske funkcije 
te slikovite in primeroma gosto obljudene Tolminske kotlinice.

Prebivalci njenih na gosto razpostavljenih vasi imajo močnega 
deleža še na gorskem, celo' tipičnem planinskem alpskem gospodar-



stvu, a premorejo hkrati žet prve vinograde, pa razen travnikov 
obilo polja. Kot tipična podgorska pokrajina razpolaga z obilico 
vode, pa posebej z močnimi vodnimi silami, prikladnimi za prido
bivanje električne energije. Zato moremo* pristaviti, da so v Tol
minski kotlinici tudi pogoji za krepko* industrializacijo. Toda tu 
smo še vedno* v gospodarsko slabo* razviti pokrajini; za industrijo 
so ustvarjeni šele prvi začetki. Danes smo* tu še vedno* v pretežno* 
kmetijskem predelu, kakor je* kmetijstvo* v  prevladi tudi po ostalih, 
recimo zunanjih delih Tolminskega, h katerim spada predvsem 
Cerkljansko hribovje s šembiško goro, zraven tega pa še široke po
krajine: Baška dolina, zlasti njen spodnji del, Soška dolina v bli
žini, bodisi nad, kakor tudi pod Tolminsko kotlino*, najsevernejši 
konec Banjščic z zgornjim Čepovanom. Vse to se je* skozi stoletja 
štelo* v  deželico* Tolminsko*. Ves ta svet Tolminskega je svet gora in 
hribov, mnogih hribov, pa pretežno* zelo* strmih, z redkimi dolinami 
vmes, povečini stisnjenimi na ozko*. In ta svet Tolminskega je imel 
na razpolago pičlo* mero* obdelovalne zemlje: za polje in za travnik 
ter košenice je bila vedno* stiska. Ne čudimo* se*, da nam zgodovinski 
viri še iz nedavne preteklosti pripovedujejo*, kako so si ljudje krčili 
gozd celo* v hudih strminah, pa ga preurejali v  trate-košenice ali 
celo v njive* ter se skušali naseliti v novih skromnih, včasih celo* skri
voma ustanovljenih naseljih (II, 1). Vedno je bila skopa svojim 
ljudem ta razgibana zemlja Tolminskega, celo* daleč v  predgorju so 
bili prisiljeni kupovati ali preurejati si zemljo za planinam po
dobne pašnike za živino*, ki je pomenila najčešče osnovo njihovemu 
gospodarstvu. Tudi dandanes se* kaže* živinoreja kot najnaravnejša 
in najbolj možna gospodarska panoga v  območju široke pokrajine 
Tolminskih hribov. Skozi dolga stoletja je bilo težko*, dostikrat ob
upno težko* vztrajati na tej skopi zemlji. Z upori so* si v  fevdalnih 
časih Tolminci skušali popraviti stvari ter izboljšati svoje življenje. 
A mnogi in mnogi so v teh starodavnih časih zapuščali domačije ter 
odhajali po* svetu, iskat si boljšega življenja. Na stotine, na tisoče 
je po Slovenskem raztresenih ljudi, ki še danes s svojim priimkom 
Tominec zgovorno pripovedujejo, da so* se njihovi predniki razselili 
zdoma, kjer mačeha-zemlja zanje ni imela kruha.

Tudi Cerkljansko* spada k pokrajinam tega istega Tolminskega 
in v marsikaterem »Tomincu« široko* po* Slovenskem bi nemara 
mogli prepoznati potomca človeka, ki se je pred stoletji podal v  svet 
s hribov ob Idrijci. In še danes so* v  teh hribih skope možnosti za 
življenje, trdi pogoji za obstoj, poziv vsem boljše razvitim pokra
jinam, da mislijo’ na pomoč in jo pripravljajo.



