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OGOZDOVANJE SENOŽETI KRIŠKE GORE IN BREGINJSKEGA STOLA
Izvleček:
Po opustitvi košnje v desetletjih po drugi svetovni vojni so bile senožeti Kriške gore in
Breginjskega Stola prepuščene spontanemu ogozdovanju. Danes ogozdovanje bolj ali
manj aktivno poteka na 75 % površine nekdanjih senožeti na Kriški gori, medtem ko je
na Breginjskem Stolu ta delež izrazito manjši, le 25 %. Namen dela je poiskati
dejavnike v pokrajini, ki vplivajo na proces ogozdovanja, analizirati potek ogozdovanja
in najti vzroke za različna vzorca ogozdovanja na obeh gorah. Opuščanje gospodarjenja
na senožetih je tesno povezano z opuščanjem kmetijstva, predvsem živinoreje v
pokrajinah pod gorama. Težko dostopne senožeti, katerih košnja je zahtevala veliko
delovne moči in časa, so bile med prvimi kmetijskimi zemljišči na katerih so kmetje
opustili rabo. Senožeti Breginjskega Stola se v primerjavi s senožetmi Kriške gore
ogozdujejo izrazito počasneje, kljub temu da območje spada med najbolj namočene dele
Slovenije. Na Breginjskem Stolu se je izoblikoval tudi drugačen vzorec zaraščanja.
Gozd, od drevesnih vrst predvsem listavci, tu napreduje od zgornjega gozdnega roba po
senožetih, najhitreje po hudourniških grapah, navzgor; medtem ko se na Kriški gori
zarašča skoraj izključno smreka, najpogosteje se oblikujejo gruče dreves. Kdaj se bodo
senožeti popolnoma zarasle, ni mogoče napovedati. Gotovo je le, da bo naravni proces,
ki tu poteka zajel celotno površino senožeti Kriške gore in tisti del senožeti
Breginjskega Stola, ki leži pod gozdno mejo, če ne bo vanj posegel človek, zaradi katere
od prednosti ohranjanja travnatih površin.
KLJUČNE BESEDE: Kriška gora, Breginjski Stol, ogozdovanje, senožeti,
fitogeografija
SPONTANEOUS AFFORESTATION OF ABANDONED HAY MEADOWS AT
MOUNTAINS KRIŠKA GORA AND BREGINJSKI STOL
Abstract:
Following the abandonment of mow in time after the World War II, spontaneous
afforestation took place on hay meadows at mountains Kriška gora and Breginjski Stol.
Nowadays spontaneous afforestation is the predominant process on 75% of Kriška
gora's abandoned hay meadows, while the percentage is significantly lesser – only 25 %
on abandoned hay meadows of Breginjski Stol. Purpose of the B.A. paper is to show
those factors, which effect the process of spontaneous afforestation, to analyze the
progress of this process and to find the reasons for the two different overgrowing
patterns. The abandonment of land management on hay meadows is tightly connected
with the abandonment of agriculture, particularly livestock farming. Because
haymaking at the mountains demanded a lot of work force and time, hay meadows were
among the first lands where agriculture was abandoned. The overgrowing process is
much slower at Breginjski Stol than at Kriška gora, even though the area is among the
regions with most rainfall in Slovenia. Also a different overgrowing pattern can be
observed at Breginjski Stol. The wood, mainly deciduous trees, grows from the upper
edge of the forest up the hay meadows, most intensively in torrent courses, while pine is
the prevailing pioneer sort that grows at Kriška gora. It usually grows in tufts. It is not

possible to predict when the hay meadows will be completely overgrown by woods.
But it is sure, that this natural process will eventually prevail on the whole area of hay
meadows at Kriška Gora and Breginjski Stol, if for some reason human will not
intervene.
KEY WORDS:
phytogeography
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1. UVOD
1.1 NAMEN IN CILJ DIPLOMSKE NALOGE
Skoraj celotno površje Slovenije bi še danes pokrival gozd, če ga ne bi za svoje
potrebe v stoletjih od naselitve izkrčil človek. A človek je s svojim delovanjem
oblikoval svojevrstno kulturno pokrajino. V začetku 20. stoletja, ko je kmetijska
pridelava potekala na najobsežnejših površinah, je gozd pokrival okoli 45 % ozemlja
Slovenije. Pomanjkanje ravninskega sveta je kmete prisililo, da so za košnjo in pašo
izkrčili gozd celo na zelo strmih pobočjih v gorskem svetu in nastale so senožeti. Ker
se človekova dejavnost stalno spreminja, se spreminja tudi izgled pokrajine.
Gospodarjenje na senožetih je do danes skoraj popolnoma zamrlo, gozd se vrača na
svoje stare površine in v sedanjosti pokriva že skoraj 60 % (Petek, 2004) vsega
ozemlja Slovenije.
Za temo diplomske naloge sem izbrala ogozdovanje senožeti, proces, ki sem ga celo
življenje spremljala, tako rekoč, na dvorišču. Izgled Kriške gore se je v času mojega
življenja izrazito spremenil, kar sem občutila po eni strani kot izgubo, po drugi pa se
je v meni budilo zanimanje za ta naravni proces. V času študija me je ob obisku v
Breginju presenetilo opažanje, da se tudi »njihova« gora ogozduje.
Namen dela je proučiti tiste procese v pokrajini, ki so sprožili ogozdovanje senožeti
obeh gora, in tiste, ki na ta proces vplivajo še danes. Kriška gora in Breginjski Stol se
že na prvi pogled zaraščata po različnih vzorcih. Čeprav sta si kot gori glede na
nekatere značilnosti podobni, sta »postavljeni« v različna dela Slovenije, v različni
pokrajini. Da bi našli tiste razlike, ki vplivajo na različna vzorca ogozdovanja, je
potrebno poznati tudi obe pokrajini.
Senožeti so z izgubo proizvodne funkcije izgubile pomen za kmetijstvo. V
diplomskem delu želimo najti tisti pomen senožeti, ki kljub prenehanju košnje, ostaja.

1.2 DELOVNE HIPOTEZE
Kot vodilo v diplomskem delu sem postavila naslednje hipoteze:
1. Vzrok ogozdovanja senožeti je opustitev košnje. V Breginjskem kotu, kot
robnem in depopulacijskem območju, je proces ogozdovanja intenzivnejši.
2. Ogozdovanje zaradi velike količine padavin na Breginjskem Stolu poteka
hitreje.
3. Kmetijstvo, kot glavni preoblikovalec pokrajine na Kriški gori in Breginjskem
Stolu, na obeh območjih izgublja na pomenu. Ohranjanje senožeti v
prihodnosti ne bo odvisno od kmetijstva.
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1.3 METODOLOGIJA DELA
Diplomsko delo sestavljajo trije sklopi. Podajamo kratek pregled fizično in
družbenogeografskih značilnosti Kriške gore in Breginjskega Stola ter pokrajin ob
njunem vznožju. Tudi drugi del je predvsem teoretičen, tu obravnavamo pojme in
teme, ki nam osvetljujejo proces ogozdovanja z več zornih kotov: kaj so senožeti,
njihov pomen, ogozdovanje, vzroki za ogozdovanje.
Pri pregledu fizično in družbenogeografskih značilnosti smo se oprli predvsem na
strokovno literaturo, nekaj statističnih podatkov smo pridobili na Statističnem uradu
RS, nekaj so nam jih posredovali tudi domačini. V pomoč so nam bile karte v Atlasu
Slovenije in druge tematske karte. Samo Križe z okolico do sedaj niso bile
obravnavane v nobenem delu, je pa to območje zajeto v okviru del, ki obravnavajo
širšo pokrajino – Tržič (Gradišar, 1997, Strokovne osnove prostorskega dela
družbenega plana občine Tržič), Gorenjsko (Zbornik 12. zborovanja slovenskih
geografov – Gorenjska), Storžiško pogorje (Ančik, 1977). Breginj in Breginjski kot
obravnavajo Gams, Lovrenčak in Plut (1978), Peršolja (2006), Čušin (2006).
O ogozdovanju kot enem od tipov spreminjanja rabe tal sta pisala Drago Kladnik in
Matej Gabrovec v raziskavi Nekaj novih vidikov rabe tal v Sloveniji (1997), o tem
piše Franci Petek v doktorskem delu Spremembe rabe tal v 19. in 20. stoletju v
slovenskem alpskem svetu (2004). Z zaraščanjem kmetijskih zemljišč se je na
Kmetijskem inštitutu ukvarjal Tomaž Cunder (1998). Tudi obravnavanih območij so
se že dotaknile raziskave, o zaraščanju senožeti na Kriški gori so učenci OŠ Križe
izdelali raziskovalno nalogo (Zaraščanje, 2004), o problematiki opuščenih "dolenjih"
senožeti v okolici Breginja je z gozdarskega vidika pisal Mlekuž (1991), floristično
sestavo zaraščajočih senožeti in pašnikov v Breginjskem kotu (senožeti na
Breginjskem Stolu niso vključene) sta preučevala Dakskobler in Čušin (2006). V
Sloveniji se z zaraščanjem travnatih površin poleg geografske ukvarjajo gozdarska
(Mlekuž, več diplomskih del), biološka (Čušin, Dakskobler) in agronomska stroka
(Cunder, Eler).
Ob pregledovanju virov na svetovnem spletu smo ugotovili, da se s problematiko
ogozdovanja gorskih travnikov intenzivno ukvarjajo v Švici. Pri poglavjih o vzrokih
in poteku ogozdovanja smo si zato pomagali tudi z nekaterimi strokovnimi članki
švicarskih strokovnjakov (raziskava avtorjev Bebi in Baur Forest expansion in the
Swiss Alps (2002) izdelana na Švicarskem zveznem inštitutu za raziskavo gozda,
snega in pokrajine; rezultati raziskovalnega projekta Mögliche Folgen einer
Bewirtschaftungsaufgabe von Wiesen und Weiden im Berggebiet avtorjev Maag,
Nösberger in Lüscher (2001), izdelanega na Inštitutu za botaniko).
Namen tretjega dela diplomske naloge je čimbolj nazorno prikazati potek
ogozdovanja senožeti na Kriški gori in Breginjskem Stolu. Za to smo pridobili
podatke o rabi tal na obravnavanih območjih iz različnih časovnih obdobij. Katastrske
podatke smo pridobili z različnih spletnih strani in na izpostavah Geodetske uprave
RS. Uporabili smo tudi slikovni material (posnetke aerofoto snemanj, DOF,
fotografije).

2

Na terenu smo zbirali podatke, ki dopolnjujejo uradne statistične podatke. Stanje
ogozdovanja smo s popisom testnih ploskev smo preverili na senožetih na Kriški gori
in Breginjskem Stolu.
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2. FIZIČNO IN DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
OBRAVNAVANIH OBMOČIJ
2.1 KRIŠKA GORA IN VASI OB NJENEM VZNOŽJU
Sleme Kriške gore in Tolstega vrha po eni strani zapira Tržič v ozko dolino, po drugi
pa Križam in okoliškim vasem nudi prisojno vznožje, ki se odpira proti Dobravam in
Kriškemu polju. Tu se stikata ravninski svet Ljubljanske kotline ter vzpeti svet
Kamniško-Savinjskih Alp.
V diplomski nalogi bomo pozornost namenili predvsem vasem, v katerih živijo
lastniki senožeti na Kriški gori, to so Križe, Zgornje in Spodnje Vetrno ter Gozd. Med
njimi obstajajo velike razlike, saj so Križe izrazito večje od ostalih treh vasi, ležijo na
robu Kriškega polja, imajo funkcijo središčnega naselja, ostale vasi so manjše in
ležijo na pobočju Kriške gore.