ZAKLJUČNI PREGLED IN PRIMERJAVA

GORIŠKO PRIMORJE V PREGLEDU. Teritorialno-upravno j e  vse 
osvobojeno' slovensko Posočje organizirano' v okraju Gorica, ki ima 
svoj sedež v Novi Gorici. Reči moremo, da obsega Goriški okraj 
danes, ako pustimo v  nemar južnozahodne dele, ki so vključeni 
Italiji, tiste pokrajine v Posočju, ki so nekdaj pripadali deželi Go
riški. Pri tem seveda ne smemo prezreti, da so razlike tudi na 
Krasu ter v zgorji Vipavi in okrog Idrije.

Goriški okraj druži v  upravno in ekonomsko enoto alpsko Po
sočje okrog Bovca, Kobarida ter Tolmina ki ima značaj visoko
gorske alpske pokrajine, z mnogo' skalnatega površja, malo' gozda, 
pa malo obdelovalne površine, pač pa obilo planin in planinske 
živinoreje, nekaj izkoriščene vodne energije in še zeloi velik poten
cial za nove hidrocentrale, v industrializaciji pa šele prve pričetke 
ob Bači, v  Tolminu, v Bovcu ter v Kobaridu. V prometu set te pokra
jine dotakne železnica le na robu v Baški dolini in Tolminski 
kotlini, v zgornji Soški dolini pa mora za prometne zveze služiti 
avtobus in kamion. Turistični promet ima tu izvrstne možnosti, a se 
spričo odročne lege in pičlega gostinskega aparata resno' začenja šele 
v zadnjih letih. Vse to smo skušali obravnavati v  okviru knjige O' 
Slovenskem alpskem svetu.

Druga pokrajinska enota Goriškega okraja je svet v  srednjem 
Posočju z značajem hribovja, sredogorja in visokih dinarskih pla
not, s komaj kaj boljšimi pogoji za poljedelstvo, z res neznatnimi 
ravnimi površinami, z nekaj malega boljšimi za travnike, a pičlimi 
tudi za pašnike, pač pa z znatnimi, na dinarskih planotah celo 
velikimi dobrimi gozdi. Za samo' kmetijstvo srednje Posočje malo* 
pomeni. Pač pa so' njena odlika rudnik živega srebra v Idriji, veliki 
hidrocentrali ob Soči v  Anhovem ter v Doblarju, pa na konkretne 
načrte naslonjene možnosti za nadaljnjo elektrifikacijo', zlasti na 
Idrijci. Velike množine padavin so značilne za oba naša gorska 
predela, za Visoko in za Srednje Posočje. Na Soči je veliko podjetje 
za izdelovanje cementa in cementnih izdelkov v  Anhovem, a druge 
industrije v tem gorskem področju še ni.

Tretja velika pokrajinska enota Goriškega okraja, to so pokra
jine Brda, Goriška ravan ter Vipava, vinorodni, sadjarski ter zele
njadarski predel z možnostmi stopnjevanja zgodnjih poljskih sa
dežev ter sadja v  smislu specialnega komercializiranega kmetijstva. 
Ker je iztrgana Gorica, je industrije tu še malo, pač v območju ter 
okolici Nove Gorice, izven tega še precej v Ajdovščini, drugače pa



pretežno' pričetki nove industrializacije kakor v Batujah v spodnji 
Vipavi. Industrializacija se sicer' tu ne more opreti na lastne po
gonske sile, razen na Hublju, toda spričo možnosti prenosa elek
trične energije iz Posočja ne bo' težko ustanavljati industrijska pod
jetja v  oporo še vedno' preveč prevladujočemu kmetijstvu. V pro
metnem pogledu je ta predel zaostal, zato' mora tudi tu močno 
pomagati avtobusni ter kamionski prevoz. Zaradi specifičnosti 
kmetijstva je v tem predelu velika potreba po dobrem, specializi
ranem trgovinskem sistemu.

Četrti pokrajinski svet Goriškega okraja imamo' v kosu Krasa, 
ki je vključen v to upravno' enoto, in sicer je to nižji zahodni Kras. 
Odtrgan od bližnjih velikih industrijskih ter urbanskih središč 
Gorice in Trsta je Kras v  zelo kočljivem gospodarskem položaju.