2.1.1 Geološko - geomorfološki pregled
Ker je svet okoli Križev na stiku dveh velikih pokrajinskih enot, Ljubljanske kotline
in Kamniško – Savinjskih Alp, območje zaznamuje tudi geološka in geomorfološka
pestrost. Pobočja Kriške gore se v Ljubljansko kotlino spuščajo preko terciarnega
gričevja vzporedno z večjim tektonskim prelomom, ki poteka od doline Save Dolinke
po robu Ljubljanske kotline proti vzhodu.
Kriška gora je približno pet kilometrov dolg gorski hrbet vzhodno-zahodne
slemenitve, del Storžiškega pogorja. Proti vzhodu se nadaljuje v Tolsti vrh (1715 m).
Sestavljata ga masiven apnenec in zrnat dolomit zgornje triasne starosti, na severnih
pobočjih se pojavljajo tudi apnenec, dolomit, lapor, peščenjak in vulkanske kamnine
spodnjega in srednjega triasa (Osnovna geološka karta, 1977). Severna, osojna
pobočja so izredno strma, predvsem na vzhodu skalnata, pod njimi so nastala melišča.
Južna, prisojna pobočja so nekoliko zložnejša (naklon med 30° in 35°), čeprav
ponekod dosežejo naklon tudi 40°. Pobočja se za 600 metrov dvignejo nad najvišje
ležečo vas Gozd in za več kot 1000 metrov nad Križe in dosežejo vrh v tako
imenovanih Vratih, na nadmorski višini 1591 m.
Vznožja južnih pobočij so zgrajena iz oligocenskega lapornatega peščenega meljevca
– sivice. Pod južnimi pobočji je na sivico odložen apneniški in dolomitni grušč,
ponekod sprijet v brečo, holocenske starosti. Grušč odložen na mastno podlago
razmočene sivice predstavlja nevarnost za proženje zemeljskih plazov, ki so v
gozdovih nad Križami in Pristavo (Prekoršek, 1964). Ker je sivica nastajala v
obrežnih pasovih morja, jo sestavljajo zelo drobni delci, kar jo dela nepropustno za
vodo. Na stiku sivice in za vodo propustnih kamnin (grušča, konglomerata in proda)
zato prihajajo na dan mnogi izviri.
Jugovzhodno od Križev, pod Kriško goro se je sivica ohranila na površju, tu se je
oblikovalo nizko gričevje (terciarno gričevje). Ker je nastalo na mehki glini sivici, so
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ga lahko razrezali tudi manj vodnati, nestalni vodotoki in ustvarili sistem globokih,
hudourniških grap z dokaj strmimi (20 – 35 %) pobočji. Največjo erozijsko moč imajo
hudourniki, ki izvirajo izpod pobočnega grušča, saj se z vodo napajajo globoko iz
pobočja Kriške gore. (Strokovne…, 1981)
Še nižje so s konglomeratni in prodni zasipi v obliki teras, ki sta jih preoblikovali
fluvioglacialna akumulacija in erozija. Najvišje, najstarejše (terciar) usedline so
sprijete v konglomerat, nižje terase so sestavljene iz proda in peska. Najvišja
konglomeratna terasa je zakrasela in porasla z gozdom. Na nižji prodnati terasi leži
Kriško polje, na katerem so njive in travniki.

2.1.2 Podnebne značilnosti
Reliefna pestrost, prehod iz nižinskega sveta v gorski svet Kamniško-Savinjskih Alp
se odraža tudi v klimatskih značilnostih območja. Križe, najnižja vas na
obravnavanem območju, leži na nadmorski višini 510 m, Gozd na nadmorski višini
889 m, pobočja Kriške gore se vzpnejo do višine 1591m.
Graf št. 1: Klimogram Golnik (podatki za obdobje 1961-1990)
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Merilnih padavinskih postaj na obravnavanem območju ni (Mreža…), do leta 1978 je
delovala postaja na Golniku, ki leži pod Kriško goro, v sedanjosti količino padavin
beležijo v Tržiču. Povprečna letna količina padavin na Golniku za obdobje 196119901 znaša 1554 mm, v Tržiču znaša za obdobje 1993-2006 1347 mm (Zupančič,
1995; Meteorološki letopisi; Izbrani…). Padavine prinašajo predvsem zahodni in
1

Podatki so zaradi neobratovanja postaje leta 1973/74 in od leta 1978 naprej interpolirani.
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jugozahodni vetrovi. Z višino se količina padavin veča, Kriška gora spada v območje
s povprečno letno višino padavin med 1600 in 1800 mm (Zupančič, 2001).
Padavinski režim je submediteranski, z dvema padavinskima viškoma na prehodu
pomladi v poletje in jeseni. O izrazitem primarnem višku ne moremo govoriti (glej
graf št. 1). Nižek padavin je pozimi, poletnega nižka ni, kar nakazuje že močan vpliv
celinskega padavinskega režima.
Snežna odeja se na merilni postaji Golnik v obdobju od leta 1961 do 19912 pojavlja
od novembra do maja, novembra so povprečno 4,4 dnevi s snežno odejo, maja so
snežno odejo zabeležili le leta 1985. Največ dni s snežno odejo je januarja, povprečno
20, 2. Največ dni s snežno odejo so namerili v sezoni 1980/81, 115; povprečno jih je
63,2 (Klimatografija, 2000). V zadnjem času je bila s snegom bogata sezona 2005/06,
ko so v Tržiču našteli kar 120 dni s snežno odejo (Meteorološki letopisi). Snežna
odeja na južnih, prisojnih pobočjih Kriške gore, kljub višji nadmorski višini, pogosto
skopni prej kot v dolini, deloma zaradi temperaturnega obrata, deloma zaradi večjega
vpadnega kota sončnih žarkov.
Slika 1: Sneg na pobočjih Kriške gore spomladi pogosto skopni hitreje kot v dolini

Vir: Ana Zupin Muzik

Povprečna letna temperatura zraka na Golniku je bila v obdobju 1961-19903 9,4 °C,
najhladnejši mesec je januar z 0,9 °C, najtoplejši julij z 19 °C. Srednja mesečna
temperatura je oktobra (10,4 °C) višja kot aprila (9,2 °C). Z višino se temperature
2
3

Podatki so zaradi neobratovanja postaje leta 1973/74 in od leta 1978 naprej interpolirani.
Podatki so zaradi neobratovanja postaje leta 1973/74 in od leta 1978 naprej interpolirani.
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nižajo, vrh Kriške gore ima povprečne januarske temperature med -4 do -6°C, julijske
med 10 in 12 °C (Cegnar, 1998). Da so temperature tudi poleti na Kriški gori lahko
zelo nizke, priča nesreča leta 1967, ko sta dve osebi 5. avgusta na gori umrli zaradi
podhladitve (Kavar, 1999).
Najpogostejši vetrovi so zahodni in jugozahodni in so prinašalci padavin, pozimi pa
pogosteje pihajo suhi severni vetrovi (Gradišar, 1997).
Kriško goro uvrščamo (podnebna klasifikacija Ogrin, 1998) v podnebni tip nižjega
gorskega sveta in vmesnih dolin v zahodni Sloveniji, saj je povprečna temperatura
najtoplejšega meseca nad 10 °C. Padavinski režim je submediteranski, letno pade od
1400 do 3500 mm padavin. Nižji svet obravnavanega območja spada v podnebni tip
zmernega celinskega podnebja zahodne in južne Slovenije, za katerega je značilno, da
je povprečna aprilska temperatura nižja od oktobrske, povprečna letna količina
padavin od 1300 do 2800 mm ter submediteranski padavinski režim.

2.1.3 Hidrogeografske značilnosti
Na območju ni večjih vodotokov. Potočki, ki izvirajo na stiku propustnega apnenca in
dolomita ter nepropustne sivice, odtekajo na zahod proti Tržiški Bistrici in na vzhod
proti Kokri.
Na Kriški gori ni vodnih izvirov ali tekoče vode, kar velja tudi za območje senožeti.
Kot zanimivost velja omeniti legendo, da je bilo na Kriški gori pred mnogimi leti
jezerce, zato so pastirji na gori lahko pasli živino. Zaradi prepira med dvema
pastirjema je jezerce potegnilo v podzemlje, v notranjost gore, odkoder bo nekoč
prišla na dan in poplavila okoliške vasi (Zaraščanje…, 2004). Legenda skriva kanec
resnice, saj je apnenčasta in dolomitna sestava Kriške gore visoko do srednje izdaten
vodonosnik (Interaktivni…, 2007).

2.1.4 Prsti in rastlinstvo
Na prsti in rastlinstvo tega območja vplivajo alpske oz. predalpske poteze naravnega
okolja: razgiban relief (stik ravninskega in goratega sveta), kamninska sestava in
morfološki razvoj, podnebne značilnosti in vpliv človekove dejavnosti. (Lovrenčak,
1981)
Pod vznožjem Kriške gore, južno in zahodno od Križev, na Kriškem polju, se je na
mlajših pleistocenskih terasah iz rendzine razvila evtrična rjava prst. Je debelejša od
30 cm, profil sestavljajo A-(B)-C horizonti. Je dokaj rodovitna in izrazito poljedelska
prst, za obdelovanje je primerna tudi zaradi ravnega reliefa. Naravni gozd gradna in
belega gabra (Querco-Carpinetum oz. Helleboro nigri-Carpinetum betuli4) je bil
zaradi teh lastnosti večji del izkrčeni. (Lovrenčak, 1981)
Na višji, starejši pleistocenski terasi sta sipek prod in pesek večinoma že sprijeta v
konglomerat, karbonatni prodniki pa prepereli. Netopni ostanek tega procesa tvori
4

Gozd navadnega gabra in črnega teloha (Generalizirana vegetacijska karta gozdnih združb, 2000)
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sprane rjave in kisle rjave prsti na konglomeratu. Ta prst ima profil A-E-B-C, debel je
74 – 140 cm. V vsem profilu je reakcija kisla, zato se tu razraščajo kisloljubni borovi
gozdovi (Myrtilio-Pinetum oz. Vaccinio myrtilli-Pinetum sylvestris5). (Lovrenčak,
1981)
Na sivici terciarnega gričevja se je razvila tipična evtrična rjava in sprana prst.
Lastnosti te prsti, A-(B)-C profil debel do 70 cm, ilovnata tekstura v A horizontu,
večanje deleža melja z globino, izražen proces dekarbonizacije, kisla reakcija, zmerna
nasičenost z bazami, pogojujejo rast acidofilnega bukovega gozda (Blechno-Fagetum
oz. Castaneo sativae-Fagetum6) (Lovrenčak, 1981). Grape so porasle z belim gabrom,
vmes pa so kostanjevi in smrekovi sestoji. Gozd ima tudi pomembno varovalno vlogo,
saj bi bila zaradi strmine pobočij in mehke sivice močna erozija prsti. Ozke in strme
grape onemogočajo intenzivnejše kmetijsko izkoriščanje, zato je le malo obdelanega
sveta (Strokovne…, 1981).
Slika št. 2: Planinske poti na strmih pobočjih Kriške gore predstavljajo erozijska
žarišča

Vir: Ana Zupin Muzik

V višjih predelih obravnavanega območja, na pobočjih Kriške gore, so se na
pobočnem grušču in masivnem apnencu in dolomitu (tako kot na območjih s
podobnimi kamninskimi, reliefnimi in podnebnimi razmerami drugje na Gorenjskem)
izoblikovale drugačne prsti kot v dnu Ljubljanske kotline. Tu so zastopane rendzine
(sprsteninasta in prhninasta) na apnencu in dolomitu, z njimi se prepletajo rjave
pokarbonatne prsti. Rendzine imajo A-C profil, sprsteninasto rendzino, ki je najbolj
5
6

Gozd rdečega bora in borovničevja (Generalizirana vegetacijska karta gozdnih združb, 2000)
Gozd bukve in pravega kostanja (Generalizirana vegetacijska karta gozdnih združb, 2000)
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razširjena, gradi A1 podhorizont, debel 12 - 32 cm. A horizont ima ilovnato-glinasto
teksturo, slabo alkalno reakcijo in vsebuje 10 -14 % organske snovi. (Lovrenčak,
1981)
Med drevesnimi vrstami tu prevladuje bukev (v združbah Anemono trifoliae-Fagetum
in Ranunculo platanifolii-Fagetum7), ki raste vse do vrha gore. Pogosto se pojavlja
smreka.8 Na vršnih delih pobočij je pogost hrast, ki tu uspeva zaradi večje
osončenosti. Drevesne krošnje so na vrhu Kriške gore deformirane zaradi močnih
severnih in severovzhodnih vetrov. V vršnih predelih gore se na nekaterih delih
uveljavlja združba alpskega ruševja (Rhodothamnio-Rhododendretum hirsuti), kar je
posledica gorskega podnebja (Švajger, 2003).
Značilen izgled dajejo Kriški gori obsežne travnate površine, senožeti v zgornji
tretjini južnih pobočij. Ležijo pod gozdno mejo, za potrebe paše in košnje jih je v
preteklosti izkrčil človek. Pestrost flore na senožetih je še v času, ko so tam kmetje
kosili, opisal Prekoršek (Prekoršek, 1955; Prekoršek, 1964). Poleg mnogim običajnim
predstavnikom subalpske flore so senožeti rastišče golemu grahorju (Lathyrus
laevigatus), gorskemu glavincu (Centaurea montana L.), kranjskemu osatu (Cisium
carniolicum Scop.), veleglavi mačini (Serratula macrocephala Bertol), okrinkanemu
turku (Carduus personata (L.)), redki podvrsti navadnega rmana (Achillea millefolium
L., podvrsta pannonica (Scheele) Hayek), obočnici (Pleurospermum austriacum (L.)).
Slika št. 3: Na senožetih cveti tudi zlato jabolko ali kranjska lilija

Vir: Mateja Muzik
7

Gozd bukve in trilistne vetrnice in gozd bukve in platanolistne zlatice (Generalizirana vegetacijska
karta gozdnih združb, 2000)
8
Bukev je skozi razvoj človek nadomestil s smreko, saj je bil za oglarjenje v prejšnjih stoletjih
potreben smrekov les (Gradišar, 1997).
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Ena od posledic prisojne lege južnih pobočij Kriške gore je tudi pojavljanje
termofilnih vrst sredi tipične alpske in predalpske vegetacije. Tu rastejo črni gaber,
črni bor, mali jesen, puhasti hrast, brin, šmarne hrušice, mokovec, panešpljo, lepi luk,
predgorski klinček (Prekoršek, 1964).
V nižjih predelih, na matični osnovi iz pobočnega grušča, so ugodni pogoji za
obdelovanje na vmesnih uravnavah, ki jih niso razrezali vodotoki. Naselja Gozd,
Spodnje in Zgornje Vetrno so odraz dokaj ugodnih razmer za kmetijstvo.

2.1.5 Demografske značilnosti
Južno od Tržiča, pod južnimi pobočji Kriške gore je 11 naselij, Pristava, Križe,
Retnje, Zg. Vetrno, Sp. Vetrno, Gozd, Senično, Novake, Sebenje, Žiganja vas in Breg
ob Bistrici, ki spadajo v občino Tržič, središče pa jim predstavljajo Križe, kjer so
pošta, vrtec, osnovna šola, trgovine, gostilna, sedež župnije. Ker so predmet
diplomske naloge senožeti na Kriški gori, lastniki le-teh pa so bili predvsem iz Gozda,
Zg. in Sp. Vetrna in Križev (po en lastnik je bil tudi iz Pristave in Tržiča), v tem
poglavju več pozornosti namenjamo tem štirim vasem.
Graf št. 2 : Število prebivalstva v Križah, Gozdu, Spodnjem in Zgornjem Vetrnem,
1869 – 2002

Vir: Šifrer, 1969; Krajevni leksikon, 1995; Popis, 2002

Izdelala: Ana Zupin Muzik

Ker so naselja po velikosti, legi, demografskih značilnostih izrazito različna, na eni
strani največja vas Križe, na drugi tri male vasice Gozd, Zg. in Sp. Vetrno, jih ne
moremo obravnavati kot celoto. Križe ležijo na robu Kriškega polja, ob cesti Golnik –
Tržič. Leta 2002 je bilo tu naštetih 859 prebivalcev (Popis 2002), kar je rezultat
priseljevanja in širjenja naselja po letu 1971 (glej graf št. 2). Od leta 1869 se je število
prebivalstva potrojilo.
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Graf št. 3 : Število prebivalstva v Gozdu, Spodnjem in Zgornjem Vetrnem, 1969 2002

Vir: Šifrer, 1969; Krajevni leksikon, 1995; Popis, 2002

Izdelala: Ana Zupin Muzik

Naselja Gozd, Zg. in Sp. Vetrno ležijo na južnem pobočju Kriške gore, Zg. in Sp.
Vetrno na območju, kjer se stikata pobočni grušč in terciarno gričevje, Gozd leži
višje, na uravnavi na nadmorski višini 882 m. Ta naselja izkazujejo povsem drugačen
razvoj števila prebivalcev. Vsa tri naselja so zelo majhna, število prebivalcev v
nobenem nikoli ni bilo večje od 80. Največ prebivalcev je tu živelo pred 2. svetovno
vojno, od tedaj se število manjša (glej graf št. 3), šele v zadnjih 25 letih se je
prebivalstvena krivulja obrnila navzgor. Tak razvoj je posledica oddaljenosti od
doline, težje dostopnosti (do naselij vodijo ozke, relativno strme ceste, ki dolgo niso
bile asfaltirane), kar pa predstavlja v zadnjih desetletjih vse manjšo oviro. Poleg tega
je Gozd izrazito zmanjšanje prebivalstva doživel med 2. svetovno vojno, ko je bila
vas požgana in razseljena (Gradišar, 1997).
Starostna in spolna sestava prebivalstva vseh štirih vasi leta 19919 kaže na počasi
starajoče se prebivalstvo, z velikim deležem prebivalstva v "srednjih letih", med 25 in
64 let. Kljub vsemu je skupina 0-14 let še vedno najmočnejša, delež mladega
prebivalstva (do 24 let) pa 37,1 %, kar je posledica priseljevanja mladih družin v
Križe. V zadnjih desetletjih se je delež mladega prebivalstva močno povečal tudi na
Spodnjem Vetrnem, saj je bil leta 1991 delež mlajših od 25 let 48,7 %, kar je izrazito
več od 26,3 % mlajših od 20 let leta 1961 (Popis 1991, Popis 1961). Na Zgornjem
Vetrnem in v Gozdu se je delež mlajših leta 1991 v primerjavi z letom 1961 zmanjšal,
vendar predvsem na Zgornjem Vetrnem, delež trenutno narašča, saj je bilo podobno
kot na Spodnjem Vetrnem zgrajenih kar nekaj novih stanovanjskih hiš.

9

Podatki popisa leta 2002 so za manjša naselja zaupni.
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Graf št. 4: Starostna piramida za vasi Križe, Gozd, Spodnje in Zgornje Vetrno, 1991

Vir. Popis, 1991

Izdelala: Ana Zupin Muzik

Delež kmečkega prebivalstva od skupnega prebivalstva je bil leta 199110 v Križah 4
%, v Gozdu 20,8 %, na Spodnjem Vetrnem 16,2 % in na Zgornjem Vetrnem 2,3 %.
Na upadanje pomena kmetijstva kaže podatek o zmanjšanju deleža kmečkega
prebivalstva od leta 1953, ko je bil le-ta v Križah 10,7 %, v Gozdu, na Spodnjem in
Zgornjem Vetrnem pa je presegel 70 %, na Spodnjem Vetrnem pa je dosegel skoraj
90 % (glej tabelo št. 1). Indeks kaže na največje zmanjšanje kmečkega prebivalstva
prav v teh treh manjših vaseh. (Popis, 1991)
Tabela št. 1: Kmečko prebivalstvo v Križah, Gozdu, Zgornjem in Spodnjem Vetrnem,
1953-1991
1953
1991

Križe
Gozd
Sp. Vetrno

skupno
prebivalstvo

kmečko
prebivalstvo

%
kmečkega
prebivalstva

skupno
prebivalstvo

kmečko
prebivalstvo

%
kmečkega
prebivalstva

552
53
36
45

59
38
32
37

10.7
71.7
88.9
82.2

827
24
37
43

33
5
6
1

4.0
20.8
16.2
2.3

Zg. Vetrno
Vir: Popis, 1991; Popis, 1953

Istega leta je aktivno prebivalstvo v vseh vaseh predstavljalo med 33,3 % in 48,6 %
vsega prebivalstva (Križe 43,9 %, Gozd 33,3 %, Spodnje Vetrno 48,6 % in Zgornje
Vetrno 44,2 % (Popis, 1991). Od vsega aktivnega prebivalstva je bil delež aktivnega
10

Ker podatki popisa leta 2002 o številu in deležu aktivnega prebivalstva za vasi Gozd, Zgornje in
Spodnje Vetrno zaradi Zakona o varstvu osebnih podatkov niso dostopni, navajamo podatke iz leta
1991.
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kmečkega prebivalstva najnižji v Križah in Zgornjem Vetrnem (glej tabelo št. 2),
medtem ko je v Gozdu in na Spodnjem Vetrnem presegal 30 %. Po podatkih, ki smo
jih z anketo pridobili na terenu, živi leta 2008 v Gozdu 1 oseba, ki jo lahko označimo
kot »kmečko prebivalstvo«, na Spodnjem in Zgornjem Vetrnu pa aktivnega kmečkega
prebivalstva ni več.
Nizko število aktivnega kmečkega prebivalstva v primerjavi s skupim kmečkim
prebivalstvom na Spodnjem in Zgornjem Vetrnem leta 1953 nakazuje, da je bilo
kmečko prebivalstvo že tedaj ostarelo in je bilo moč pričakovati izrazit upad v številu
kmečkega prebivalstva. V Gozdu delež aktivnega kmečkega prebivalstva od vsega
kmečkega prebivalstva ni bil nizek, a gre številčni upad predvsem na račun
odseljevanja. V Križah se je, nasprotno, v tem obdobju nekmečko prebivalstvo
priseljevalo, zato nižji delež aktivnega kmečkega prebivalstva od vsega aktivnega
prebivalstva.
Tabela št. 2: Aktivno kmečko prebivalstvo v Križah, Gozdu, Spodnjem in Zgornjem
Vetrnem, 1953 – 1991
aktivno
prebival-stvo

% aktiv.
prebivalstva

aktivno kmečko
prebivalstvo

% aktiv. kmeč.
prebivalstva

% akt. kmeč.
preb. od sk.
kmeč. preb.

skupno
prebivalstvo

aktivno
prebivalstvo

% aktiv.
prebivalstva

aktivno kmečko
prebival-stvo

% aktiv. kmeč.
prebivalstva

% akt. kmeč.
preb. od sk.
kmeč. preb.