To so pokrajinski predeli Goriškega okraja, ki sta od njih 
Brda ter Vipava najbolj svojevrstni pokrajini v celotni Sloveniji.

Goriški okraj v  sedanjem obsegu meri 2410 km2, kar pomeni 
12,0 %' vsega ozemlja Slovenije. Prebivalcev biva na tej površini 
samo 113.000, kar predstavlja le 7,5% vsega ljudstva LR Slovenije 
(po stanju v letu 1953). Obljudenost je tedaj v Goriškem okraju zelo 
pičla, nič več ko 47 ljudi na km2, medtem ko znaša gostota obljude
nosti v  celotni Sloveniji 78 na km2. V srednjem in zgornjem Posočju 
smo v gorskem svetu, znatnejših mest ter industrijskih krajev ni, 
samo v  Brdih ter v Vipavi se je moglo' kmetsko ljudstvo znatneje 
zgostiti, a še tam manjkajo prave širše ravnine.

Delež in vloga Goriškega okraja v  celotni strukturi in gospo
darski enoti LR Slovenije se zrcali iz naslednjih podatkov:

Od celotne površine Goriškega okraja v izmeri 2410 km2 od
pade poi podatkih, objavljenih v statistiki (SG 1957) samo 5,3 % na 
njive z vrtovi, 0,1 % na sadovnjake ter 1,1 % na vinograde, skupno 
tedaj samo 6,5 %. Komaj za spoznanje drugače je zastopan travnik, 
saj mu pripada samoi 4,5 % celotne površine. To' so porazne navedbe 
O' pogojih za kmetijstvo' v  Goriškem okraju, tem bolj, ker moramo 
pomisliti, da odpade od njiv z vrtovi in sadovnjaki ter vinogradi 
največji delež na Vipavoi ter Brda, pa da je spričoi tega delež v 
Gorah srednjega in zgornjega Posočja še znatno manjši.

Pač pa pripada nič manj kot 40,7 %, vsega površja pašnikom, ki 
jih je vsekakor največ v visokih gorah in na Krasu, a obilo' tudi 
v srednjem Posočju. Pašniki so> v poglavitnem klimatsko pogojeni.

Končno' imamo izkazanih še 38,8 %i gozdne površine, od tega 
najboljši del pač na dinarskih planotah, a precej tudi v Alpah, 
medtem ko gre v nižjih predelih največ za slabo h osto.



Vse naštete zemljiške kategorije skupaj predstavljajo skupaj 
89,9 %> površine Goriškega okraja. Manjka potemtakem še 10,1 % 
površine, ki more biti, ako so navedeni gospodarskostatistični po
datki točni, samo neroden svet, le neproduktivno' površje, ki ga ne 
moremo šteti k nobeni od tu upoštevanih zemljiških kategorij; barja 
in trstišča, ki predstavljajo samo: 0,03 %  površja, smo pri tem pustili 
vnemar1. Manjkajočih 10,1 % površja morejoi biti tedaj samoi skalovje 
v  visokih gorah in na Krasu, pa drugo za kulture neuporabno ter 
neuporabljeno zemljišče.

Napravimo si sedaj še pregled, koliki delež pomeni Goriški 
okraj s  svojimi kmetijskimi osnovami v celoti LR Slovenije. Imejmo 
pri tem pred očmi, da predstavlja Goriški okraj po arealu 12,0 %, 
a po številu prebivalstva 7,5 % celotne LR Slovenije. Njiv s sadov
njaki pa ima Goriški okraj le 4,2 % vseh slovenskih, a vinogradov
10,6 %', sadovnjakov 1,2 %, travnikov 5,9 %, pašnikov 23,8% ter 
gozda 10,0 % in končno morčvirja ter trstišč 3,5 %. Samo v arealu 
pašnikov je nad slovenskim povprečkom. V vinogradih ter v gozdu 
še nekako' enakovredno- drži sorazmerje, a v vseh drugih zemljiških 
kategorijah je močnoi na slabšem. Pri tem opozorimo', da je pri
merjava med sadovnjaki ter vinogradi in njivami v  drobnem težko> 
izvedljiva, ker soi ti sadeži v  Vipavi ter v  Brdih in sploh na Goriškem 
v medsebojni pomešanosti, tako da statistično niso dosledno ločeni.