1991

skupno
prebivalstvo

1953

Križe

552

237

42.9

31

13.1

52.5

827

363

43.9

26

7.2

78.8

Gozd

53

34

64.2

25

73.5

65.8

24

8

33.3

3

37.5

60.0

Sp. Vetrno

36

21

58.3

9

42.9

28.1

37

18

48.6

6

33.3

100.0

Zg. Vetrno

45

20

44.4

9

45.0

24.3

43

19

44.2

1

5.3

100.0

Vir: Popis, 1991; Popis, 1953

Leta 1991 je bilo največ prebivalstva zaposleno v sekundarnih dejavnostih (Križe 50,4
%, Gozd 25 %, Spodnje Vetrno 44,4 %, Zgornje Vetrno 63,2 %), sledijo terciarne
dejavnosti, ki samo v Križah presežejo kvartarne (23,4 % aktivnega prebivalstva).
(Popis, 1991)

2.1.6 Kmetijstvo in industrija
Prebivalci Križev so se med svetovnima vojnama preživljali predvsem z obrtjo
(čevljarstvo) in trgovino. Po drugi svetovni vojni so v vasi odprli lesnopredelovalni
obrat in v sosednjih Retnjah tovarno cevi (Pak, 1992). Sedaj v prostorih slednje deluje
industrijska proizvodnja mehanskih delov in sestavov Intec, lesnopredelovalni obrat je
zaprt. Danes so prebivalci večinoma zaposleni v Tržiču in Kranju (Popis, 2002). V
Gozdu, Spodnjem in Zgornjem Vetrnem ni industrijskih obratov.
Kmetijstvo ni bilo nikoli prevladujoča panoga v Križah, kar pa ne drži za Gozd,
Spodnje in Zgornje Vetrno. Kljub temu je kmetijstvo močno vplivalo na izgled
pokrajine v nižini, saj je na rodovitnih površinah pleistocenskih teras južno in
zahodno od Križev gozd izkrčen v polja in travnike. Staro jedro vasi Križe leži na
robu ravnine, kjer se svet že vzpenja v pobočja Kriške gore, tako da ne posega na
površine, primerne za obdelavo. Tudi na bližnjih pobočjih nad vasjo je bil gozd
izkrčen v travnike in sadovnjake.
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Spodnje in Zgornje Vetrno ležita na terenu, ki je zaradi velikih naklonov za
obdelovanje zemlje manj primeren (prevladujejo strmine med 20 in 30 %). V bližini
vasi je le malo uravnanega površja. Te vmesne uravnave so izkrčene v njive in
travnike, sadovnjaki so na bolj strmih zemljiščih. Gozd leži na dokaj veliki prisojni
uravnavi na pobočju Kriške gore.

2.2 BREGINJSKI STOL IN BREGINJ
Breginjski Stol je skoraj 25 km dolgo gorsko sleme. S severne strani zamejuje dolino
Nadiže in pokrajino, ki leži v najbolj zahodnem delu Slovenije, Breginjski kot. Z
izrazom Breginjski kot označujemo kraje v neposredni okolici Breginja, v širšem
smislu pa spadajo vanj vse vasi med Potoki in Breginjem (Kladnik, 2007). Melik ga
označuje kot tisti del Staroselske doline, "ki ga nekako od Borjane navzgor domače
prebivalstvo najraje označuje kot Breginjski kot, po Breginju, najpomembnejši
vasi,…" (Melik, 1954, str. 281).
Ko želimo Breginj in Stol uvrstiti v katero od širših regij, naletimo na problem. Izkaže
se, da je to prehodno območje, saj leži na meji med slovenskim alpskim in
predalpskim svetom. Melik (1954) prišteva Stolovo pogorje skupaj s Čamponom,
Muzci in Skutnikom glede na geološko sestavo in zgradbo ter na geomorfološko
izoblikovanost reliefa k Julijskim Alpam. Gamsova pokrajinskoekološka
regionalizacija (Gams, 1998) pa postavlja severno mejo makroregije Predalpsko
hribovje prav na vrh Stolovega pogorja. Za Julijske Alpe so namreč značilni
visokogorstvo, skalovit in v gorah pretežno neposeljen svet, kar pa ne drži za hribovje
južno od Breginjskega Stola. Breginjski kot torej Gams prišteva k Tolminski
mezoregiji, ki se nahaja v makroregiji Predalpsko hribovje.
Breginjski kot zaznamujejo oddaljenost od središča države in večjih mest, slabe
prometne povezave in hitro upadanje števila prebivalstva. Leta 1975, še pred
katastrofalnim potresom leta 1976, ki je skoraj popolnoma porušil stari Breginj, sta
predvsem fizično- pa tudi družbenogeografske značilnosti Breginjskega kota
podrobno opisala Lovrenčak in Plut (1975). Vsebina tega poglavja je povzeta
predvsem po tej raziskavi, a dopolnjena z novejšimi podatki.
V tej diplomski nalogi nas zanimajo predvsem južna pobočja Stolovega pogorja. Ker
pa ta zavzemajo zelo veliko območje, smo se omejili na tisti del Breginjskega Stola,
na katerem so imeli senožeti prebivalci Breginja, torej pobočja zahodno od vrha. V
nadaljevanju nekaj več pozornosti namenjamo prav temu delu Breginjskega kota.
Izraz "Breginjski Stol" ni edini, ki se uporablja za isto gorsko sleme. Domačini
uporabljajo kar ime "Stol", isto poimenovanje smo zasledili v spletnem Atlasu okolja
Agencije RS za okolje, v literaturi (Atlas Slovenije) pa se uporablja tudi ime
Kobariški Stol.

2.2.1 Geološko - geomorfološki pregled
V Breginjskem kotu (v ožjem smislu, torej Breginj z okolico) lahko izpostavimo štiri
večje geomorfološke enote: sleme Breginjskega Stola z Muzci, flišno hribovje v
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zahodnem delu, kvartarne terase v bližini Breginja in morenske nasipe južno in
zahodno od vasi.
Večjo zaključeno geomorfološko enoto predstavljajo kvartarne terase. Višje ležeči
sistem teras so antropogene terase, ležijo v loku okoli Breginja. Meja z nižje ležečimi
naravnimi terasami, ki jih je izoblikovala Bela, ni jasna. Na nadmorski višini med
505 in 540 m ležijo tri terase, najširši obseg ima zgornja terasa.
Sistem naravnih teras prekinjajo posamezni morenski nasipi zahodno in južno od vasi.
Po Meliku (1954) naj bi te povzročil odcep Soškega ledenika, ki se je ulegel v
Staroselsko podolje. V strugi Bele je bila najdena glina, ki je verjetno jezerskega
nastanka. Melik je bil mnenja, da so jezerca nastala, ko je ledenik, ki se je širil proti
vodnemu toku, tega zajezil.
Zahodni del Breginjskega kota pripada flišnemu hribovju. Svet je tu položnejši
(povprečni naklon površja je 22°) kot na Stolu, zaobljena slemena potekajo v smeri
severozahod-jugovzhod. Površje prekinjajo grape oziroma struge stalnih in nestalnih
vodotokov.
Geomorfološka enota, ki nas najbolj zanima, je markantno sleme Breginjskega Stola z
Muzci. Gradijo ga skladovit triasni apnenec s plastmi in vložki dolomita in skladovit
in masiven triasni dolomit na zahodu ter jurski apnenec na vzhodu. Strma južna
pobočja slemena se dvignejo za več kot 1000 m nad Breginj, vrh doseže višino 1673
m nad morjem. S hudourniškimi grapami prekinjena pobočja so najbolj strma v višini
nad 1100 m nadmorske višine, njihov naklon se giblje med 30 in 40°. Kljub strminam
je večina površja izven hudourniških grap in pobočij. Vzhodno od Malega Muzca je
porasla z gosto travo, ki preprečuje intenzivnejše izpiranje plitve prsti. V nižjih
predelih so pobočja porasla tudi z gozdom, ki napreduje ob grapah v smeri proti vrhu
in ponekod porašča tudi vmesne hrbte. Pod Muzci, kjer je svet skalnat, so pogosti
snežni plazovi (od tod ime Na Plazeh). Manjši kompleks neporaščenega pobočja je
tudi severozahodno od Breginja. Hudourniške grape so največkrat vzporedne, globlje
in ožje so, kjer je nagib pobočja večji.
Pod strmimi pobočji so se izoblikovala melišča, ki so večinoma porasla s travo,
grmovjem in pionirskim gozdom. Nižje melišča postopoma prehajajo v hudourniške
groblje. Zaradi odnašanja nesprijetega meliščnega materiala so se izoblikovali vršaji.

2.2.2 Podnebne značilnosti
Ozemlje Breginjskega kota leži na prehodu dolinskega sveta v visokogorski svet
Julijskih Alp, kjer se še vedno čutijo vplivi sredozemskega podnebja. Velik del Kota
leži nad nadmorsko višino 500 m (Breginj 557 m). Močan vpliv na podnebje ima
reliefna pregrada Breginjskega Stola, ob katero se pravokotno zadevajo vlažni
jugozahodni vetrovi.
Posledica dvigovanja vlažnega zraka, ki ga prinašajo jugovzhodni vetrovi, ter
dvigovanja zraka, ki se segreje na toplih prisojnih pobočjih, je velika letna in mesečna
količina padavin. Povprečna letna količina padavin na padavinski postaji Breginj za
obdobje 1961 - 1990 je 2661 mm padavin (Zupančič, 1995), kar je daleč nad
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slovenskim povprečjem. Sleme Stola pa je z več kot 3000 mm letne količine padavin
sploh med najbolj namočenimi slovenskimi območji (Zupančič, 2001). Izredno visoke
so tudi maksimalne dnevne količine padavin, saj dosegajo vrednost 300 mm. Velik
del padavin pade v obliki neviht, saj Breginjski Stol spada med ozemlja z največ
nevihtami v Sloveniji (Bernot, 1998). Letni padavinski režim ima dva viška,
primarnega jeseni in sekundarnega spomladi, kar kaže na prevladujoč vpliv
sredozemskega podnebja. Primarni padavinski nižek je pozimi (od decembra do
februarja), sekundarni pa poleti (julij, avgust).
Graf št. 5: Povprečna mesečna količina padavin v Breginju (podatki za obdobje 19611990)
Breginj (557 m) 2725 mm
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Izdelala: Ana Zupin Muzik

Povprečno število dni s snežno odejo je bilo v obdobju 1961 – 1990 35,7 dni na
sezono. Največ dni s snežno odejo je bilo v februarju – 11,8 in januarju – 11,6.
Najdlje, 84 dni, se je snežna odeja obdržala v zimi 1964/1965, pozimi 1992/1993 se je
obdržala le en dan. Snežna odeja se pojavlja od novembra (le v sezonah 1974/75 in
1997/98 že v oktobru) do aprila (v sezoni 1984/1985 še v maju). (Klimatografija,
2000)
Ker je v Breginju le registrator padavin (Mreža…), podatki o temperaturah ne
obstajajo. Plut in Lovrenčak sta o temperaturah sklepala po podatkih za vas Matajur
(954 m) in Njivice (326 m), ki imata podobno lego kot Breginj. V Matajurju je
povprečna letna temperatura znašala 9,2°C, v Njivicah pa 10,1°C. Po podatkih
Cegnarjeve (1998) je bila povprečna letna temperatura med letoma 1961 in 1990 v
Breginju med 8 in 10°C, kar ustreza zgornjim ugotovitvam in kaže na prevladujoč
mediteranski vpliv nad alpskim. Po istih podatkih je bila povprečna januarska
temperatura zraka v istem časovnem obdobju med -2 in 0°C, povprečna julijska
temperatura zraka pa med 16 in 18°C.
Med vetrovi domačini poznajo »kranjolin«, ki pogosto piha s Stolovega pogorja,
»severnik«, »jugo« in »vrtinc«, veter z vzhoda.
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Podnebje Breginjskega kota je po Ogrinu (1998) zmerno celinsko zahodne in južne
Slovenije, za katerega je značilno, da je povprečna aprilska temperatura nižja od
oktobrske; padavinski režim je submediteranski, povprečna letna količina padavin pa
se giblje med 1300 in 2800 mm. Podnebje Breginjskega Stola Ogrin uvršča v
podnebje nižjega gorskega sveta v zahodni Sloveniji s povprečno temperaturo
najtoplejšega meseca več kot 10°C in s submediteranskim padavinskim režimom.

2.2.3 Hidrogeografske značilnosti
Največji vodotok Breginjskega kota je Nadiža. Izvira v hribovju zahodno od Breginja
in v povirju teče proti jugu, po njej poteka državna meja. Pri vasi Logje zavije proti
severovzhodu in se v bližini Sedla spusti v Staroselsko dolino, ki se tu končuje.
Nadiža pa ne teče vse poti vzdolž te doline, pri vasi Robič namreč ostro zavije proti
jugu in teče po ozki dolini med Mijo in Matajurjem v Beneško Slovenijo.
To je, kot ugotavlja Melik (1954), največja zanimivost toka Nadiže. Staroselska
dolina se namreč od Robiča proti Kobaridu nadaljuje v isti smeri in širini, po njej pa
teče le potoček Idrija, ki izvira pri Starem Selu. Melik na vprašanje katera reka je
izoblikovala Staroselsko dolino – Soča, ki je tekla v Nadižo, ali Nadiža, ki je tekla v
Sočo podaja dve razlagi. Po prvi je dolino izoblikovala Nadiža, ki se je pri Kobaridu
izlivala v Sočo, preložitev pa naj bi bila posledica učinkov poledenitve. Po drugi
razlagi (Winklerjevi) naj bi Nadiža sprva tekla od vasi Logje po sedaj suhi debri
Pradol proti Stupici, po današnji Staroselski dolini do Robiča; skozi sotesko med
Matajurjem in Mijo pa naj bi tekla Bela. Bela naj bi kasneje Nadižo pretočila nase.
Danes Bela kot pritok Nadiže s svojimi številnimi pritoki ustvarja zaključeno in jasno
omejeno hidrogeografsko enoto. Njeno porečje je izrazito nesimetrično, saj odpade na
leve pritoke pod Breginjskim Stolom več kot dve tretjini ozemlja.
Poleg stalnih, med katerimi sta poleg Bele najbolj vodnata Žužejka in Mostičarka, je v
Breginjskem kotu še več nestalnih vodotokov. Ob nalivih in spomladanskem topljenju
snega oživijo hudourniki. Zaradi velikega strmca je erozijska moč Bele velika, zato so
bile v preteklosti večkrat izvedene regulacije njene struge.
Kolbezen (1998) uvršča Nadižo (njen tok v Sloveniji) in njene pritoke med reke s
snežno–dežnim rečnim režimom, za katerega sta značilna dva viška (primarni višek v
pozni pomladi, sekundarni novembra) in dva nižka (primarni nižek pozimi traja od
decembra do marca in sekundarni nižek poleti).
V vodni bilanci porečja Nadiže znatno večji delež odpade na odteklo vodo v
primerjavi z izhlapelo. Odtok dosega vrednosti med 2000 in 2500 mm (Kolbezen,
1998), kar pomeni odtočni količnik najmanj 77 %. Zanimivo je, da se pojavlja velika
razlika med odtočnim količnikom izračunanim na osnovi padavin (70,1 % in 85 %) in
odtočnim količnikom na osnovi izmerjenih pretokov (med 30 % in 45 %). Vzrok za
odstopanje naj bi bil v nezadostnem poznavanju odtočnih razmer, vezanih predvsem
na podzemno pretakanje voda.
Na območju senožeti Breginjskega Stola ni vodnih izvirov ali drugih oblik
površinskih voda.
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2.2.4 Prsti in rastlinstvo
Na nastanek, razvoj, oblikovanje in lastnosti prsti ter na njeno prostorsko razporeditev
so vplivali pestrost reliefnih oblik, geološka sestava (apnenci, dolomiti in karbonatni
sedimenti v severnem delu ter laporji in peščenjaki na zahodnem in južnem delu
breginjske pokrajine), morfogenetski procesi in vplivi človekovega delovanja.
Prsti dolinskega dna so nastale na slabo zaobljenem apniško–dolomitnem produ, ki so
ga prenašale vode in ledeniki, terase pa je vanj vrezala Bela. Rendzine, ki so se
oblikovale na nižjih terasah, so plitvejše. V njih prevladujejo kamninski delci z večjim
premerom kot na višjih terasah. Na najnižji terasi rastejo le travne vrste in vlagoljubno
grmovje, na drugi so poleg travnikov urejene tudi redke njive, katerim pripada večji
del površja na tretji terasi. V dolinskem dnu so se ohranili tudi morenski nasipi, na
katerih so se razvile globlje prsti kot na nižjih terasah. Na njih so večinoma travniki,
ponekod gozd.
Slika št. 4: Pogled na Breginjski Stol iz Breginja

Vir: Ana Zupin Muzik

Na flišnem hribovju zahodnega dela Breginjskega kota so se razvile rjave prsti. Prsti
na severnem pobočju hribovja se od teh na vrhu ločijo predvsem zato, ker so na njih
uredili umetne terase z njivami. Tu so prsti debelejše, v njih se pojavljajo tudi
karbonatni delci. Prvoten gozd, ki je poraščal flišno hribovje, je bil izkrčen za pašnike
in travnike, ki pa se sedaj intenzivno zaraščajo.
Sleme Breginjskega Stola sestavljajo triasni apnenci in dolomiti. V vršnih predelih je
strmina pobočja manjša, zato se je tu razvila debelejša prst (do 40 cm) z razvitejšim
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profilom. Površje poraščajo travne in grmovne vrste. Na strmih pobočjih v zgornjem
delu slemena je odeja prsti tanka, prekinjajo jo gola dna jarkov. Pobočja poraščajo
goste trave z redkimi grmi. V spodnjem delu, kjer je nagnjenost na fosilnih meliščih
manjša, debelejša odeja prsti ni nastala, saj je matična osnova pleistocenske ali
holocenske starosti. Te dele slemena porašča gozd z bukvijo kot prevladujočo
drevesno vrsto. Pri sestavi gozdov se kažejo vplivi človeka, saj so večje površine na
zahodni strani pobočja pogozdene s smreko, na vzhodni strani pa z borom.
Gozdne združbe in travišča, ki se pojavljajo na Breginjskem Stolu, je natančno
popisal Čušin (2006). Travišča nekdanjih senožeti je označil kot združbo gorskih
travišč julijskega ušivca in pokončne stoklase (Pediculari julici-Brometum erecti).
Senožeti zaznamujejo izgled južnih pobočij pogorja, zato je to najbolj markantna
negozdna združba tega dela Breginjskega kota. Opisana je kot floristično zelo bogata
travišča, saj je bilo na popisnih ploskvah po 200 m2 povprečno 70 različnih vrst. Od
teh so najpogostejše trave pokončna stoklasa (Bromus erectus), skalna glota
(Brachypodium rupestre), smiljnica (Koeleria pyramidata) in alpska ovsika
(Helictotrichon praeustum). Značilen videz traviščni združbi dajejo košutnik
(Gentiana lutea ssp. symphyandra), črna čmerika (Veratrum nigrum), gorski
jelenovec (Laserpitium siler), širokolistni jelenovec (Laserpitum latifolium), bleščeča
velestica (Ligusticum seguieri), in kranjska selivka (Graia golaka). Tudi Čušin (2006)
je opazil, da “čeprav teh travnikov že desetletja ne kosijo, se zaraščajo zelo počasi”.
Slika št. 5: Močvirski meček – edina
rastlina iz Priloge II Direktive o
habitatih, ki raste na območju
Breginjskega Kota

Vir: Čušin, 2006

Slika št. 6: V slovenskih Alpah so
senožeti Breginjskega Stola edino
rastišče bosenskega ušivca

Vir: Čušin, 2006
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Polegg omenjene združbe, ki prevladuje, se na južnihh pobočjih B
Breginjskegaa Stola širi
še goozd bukve inn trilistne vetrnice
v
(Aneemono trifolliae-Fagetum
m), ki nad Breginjem
B
poraššča višinski pas med 60
00 in 1000 m;
m travišče izrodne zlattice in vednozelenega
šaša (Ranunculo
o hybridi-Caaricetum sempervirentiss) na strmihh prisojnih kamnitih
Avenastro parlatoreip
pobočjih; traviščče Parlatoreejeve ovsikke in gole bilnice (A
ucetum calvaae) prav takko v subalpiinskem pasu
u na plitvih kamnitih tlleh. Teme
Festu
slemeena Stola ponekod po
orašča alpssko ruševje (Rhododenndro hirsutti-Pinetum
prosttratae). Pred
dalpski zgornnjegorski buukov gozd (Ranunculo
(
pplatanifolii--Fagetum)
uspevva na manjšiih površinahh na slemenuu od Starijskeega vrha do Krejske planine in na
pobočjih Velikegga Muzca nad
n Ohojam
mi v višinskeem pasu odd 1000 do 1400
1
m v
o. Na ugodnnejših rastišščih je bil
predeelih z večjo strmino in površinsko kamnitostjo
izkrčeen v pašnikee. (Čušin, 20
006)
Brez zooantropoggenih vplivoov bi v celottnem Breginnjskem kotu,, tudi na Breeginjskem
g
(poteencialna veggetacija). Naa Stolu so izj
zjema zelo
Stoluu, prevladovaali bukovi gozdovi
majhnne površine ekstremnih rastišč, kot so površinee z velikim naklonom,
n
plitvimi
p
in
kamn
nitimi tlemi, ki bi jih pooraščala druggačna gozdn
na vegetacijaa in manjše negozdne
združžbe, in sam vrh,
v ki je nadd potencialnoo zgornjo go
ozdno mejo. (Čušin, 20006)