Glede živinoreje naj omenimoi, da ima Goriški okraj 9,69 % go
ved Slovenije, pa le 4,9 %i prašičev ter1 20,7 % ovac. Dasi ima Go
riški okraj le 8,7 %i vinskih trt, znaša vinski pridelek 22,0 % va
gonov pridelka v  grozdu ter celo 24,2 %  vsega vina v  hektolitrih 
cele Slovenije.

Glede socialnogospodarske strukture prebivalstva je tako, da je 
v okraju Gorica 45,4 % v  kmetijstvu zaposlenega prebivalstva, toda 
le 10,8 '% v  industriji, a 5,1 %  v  obrti, 3,1 % v gozdarstvu, 4,0 % v 
prometu itd. Goriški okraj pa premore le 5,6 % vseh industrijskih 
podjetij LR Slovenije^, a celoi samoi 4,0 % industrijskih delavcev in 
zaposlencev. Toda v  proizvajanju električne energije Slovenije so
deluje Goriški okraj z 10,5 % zaposlencev.

Neugodnoi gospodarskoi stanje Goriškega okraja se iz teh sta
tističnih ekonomskih podatkov zrcali jako- dobro. Ne čudimo se, da 
je tako silno mnogo izseljencev iz Goriškega okraja, bodisi po no
tranji ter vzhodni Sloveniji, kjer jih je obiloi še iz obdobja med 
obema vojnama, a ne malo po mestih ter industrijskih krajih od 
Jesenic do Maribora iz dobe poi osvoboditvi. Mnogo in nemara še 
več kot v  Sloveniji je izseljencev iz Goriškega okraja po svetu



izven domovine, po Severni ter Južni Ameriki še prav posebno. 
Seveda niso pri tem imeli odločilno vlogo narodnopolitični razlogi, 
temveč vsekakor tudi ekonomski, ki so v temelju prevladovali. Do
kler se ne bo popravilo tu samo v glavnem karakterizirano' stanje, 
in sicer popraviloi v smeri industrializacije, bo v Goriški deželi 
vedno potreba in razpoloženje za odselitvijo'.

KOPRSKO PRIMORJE V PREGLEDU. Drugi del Primorja, ki po*- 
meni neposredno in posredno zaledje južnega Tržaškega zaliva, je 
teritorialno-upravno organizirano v okrajno: skupnost s središčem 
v Kopru. Koprski okraj sestoji iz več po prirodi in po gospodarski 
strukturi dokaj raznoličnih pokrajin.

Predvsem mu pripada svobodni del slovenskega morja z obalo 
južnega dela Tržaškega zaliva, z osnovo za morsko ribištvo in 
plovbo, z obrežnimi napravami, solinami, pristaniškimi zgradbami 
in lukami ter luškimi mesti samimi, pa s temelji za obmorski turi
stični promet. Toi je tedaj predel izrednega pomena, docela svoje
vrstne veljavnosti, ki se z njega svojstvi ne more primerjati nobena 
druga pokrajina LR Slovenije.

Druga osnovna pokrajina Koprskega Primorja in okraja so 
Šavrinska Brda, naslanjajoča se neposredno na morsko obrežje. To 
je naš najbolj mediteranski svet, z milim južnim podnebjem, z oljč
nimi nasadi, smokvami, vinskoi trto, sadjem, z vrtno kulturo po> 
terasah v  flišu, z zgodnjimi povrtninami, zgodnjim sadjem in sploh 
z ranimi sadeži, s komercializiranim kmetijstvom, ki mu prav tako 
ni enakega v  Sloveniji.