2.2.55 Demograafske značčilnosti
k
v širšeem smislu jje po podatkkih (Popis 2002)
2
desett naselij s
V Brreginjskem kotu
prebivalci, in sicer
s
Breginnj, Borjana, Homec, Logje, Kreed, Podbelaa, Potoki,
Robiddišče, Sedlo, Stanoviščee. To število se v bližnji prihodnosti lahko zmannjša, saj so
bile v Homcu popisane
p
lee štiri osebee, v Robiddišču pa seddem. Skupn
no število
ginjskega kotta je bilo 683, v Breginjju, naselju, kkateremu bom
mo zaradi
prebivalcev Breg
ve diplomskeega dela posvetili več poozornosti, paa 251.
narav
Graf št. 6 : Števillo prebivalstvva v Breginjjskem kotu, 1869 – 20022

Vir: Šifrer,
Š
1969; Krrajevni leksikoon, 1995; Popiss, 2002

Za ves Breginjski kot je v zadnjih 100 letih značilna izrazita depopulacija. Leta 1910,
ko je bilo območje najgosteje poseljeno, so tu živeli še 3404 ljudje, do danes se je
število zmanjšalo za več kot 74 %, na 880. V Breginju se je število prebivalcev
zmanjšalo za nekoliko manjšo, a vseeno visoko stopnjo in sicer za 67 %, s 758
prebivalcev leta 1910 na 251 leta 2002.
Plut in Lovrenčak (1978) navajata agrarno prenaseljenost kot razlog za močan padec v
številu prebivalcev po letu 1918. Takrat se je tradicionalnemu sezonskemu
izseljevanju pridružilo še stalno izseljevanje. Glavni vzrok za agrarno prenaseljenost
je bilo večanje števila prebivalcev v preteklem stoletju in posledično poslabšanje
življenjskih pogojev, saj naravne razmere niso omogočale intenzifikacije kmetijske
izrabe. Ljudje so začeli iskati zaposlitev in boljši zaslužek v industriji. V domačem
kraju delovnih mest v industriji ni bilo. Slaba cesta in pomanjkanje delovnih mest v
industriji tudi drugod v dolini Soče sta onemogočila večji razmah dnevne migracije.
Do močnejšega vala izseljevanja je prišlo tudi po letu 1960. Takrat se je največ ljudi
izselilo v večje industrijske kraje po Sloveniji, moški pa tudi v tujino.
Izseljevanje, predvsem mladih ljudi, ki v Breginju in okolici ne najdejo zaposlitve,
poteka še danes. Med popisoma 1991 in 2002 se je število prebivalcev Breginja
zmanjšalo za 29 oz. 10,4 %. Posledice izseljevanja so se že v preteklosti kazale v
starostni strukturi naselja. Že leta 1975 je bila skoraj polovica ljudi starih nad 50 let in
20,3 % nad 65 let (Lovrenčak, Plut, 1978). Posledice že dlje časa starega prebivalstva
in odseljevanja vplivajo na starostno strukturo danes. Delež starejših od 64 let je bil
ob popisu leta 2002 (Popis 2002) kar 23 %, v naselju je več ljudi starejših od 85 let
(7) kot otrok do petega leta starosti (5). V spolni strukturi naselja je zanimivo, da je
število moških (137) višje od števila žensk (114).
Graf št. 7: Starostna piramida Breginj, 1991

Vir: Popis, 2002
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Ker so podatki popisa leta 2002 o deležu aktivnega prebivalstva za Breginj zaradi
Zakona o varstvu osebnih podatkov nedostopni, navajamo podatke iz leta 1991.
Takrat je bil delež aktivnega prebivalstva 36,8 %, od tega jih je bilo največ zaposlenih
v sekundarnem sektorju, 69,9 %, v primarnem sektorju le 8,8 %. Ostrejšo sliko nam
pokažejo podatki o kmečkem prebivalstvu. Leta 1991 je bil delež kmečkega
prebivalstva v Breginju 1,1 %, kar pomeni trije ljudje. V celotnem Breginjskem kotu
je delež znašal 6 %. Iz dostopnih podatkov za leto 2002 je razvidno, da je v Breginju
97 delovno aktivnih ljudi, kar je 38,6 % od vseh prebivalcev (Popis, 1991; Popis,
2002).
Tabela št. 3: Kmečko prebivalstvo v Breginju 1953 – 1991
1953
skupno
prebivalstvo

1991

kmečko
prebivalstvo

%
kmečkega
prebivalstva

skupno
prebivalstvo

kmečko
prebivalstvo

%
kmečkega
prebivalstva

120

25.9

280

3

1.1

Breginj
463
Vir: Popis, 1991; Popis, 1953

Upad kmečkega prebivalstva se je začel že pred letom 1953, ko je bilo kmečkega
prebivalstva "le" (glede na to, da je bilo kmetijstvo v začetku prejšnjega stoletja
glavna gospodarska panoga) še 25,9 %. Od aktivnega prebivalstva ga je bilo leta 1953
še 38 % zaposlenega v kmetijstvu, leta 1991 je bil delež manjši od 3 %. Glede na to,
da je bil delež aktivnega prebivalstva med kmečkim leta 1953 visok, 68,3 %, je upad
kmečkega prebivalstva predvsem v odseljevanju in zaposlovanju v drugih sektorjih.
Leta 1991 so v Breginju popisali še tri kmečke prebivalce, vsi so spadali med aktivno
prebivalstvo (Popis, 1991; Popis, 1958). Po podatkih, ki smo jih zbrali v Breginju,
danes v vasi ni niti enega prebivalca, ki bi se ukvarjal izključno s kmetijstvom.
Tabela št. 4: Aktivno kmečko prebivalstvo v Breginju, 1953 - 1991
aktivno prebivalstvo

% aktiv. prebivalstva

aktivno kmečko
prebivalstvo

% aktiv. kmeč.
prebivalstva

% akt. kmeč. preb. od
sk. kmeč. preb.

skupno prebivalstvo

aktivno prebivalstvo

% aktiv. prebivalstva

aktivno kmečko
prebivalstvo

% aktiv. kmeč.
prebivalstva

% akt. kmeč. preb. od
sk. kmeč. preb.

Breginj

1991

skupno prebivalstvo

1953

463

216

46.65

82

37.96

68.33

280

103

36.79

3

2.91

100

Vir: Popis, 1991; Popis, 1953
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2.2.6 Kmetijstvo in industrija
Kmetijska dejavnost je bila v preteklosti glavni preoblikovalec pokrajine v Breginju,
senožeti na Stolu so morda njen najmarkantnejši izraz. Naravne razmere, predvsem
omejen obseg ravnega sveta z rodovitno zemljo in klimatski pogoji, so pogojevale, da
se je v Breginju razvila predvsem živinoreja (koze, ovce, goveja živina). Na
pomanjkanje za poljedelstvo primernih zemljišč nakazuje že samo staro naselje11.
Izoblikovalo se je tako, da je ohranilo čim več plodne zemlje, tlorisno koncentrirano
na robu ravnine in na začetku pobočja (Miklavčič-Brezigar, 1983).
Pomanjkanje krme, stelje in lesa za kurjavo so Breginjci reševali z gospodarjenjem na
senožetih (Mlekuž, 1991). Te so bile urejene na položnejšem flišnem svetu – t.i.
dolenje senožeti in na pobočjih Stola – gorenje senožeti (Šimac, 2004). Do prve
svetovne vojne so Breginjci živino pasli tudi na planinah, pomembne so bile tri
planine: Ohoje, V Plazeh in Na klinu (Kočar, 1999). Zelo opazen poseg v pokrajino, s
katerim so prebivalci Breginja povečevali kmetijske površine, so tudi antropogene
terase, urejene v loku okoli Breginja.
Dodatne možnosti za pridobivanje dohodka je Breginju do prve svetovne vojne nudil
status obmejnega naselja, saj je tihotapstvo, po pripovedovanju, znatno prispevalo v
družinski proračun. Breginjci so že razmeroma zgodaj začeli iskati sezonsko delo
daleč od doma, pod Avstrijo so delali kot gozdni delavci, pomočniki pri zidarskih
delih in delavci pri regulaciji hudournikov v Nemčiji, Avstriji, na Koroškem in
Štajerskem (Miklavčič-Brezigar, 1983). Kmetijstvo, predvsem živinoreja, je
domačinom do 50-ih let prejšnjega stoletja predstavljalo glavni vir prihodka. Tudi
poljedelska proizvodnja je bila razmeroma pestra (koruza, krompir, fižol, zelje),
skoraj vsi pridelki so bili namenjeni domači uporabi (cv: Kladnik, 1977).
Breginj se je v zadnjem stoletju povsem deagrariziral, saj se izključno s kmetijstvom
ne ukvarja nihče (Šimac, 2007). V celotnem Kotu ostaja še nekaj delovno aktivnega
kmečkega prebivalstva.. Število kmečkega prebivalstva je odraz močne
deagrarizacije, ki je posledica širjenja mestnega načina življenja in nekonkurenčnosti
ob uveljavljanju tržnega kmetijstva (Peršolja, 2006).
V Breginju je bil v času po katastrofalnem potresu leta 1976 postavljen industrijski
obrat TIK Kobarid. Zaposloval naj bi do 120 delavcev in tako prispeval k
preprečevanju odseljevanja. Od leta 1994 je v njegovih prostorih tovarna Bremed, ki
proizvaja medicinsko opremo in je v italijanski lasti (Bobič, 2002). Do nedavnega je
bilo v njem zaposlenih 13 ljudi (Register, 2007), danes tovarna ne deluje več (Šimac,
2007).

11

Stara vas beneško-slovenskega arhitekturnega tipa, ki je bila porušena v potresu leta 1976, je stala na
drugi lokaciji kot zdajšnje novo naselje montažnih hiš.
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3. POMEN SENOŽETI V PRETEKLOSTI IN SEDANJOSTI
3.1 KAJ JE SENOŽET
Beseda senožet oz. kakšna od njenih izpeljank se pojavlja v vsaj 15 krajevnih imenih
po vsej Sloveniji (Atlas Slovenije, 1996). V Leksikonu geografije podeželja Kladnik
(1999) za geslo »senožet« navaja dve razlagi:
»1. Manj kakovosten travnik, ki se praviloma kosi samo enkrat na leto, značilen zlasti
za hribovit svet. V obdobju maksimalne rabe tal na prelomu 19. v 20. stoletje so bile
senožeti izredno razširjene, tako da jih je katastrska statistika nekaj časa vodila kot
samostojno zemljiško kategorijo. Ker so se zaradi nenehne uporabe in pomanjkljivega
gnojenja prsti dokaj hitro izčrpavale, so zaradi pospešenega naravnega dognojevanja
med travinje sadili drevje, predvsem jelšo. Z deagrarizacijo in opuščanjem bolj
oddaljenih kmetijskih zemljišč se je drevje sčasoma nenadzorovano razraslo, tako da
je zdaj večina senožeti že porasla s sklenjenim gozdom. Največ se jih še vedno
uporablja na Tolminskem, vendar jih tudi tam ogroža ogozdovanje.
2. V Julijskih Alpah naziv za nižje ležeče planine, kjer so travo tudi kosili. Izraz
senožet je prevzet iz praslovanske zloženke senožetъ, ki jo sestavljata besedi seno v
pomenu 'trava, seno' in žetъ v pomenu košnja. Prvotni pomen je bil torej 'košnja trave;
mesto, kjer se kosi trava'. Prav iz besede senožet je razvidno, da je praslovanski izraz
seno prvotno pomenil 'trava'« (Kladnik, 1999).
Za travnate površine, ki so bile v preteklosti izkrčene na pobočjih Kriške gore in
Breginjskega Stola, tako prebivalci Breginjskega kota kot tudi vasi pod Kriško goro
uporabljajo izraz senožet. Na Kriški gori so senožeti uporabljali za košnjo in pašo (na
gori nikoli ni bilo urejenega tamarja), na Breginjskem Stolu so na pobočjih travo
predvsem kosili, pasli pa le redko.
Skupne značilnosti senožeti na obravnavanih območjih so:
- travnike so za svoje potrebe uredili ljudje;
- ležijo na veliki nadmorski višini;
- velika višinska razlika med naselji in travniki, ne ležijo tik ob naseljih, temveč
v t.i. planinskem pasu (Petek, 2004);
- izkoriščali so jih predvsem za košnjo sena;
- raba je več desetletij opuščena;
- travinje zaraščata grmičevje in gozd.
Senožeti danes niso samostojna zemljiška kategorija, zemljiški kataster jih vodi pod
kategorijo travniki, ponekod pašniki. V diplomski nalogi za travnate površine na
Kriški gori in Breginjskem Stolu ne uporabljamo izrazov/kategorij zemljiškega
katastra, ki so zaradi narave njihove namembnosti navadno (pre)splošne in suhoparne,
temveč pojem senožeti, ki ga prebivalci Križev, Breginja in okoliških vasi razlikujejo
od pojmov travnik in pašnik.
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3.2 POMEN SENOŽETI
Senožeti so predmet zanimanja različnih strok. Biologe senožeti zanimajo kot
traviščne združbe, naravovarstveniki govorijo o habitatnem tipu Srednjeevropskih
gorskih gojenih travnikov (Jogan, 2004), agronomi o trajnih travnikih in pašnikih kot
vrstah kmetijske rabe (Raba kmetijskih zemljišč, 2005-2008), krajinski arhitekti
gledajo na njih kot del kulturne in zgodovinske dediščine. Z vidika teh strok je
zanimiv tudi proces ogozdovanja senožeti, zato v nadaljevanju poglavja obravnavamo
tudi naravovarstveni vidik ohranjanja habitatov v Sloveniji ter agronomski in
gozdarski vidik zaraščanja kmetijskih zemljišč.
Senožeti so zanimive tudi za geografsko stroko, saj s svojimi velikimi travnimi
površinami ne zaznamujejo le izgleda pokrajine, temveč pogojujejo in vplivajo (oz. so
vplivale) na mnoge naravne in tudi družbene procese. Geograf vsako pokrajino
obravnava celostno, kot »realno in kompleksno prostorsko celoto« (Vrišer, 1998), pri
tem upošteva celoto sestavnih delov pokrajine in njihovo medsebojno učinkovanje.
Naravno pokrajino sestavljajo le naravne pokrajinske sestavine, kulturno pokrajino pa
poleg naravnih pokrajinskih sestavin sestavljajo še družbene pokrajinske sestavine
(Perko, 1998c). Geografski vidik pomena kulturne pokrajine bo predstavljen v
nadaljevanju poglavja.

3.2.1 Kulturna pokrajina
Pokrajino, ki jo je preoblikoval in oblikoval človek, in sicer ne glede na to, ali ima
visoko estetsko, zgodovinsko ali katerokoli drugo vrednost, geograf razume kot
kulturno pokrajino (Urbanc, 2002).
Mimi Urbanc (2002) v knjigi Kulturne pokrajine v Sloveniji, po kateri povzemamo
podatke v tem poglavju, kulturno pokrajino obravnava kot »pokrajino z naravnimi in
družbenimi sestavinami, ki so medsebojno prepletene in soodvisne. Je prostor, v
katerem človek uresničuje poglavitne funkcije in ga tako preoblikuje. Preoblikuje v
pokrajino, ki izraža različno stopnjo povezanosti družbe in naravnega okolja.«
(Urbanc, 2002, str. 31)
Ekološki pomen je v naravnem ravnovesju, ki ga vzpostavljata rastlinska in živalska
pestrost. Za rastlinsko in živalsko pestrost so pomembne drobne prvine kulturne
pokrajine kot na primer gozdni obronki, grmičevje, suhi zidovi. Vzdrževanje take
kulturne pokrajine je jamstvo za ekološko ravnovesje in zaščito pred naravnimi
nesrečami. Neposreden gospodarski pomen kulturnih pokrajin je v pridelovanju hrane.
Na prebivalca Slovenije pride samo 0,25 ha kmetijskih zemljišč (Statistični letopis
2003), od tega jih je skoraj tri četrtine v manj primernih predelih in le četrtina v
ravninah in dolinah. V prvih beležimo intenzivno opuščanje kmetijstva, v slednjih pa
velik pritisk ostalih porabnikov. Podeželje, predvsem tam kjer je kulturna pokrajina
lepo vzdrževana, pridobiva tudi vse večji turistični pomen. Kulturno-čustveni pomen
se navezuje zlasti na tradicionalne kmetijske kulturne pokrajine z drobno
razčlenjenostjo.

25

Slika št. 7: Zgradba kulturne pokrajine
hidrološke prvine
podnebne prvine

reliefne prvine

komunikacijske prvine

naselbinske prvine

pedološke prvine

kulturna pokrajina
tehnološki razvoj,
kulturni, politični,
zgodovinski,
sociološki, verski
vzgibi

vegetacijske
prvine

gospodarske prvine

prebivalstvene prvine

Vir: Urbanc, 2002

Na njene posamezne prvine in posledično na celotno kulturno pokrajino vplivajo
tehnološki razvoj ter kulturni, politični, verski, zgodovinski in sociološki vzgibi (glej
slika ). Poglavitne dejavnosti, ki v sedanjosti vodijo v spreminjanje kulturne pokrajine
v Sloveniji so:
− kmetijstvo,
− poselitev,
− turizem,
− promet in infrastrukturni objekti.
Z opuščanjem kmetijstva so povezani depopulacija, ogozdovanje, ozelenjevanje in
propad arhitekturne dediščine v bolj oddaljenih in naravno manj ugodnih predelih. Po
drugi strani pa je kmetijstvo v ravninskih predelih vse bolj intenzivno, zato so tu
pogoste agromelioracije, hidromelioracije ter specializacija. Z naseljevanjem
nekmečkega prebivalstva na podeželje se večajo podeželska naselja zunaj strnjenih
jeder, v podeželska naselja se vnašajo nove arhitekturne prvine, tako da izgubljajo
kmečki videz. Na podeželju, kjer se gradijo nove turistične zmogljivosti, se
prebivalstvo zaposluje izven kmetijstva, zato se kmetijstvo opušča. Z gradnjo
prometnih in infrastrukturnih objektov se izgubljajo prvovrstna ravninska zemljišča,
avtoceste delijo nekoč enotna območja. Razvito cestno omrežje omogoča dnevno
vožnjo v službo zunaj kraja bivanja in s tem omogoča poselitev podeželja.
Mimi Urbanc je v svojem delu izdelala tudi tipologijo slovenskih podeželskih
kulturnih pokrajin. Pomembna je predvsem zato, ker jo je izdelala geografinja (pri nas
so se s tipologijo kulturne krajine ukvarjali predvsem krajinski arhitekti). Upošteva in
združuje tako naravne kot družbene sestavine kulturne pokrajine (Za krajinske
arhitekte je raba tal oziroma površinski pokrov tista prvina, ki ob reliefu neposredno
ustvarja krajinsko sliko). Rezultat tipizacije je razdelitev na 322 tipov kulturnih
pokrajin. Pobočja Kriške gore in Breginjskega Stola uvrščamo med kulturne pokrajine
pobočij v alpskih gorovjih.
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3.2.2 Biotska raznovrstnost
Pojem biotska raznovrstnost obsega bogastvo celotne biosfere in se izraža na več
ravneh: v genski in vrstni pestrosti ter raznovrstnosti ekosistemov. Za človeka kot
živo bitje je biotska raznovrstnost eksistenčnega pomena, saj je odvisen od delovanja
zemeljskih ekosistemov. Biotska raznovrstnost nudi človeku neposredne uporabne
koristi (prehrana, les, zdravila, doživljajska in rekreacijska vrednost); posredne
uporabne (ekološke) koristi (kroženje snovi, blažilec sprememb v okolju, samočistilna
funkcija vodá, življenjski prostor rastlin in živali) ter pomeni estetsko, notranjo in
kulturno vrednost (Pregled stanja, 2001).
Človekovi vplivi (zlasti sečnja gozdov, sprememba tal zaradi kmetijskih dejavnosti,
osuševanje mokrišč, spreminjanje obale in reguliranje vodotokov, rudarstvo, gradnja
cest, urbanizacija itn.) so povzročili, da so mnogi habitati1 krajevno izginili, na drugi
strani pa so nastale nove krajine kot odgovor na človekovo rabo prostora, npr. pašniki,
travišča, njive ... ( Pregled stanja, 2001).
Za gorske travnike predalpskega in alpskega pasu kot so senožeti na Kriški gori in
Breginjskem Stolu, ki so zaradi velikega naklona košeni ročno (enkrat na leto oz.
enkrat na dve leti), je značilno posebno bogastvo in raznolikost rastlinskih vrst.
Opuščanje obdelovanja povzroči sicer začetno povečanje števila vrst, čemur sledi
postopno upadanje števila vrst (Grabner, 2002).
Z namenom ocene stanja in vrednotenja raznovrstnosti na ekosistemski ravni v
Sloveniji ter kot pomoč ustanovam, ki se ukvarjajo z naravovarstvenimi vsebinami, in
tistim, ki pripravljajo prostorske planske in izvedbene dokumente, sta bila izdelana
tipologija in kartiranje habitatnih tipov2 Slovenije (Jogan et al., 2004). Tipologija
habitatnih tipov Slovenije, ki je usklajena z evropsko tipologijo (pripravljeno v okviru
programa Corine), uvršča habitatne tipe v sedem osnovnih skupin, izmed katerih se
vsaka deli natančneje glede na ekološke značilnosti in značilnosti vrste. V Sloveniji je
sedem osnovnih skupin habitatnih tipov: Obalni in priobalni habitatni tipi, Sladke
celinske vode, Grmišča in travišča, Gozdovi, Barja in močvirja, Goličave (skalovja,
melišča in peščine) ter Kmetijska in kulturna krajina (Jogan et al., 2004).
Senožeti na Kriški gori in Breginjskem Stolu prištevamo k habitatnemu tipu
Srednjeevropskih gorskih gojenih travnikov. Opisani so kot vrstno bogati travniki,
značilni za montanski do subalpinski pas v Alpah in sosednjih gorovjih, za njih je
značilno, da so razviti na svežih, globokih, nevtralnih ali rahlo kislih oziroma bazičnih
tleh, košeni 1-3 krat letno (Jogan et al., 2004). Z vidika ohranjanja biotske
raznovrstnosti in krajinske pestrosti je zaraščanje travnatih površin (senožeti ali
košenic in pašnikov) vse večji problem, predvsem ker je gorsko kmetijstvo dejavnost
v upadanju (Stanje, 2001).