Tretja pokrajina Koprskega okraja, to je Kras, ki se Šavrinska 
Brda vzpno vanj neposredno, ki pa predstavlja v vsem obsegu ne
posredno sosedstvo Tržaškega zaliva. Obsežna pokrajina, katere 
manjši del na SZ pripada še Goriškemu okraju, je v spodnjem delu 
še precej mediteransko' vplivana, še s smokvami, posameznimi olj
kami in si posebnostjo zelo cenjenega vina terana. Toda Kras prehaja 
v višjem zgornjem delu na severni strani v zelo celinsko' Senožeško 
hribovje, a na južni strani v skalnato podgorsko' planjavo Slovenske 
kraške Istre na obeh straneh Slavnika. To je vsekakor gospodarsko 
malo razvit svet, po> prirodnih svojstvih slabo obdarovan, ki potre
buje posebne nege ter ek o n o m s 1«> u p ra v n e brige.

Četrta pokrajina so Brkini, ki so iz flišnih tal. Na severu in 
na jugu jih obdajata obe imenovani krili Krasa, a v vzhodnem delu 
je v  njih zarezana dokaj globoka Reška dolina, širša v najvzhod



nejšem področju, kjer poteka čeznjo* široki prehod v Reškemu mor
skemu zalivu v Kvarnem. Tu so zaznavni le še rahli vplivi Medi
terana, a gospodarska struktura nam razodeva poteze preslabe 
razvitosti pretežno* kmetijske pokrajine. Ta zmerno visoki svet pa 
obrača pozornost na.se po* dejstvih, da, leži skoraj natančno na sredi 
med Tržaškim ter Reškim zalivom, vendar na žalost v okoliščinah, 
da se v njem ne v  eni ne v drugi smeri do* sedaj ne uveljavljajo 
spodbudni ekonomski vplivi velikih obmorskih gospodarskih sre
dišč.

Peta pokrajina, to* je Pivka, ki se naslanja na Brkine ter Reško 
dolino in ki je pač obema najbolj podobna po* prirodi in ekonomiki, 
a se od njih vendarle razlikuje po večji kontinentalnosti, visoki 
razvodni in razpotni poziciji, po* posebnih turistično privlačnih 
kraških pojavih. Na, Pivki smo že nekako* na sredi med Trstom- 
Koprom in Ljubljana; tu se bodi v prirodnih svojstvih kot v gospo
darski strukturi kažejo* že krepkejše vezi na celinsko ko na morsko 
stran; vsekakor moremo govoriti o kolebanju med privlačnostjo* ene 
in druge.

Končno je tu še pokrajina velikega Snežniškega višavja, ki 
pomeni visoko* pregrajo* med primorskim ter kontinentalnim svetom. 
Šteti jo moremo* bodi v Primorje, bodi na celinsko stran, kamor po 
značaju prirode* vsekakor bolj spada. Pomeni pa zelo važno dopol
nilo primorskega gospodarstva, zlasti s* svojimi silnimi gozdi, ki 
spadajo* med največje na Slovenskem, pa tudi z možnostmi pla
ninske paše, ki so bile nekdaj mnogo* bolj izkoriščane ko danes.

Visoki kontinentalni gozdi in toplo južno morje na krajeh, ob 
njih hribovite in kraške, na pol celinske, skoraj docela kmetijske 
pokrajine na eni ter dobro razviti komercializirano-kmetijski pre
deli na drugi strani, z malo* industrije, malo urbanskega gospodar
stva in prebivalstva in veliko* veliko potrebe po gospodarski pomoči 
iz bistveno* boljše razvitih krajev notranje Slovenije — takšna je 
sestava našega Koprskega okraja.

DELEŽ PRIMORJA V LR SLOVENIJI. Osvobojeno* Slovensko* Pri
morje je v  glavnem danes upravno^teritorialno urejena v oba pri
morska okraja, v  Goriškega in v Koprskega. Skupaj meri naše 
Primorje, to se pravi Goriško* ter Koprska Primorje* v  okrajnih 
obsegih areal 4356 km2, kar predstavlja 21,5 %, celotne LR Slove
nije*. Prebivalcev ima po* stanju v 1953. letu 212.900, kar pomeni 
samo* 14,1 %* celotnega ljudstva Slovenije. Medtem ko* imamo v



arealu osvobojenega in priključenega Primorja vendarle še nekaj 
več ko petino Slovenije, se nam pokaže v  prebivalstvu komaj sedmi 
del vsega ljudstva LRS. Naše osvobojeno Primorje je tedaj slabo 
obljudeno; ozemlje, saj znaša gostota v  njem samo- 48,9 ljudi na km2, 
v okr. Gorica 48,7, a v okr1. Koper1 49,1, torej znatno' pod povpreč- 
kom, ki je znašal za isto doboi 74. (Statistički godišnjak FNRJ 1959.) 
Toda dasi je res, da ima Primorje nekatere redko poseljene pokra
jine, kakor soi zlasti Goriške Goret, saj je to pretežno1 kraška dežela, 
je vendarle poglavitni vzrok nesorazmerju med arealom in prebi
valstvom v  dejstvu, da smo pri novi razmejitvi ostali brez Gorice 
in brez Trsta, obeh mestnih, gospodarskih ter upravnih središč 
Primorja. Tja se je preseljevala naša delovna sila, tam se je najbolj 
namnožiloi prebivalstvo' Primorja, a prav ti dve mesti z najbolj 
urbanizirano' bližnjo okolicoi sta ostali onstran nove državne meje. 
Keir sta obe glavni mesti tako rekoč iztrgani iz celotne, organično 
zrasle primorske pokrajine, se je razodeloi naše Primorje kot prese
netljivo malo urbanizirano' in zelo redko obljudeno' podeželje, med
tem k o- izkazuje mestna pokrajina tik onstran meje nenavadno' gosto 
obljudenost. Dejansko' pa nam šele vsa dežela kot celota pokaže 
pravo sliko.

Obdelovalna sposobnost Primorja je ovirana prvič z, dejstvom, 
da je v južnem ter v srednjem delu v prevladi kraškoi površje, a na 
severa visokogorski svet zahodnih Julijskih Alp. Od celotnega arc
ala Primorja je le 14,2 % obdelovalne površine, in sicer 6,5 % njiv 
z vrtovi, 1,4 %j vinogradov, 0,2 %  sadovnjakov ter 6,1 %  travnikov. 
Pašniki zavzemajo nič manj ko 39 %, a gozdi 36,2 '%, celotne povr
šine. Pri tem nam preostane še 10,5 %  arcala, ki ni obsežen v nobeni 
od gospodarskih zemljiških kategorij in ki ga moramo potemtakem 
šteti med nerodovitno zemljišče, kar spričo močnega deleža visokih 
gora ter krasa ne preseneča.

Primorski delež v celotnem gospodarstvu Slovenije se zrcali 
v naslednjih podatkih. Celotna vsota obdelovalne zemlje v  Pri
morju predstavlja samo 10,9 % skupnega obdelovalnega zemljišča 
LRS, a same njive z vrtovi 10,2 % tetr travniki 12,3 %. Od njivskih 
sadežev pomeni pšenica 9,4 % pšeničnih njiv Slovenije, rž le 2,1 % , 
oves 6 %, ječmen 8,2 %, a koruza 12,4 %, vsa žitna površina 8,3 % , 
toda vse njive s; povrtninoi 15,2 %.

Sadovnjaki Primorja pomenijo le 4,4 '%» skupnih slovenskih; 
znano je, da imajo' na Primorskem sadno' drevje najraje med dru
gimi kulturami. Pridelek jabolk predstavlja 11,5 % skupne mno-



žinei LRS, slive v Primorju pomenijo' po številu dreves 23,3 %, a po 
sadežu v  1954. letu 6,7 % skupne vsote v vsej Sloveniji. Toda ma
relice v Primorju dajo 29 % vsega slovenskega pridelka, medtem ko 
predstavljajo češnje v  drevesih 55,5 %  ter v sadežu 61,3 % celotne 
vsote za Slovenijo. Podobno se močan delež Primorja pokaže v vi
nogradništvu, saj je tam 23,4 %  vseh vinogradov LRS poi arealu, a
18,7 %' po množini trt ter 35,7 %i po vinskem pridelku. Yse, kar ima 
Slovenija južnega sadja, daje Primorje, in sicer ima 62.000 smok- 
vinih dreves, od tega 7000 v  nekdanjem Sežanskem okraju, 24.000 
v okraju Gorici ter 31.000 na Koprskem. Oljke so po veliki večini 
na Koprskem, 85.000 dreves.

Kar se tiče živinoreje, premore Primorje 9 % konj Slovenije, 
9,2 %' prašičev, 13,6 '%' perutnine, 15,7 % goveda in 29,1 %■ ovac.

V Primorju je 17,9 % slovenske goizdne površine, a iglavcev 
imajo' 13,2 %. V skupni vsoti pogozdovanja odpada 37 %' na Primorje.

Za celotno gospodarsko strukturo je značilno, da je v našem 
Primorju 45,2 % prebivalstva zasidranega v  kmetijstvu, pa da po
menijo' primorski kmetovalci 16 % kmetijskega prebivalstva ce
lotne Slovenije. Toda velik del tega je visoko razvito koanercializi- 
rano kmetijstvo. V industriji je bilo' ob prehodu iz leta 1956 v  1957 
zaposlenih 6 % celotnega prebivalstva Primorja, kar pomeni 8,5 % 
industrijskega prebivalstva celotne Slovenije. Zaposlenci v obrti so 
predstavljali 13,5 % vseh slovenskih obrtnikov. Delavci in usluž
benci v  rudarstvu pomenijo' 4,5 %i slovenske vsote. Primorje pri
speva že sedaj (1957) 11,6 %' celotne vsote kwh LRS ter ima odlične 
pogoje za nadaljnjo' elektrifikacijo na Soči in na Brkinski Reki. 
S svojim deležem na turizmu je udeleženo' na, slovenski vsoti (1958) 
z 22,5%. Na narodnem dohodku Slovenije participira Primorje z 
9,4 % v  letu 1954, z 9,6 %, v  letu 1957, a leta 1958 z 9,85 %.

Dosedanji šibki delež Primorja na industriji LRS je zopet uči
nek dejstva, da so poglavitna, industrijska podjetja ostala v mestih 
onstran nove meje, v Gorici, Tržiču in Trstu. Toda industrializacija 
tudi v  Primorju naglo' napreduje, dasi prevladujejo v  dosedanjih 
začetnih stopnjah manjša podjetja.

Končno je prav posebno' važno, da je velikanska ekonomska 
vrednost Primorja v  stvareh, k i jih naši statistični podatki niso 
mogli zajeti. To je predvsem delež na morju, na novi vlogi Slovenije 
v pomorski plovbi, obrežni ter prekomorski, pa na gospodarskem 
izkoriščanju morja, v obliki morskega ribištva, konservne indu
strije, v solarnah, v morskih kopališčih in zdraviliščih itd. Tu je



možnost še večjega izkoriščanja sredozemskega podnebja v kme
tijstvu, zgodnjih povrtninah, v zgodnjem sadjarstvu itd., v zdrav
stveni brigi. Odprte so možnosti za ladjedelništvo, za krepko- stop
njevanje pomorskega prevoza, odkar smo- usposobili luko v Kopru 
za oceanske ladje, za obmorske industrije v obliki predelave preko
morskih sadežev itd. Vse to je prineslo- Primorje v Slovenijo«, sicer 
marsikaj šele v potencialni obliki, toda z zagotovilom mogočnega 
razvoja, ki bi bil brez svobodnega Primorja nemogoč. In vse te 
bogato nakazane možnosti moramo tudi šteti med vrednote, s kate
rimi je Primorje udeleženo^ v gospodarstvu celotne LR Slovenije.
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