1

Habitat je življenjski prostor določenega osebka, populacije, taksoma, skupine. Habitat (življenjski
prostor) je s specifičnimi neživimi in živimi dejavniki opredeljen prostor vrste oz. geografsko
opredeljen prostor osebka ali populacijske vrste (11. člen Zakona o ohranjanju narave, v: Pregled
stanja, 2001)
2
Habitatni tip je biotopsko ali biotsko značilna in prostorsko zaključena enota ekosistema (31. člen
Zakona o ohranjanju narave, v: Pregled stanja, 2001)
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V Sloveniji so bili opravljeni nekateri projekti z namenom določitve ekološko
pomembnih območij. Projekt Biotopi Slovenije Corine (Biološki inštitut pri ZRC
SAZU, izdelano leta 2001) upošteva kot glavno merilo za izbiro območja prisotnost
ogroženih rastlinskih in živalskih vrst. Redko kot argument za izbiro območij nastopa
redkost oz. ranljivost habitatnih tipov, predvsem zato ker v Sloveniji o tem ni dovolj
ustrezno dokumentiranih informacij. Med območji Biotopi Slovenije Corine sta tudi
območji Breginjski kot in Karavanke – Kamniško Savinjske Alpe (Dobravec, 2001).
S pridružitvijo Evropski skupnosti je bilo tudi v Sloveniji vzpostavljeno omrežje
posebnih ohranitvenih območij in posebnih območij varstva Natura 2000. Omrežje je
Evropska skupnost uvedla kot enega od mehanizmov za izvajanje t.i. Habitatne
direktive (posebna ohranitvena območja)1 in Direktive o pticah (posebna območja
varstva) (Kako poteka, 2006). Na seznamu v Sloveniji prisotnih habitatnih tipov
(Seznam, 2005) je tudi habitat Srednjeevropski gorski gojeni travniki, kakršne so
senožeti na Kriški gori in Breginjskem Stolu. Območja Nature 2000 so bila določena
z Uredbo o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Uredba, 2007).
Obe obravnavani območji senožeti sta vključeni v omrežje Nature 2000 po obvezah iz
Habitatne direktive (Potencialna, 2005), Breginjski Stol tudi po obvezah iz Direktive
o pticah.
V primeru Breginjskega Stola torej govorimo o dveh Natura 2000 območjih. Prvo je
potencialno posebno ohranitveno območje »Breginjski Stol«, opredeljeno na podlagi
Habitatne direktive. Območje je bilo razglašeno za varovanje dveh habitatnih tipov,
Ilirski bukovi gozdovi in habitatni tip Ruševje z vrstama Pinus mugo in
Rhododendron hirsutum, in vrste metulja črtasti medvedek (Območja, Habitatna
direktiva, 2007). Drugo je posebno območje varstva »Breginjski Stol in Planja«,
opredeljeno na podlagi Direktive o pticah (Območja, 2007). Območje je bilo
razglašeno za varovanje naslednjih ptičjih vrst, katerim so senožeti življenjski prostor:
beloglavi jastreb, kosec, kotorna, repaljščica, rjavi srakoper in slegur (Območja,
2007).
Da je počasno ogozdovanje senožeti na Stolu v prid ohranjanju ptičjih vrst, govori
podatek, da število osebkov kosca od vseh območij v Sloveniji od leta 1993 poraslo
le na Stolu, kar za 600 % (Božič, 2007).
Zanimivo je, da je poudarjen izjemen pomen južnih travnatih pobočij Stola za
ohranjanje ogroženih ptičjih vrst, v prilogi Uredbe o osebnih varstvenih območjih –
območjih Natura 2000 (Območja NATURA 2000, 2007) je celo kot varstveni cilj
opredeljena "ohranitev obstoječega obsega in obstoječih ekoloških značilnosti travišč
(pašnikov)"; obenem pa habitat Gorskih ekstenzivno gojenih travnikov2 na Stolu ni
uvrščen med potencialna ohranitvena območja na osnovi Habitatne direktive.
Kriška gora je del posebnega ohranitvenega območja »Karavanke«, določenega na
podlagi Habitatne direktive. Na seznamu habitatnih tipov pomembnih za to območje,
je tudi habitatni tip Gorskih ekstenzivno gojenih travnikov (Območja, Karavanke,
1

Vir za seznam naravnih habitatnih tipov, za ohranjanje katerih so bila z direktivo Ministrskega sveta
Evropske skupnosti o ohranjanju naravnih habitatov ter prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst
določena posebna ohranitvena območja, je klasifikacija habitatov Corine (Direktiva, 2005).
2
Izraz se uporablja za potrebe Nature 2000 in je sinonim izrazu Srednjeevropski gorski gojeni travniki
v klasifikaciji Habitatni tipi Slovenije.
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2007) Prav območje Storžič - Kriška gora je predlagano kot območje pomembno za
ohranjanje tega habitatnega tipa (Jogan, 2004).

3.2.3 Kmetijska zemljišča
Z vidika kmetijstva so senožeti na Kriški gori in Breginjskem Stolu kmetijska
zemljišča v zaraščanju1. Čeprav so predvsem zaradi oddaljenosti od naselij in velikega
naklona terena izredno neugodna in posledično draga za obdelavo, ta zemljišča še
vedno predstavljajo določen pridelovalni potencial. Ta funkcija pridobi na pomenu
predvsem ob dejstvu, da se v Sloveniji le četrtina vse kmetijske zemlje nahaja v
rodovitnem dnu kotlin in ravnin, kjer ni naravnih omejitev za moderno in učinkovito
kmetijsko pridelavo (Zaraščanje kmetijskih, 1998).
V času najintenzivnejše rabe senožeti so v vaseh pod Kriško goro in Breginjskim
Stolom prevladovale samooskrbne kmetije, ki so za krmo živali v dolgih zimah
potrebovale velike količine sena. Danes takih kmetij ni več, travniki ležijo v nižjih,
bolj ravnih in za strojno košnjo ugodnejših predelih. Tudi delovne sile (predvsem
mlade, inovativne) na kmetijah primanjkuje.
Tak razvoj je značilen za slovenski alpski prostor in je del procesa, ki poteka od
njegove prve poselitve. Meja med obdelovalnimi in gozdnimi zemljišči je bila ves čas
dinamična, do nedavnega so se obdelovalna zemljišča širila na račun gozda, tudi na
zemljišča, komaj primerna za kmetijske dejavnosti. "Dilema o racionalnosti pridelave
hrane praktično ni obstojala, saj je nizka intenzivnost pridelave in agrarna
prenaseljenost človeka silila, da je za preživetje moral obdelati vsa razpoložljiva
zemljišča" (Zaraščanje kmetijskih, 1998, str. 2).
Konec 19. stoletja pomeni začetek sprememb v do takrat dokaj stabilni agrarni
strukturi. Od takrat je podeželski prostor zaradi koncentracije tako gospodarskih kot
tudi negospodarskih dejavnosti v urbanih in suburbanih središčih začel zaostajati v
razvoju. Starejša starostna struktura prebivalstva je pomenila manjši delovni in umski
potencial, kar se je odrazilo v počasnejšem prevzemanju modernejših tehnoloških
rešitev. Opuščanje gospodarjenja na senožetih in planinskih pašnikih je eden od
pokazateljev, ki odražajo posledično ekstenziviranje in propadanje proizvodnih
potencialov (Zaraščanje kmetijskih, 1998).
Senožeti na Kriški gori in Breginjskem Stolu, glede na omejitvene dejavnike v
prostoru, niso primerna za intenzivno kmetijsko obdelavo. Ker se (razen manjših
površin na Kriški gori) ne kosijo več, so kot kmetijska zemljišča v zadnjih desetletjih
izgubile pomen. Če upoštevamo dandanašnjo tržno naravnanost pridelave, težko
govorimo o tem, da je na njih kmetijska raba sploh optimalna. "Čas izrazito
proizvodno samooskrbnega kmetijstva je v glavnem minil, saj sedaj prevladuje tržni
značaj pridelave, v ospredje pa se vse bolj postavljajo tudi druge t.i. neproizvodne
1

"Pojem kmetijska zemljišča v zaraščanju je prva začela uporabljati gozdarska stroka, na področju
kmetijstva pa ga je dokončno uveljavila šele Agrokarta ob koncu osemdesetih let" (Zaraščanje
kmetijskih, 1998, str. 4). Zakon o kmetijskih zemljiščih (povzeto po Zaraščanje kmetijskih, 1998)
določa, da med kmetijska zemljišča spadajo tudi vsa zemljišča v zaraščanju, ki niso določena za gozd
na podlagi Zakona o gozdovih.
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funkcije kmetijstva" (Zaraščanje kmetijskih, 1998, str. 31). Na primeru senožeti to
pomeni predvsem ohranjanje kulturne pokrajine (Plut (1998) govori o slovenskem
kmetijstvu kot osnovnem vzdrževalcu kulturne pokrajine in razpršenega, regionalnim
virom prilagojenega poselitvenega vzorca.), ohranjanje pomembnih habitatnih tipov
in življenjskega prostora ogroženih živalskih vrst.
Z velikimi travnimi površinami senožeti odločilno vplivajo na izgled gora in
ustvarjajo posebno kulturno pokrajino. Izgled gore ima velik pomen (estetska
vrednost) za prebivalce naselij pod gorama ter za obiskovalce gora (lepši razgled,
večja pestrost pokrajine, rastlinstva in živalstva). V anketi, ki so jo izvedli učenci OŠ
Križe med planinci na Kriški gori (Zaraščanje, 2004), je kar 90 % vprašanih reklo, da
bi radi videli, da na Kriški gori ostanejo travnate površine. Z opuščanjem obdelave
senožeti se tudi izgublja (oz. se je izgubil) določen, poseben način življenja v gorskem
svetu in posledično kulturna identiteta.
Zmanjšanje biotske raznolikosti je tesno povezano z opuščanjem tradicionalne rabe
tal. V alpskem svetu vrstno bogate senožeti prispevajo k biotski raznolikosti
pokrajine. Senožeti Kriške gore in Breginjskega Stola so vključena v sistem območij
Natura 2000, na ta način je njihovo ohranjanje dobilo tudi formalno vrednost.
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4. OGOZDOVANJE
4.1 OGOZDOVANJE V SLOVENSKEM ALPSKEM SVETU
Visok delež gozda v primerjavi z drugimi evropskimi državami je posebnost
Slovenije. Podatki o površinah, ki jih pokriva gozd, se razlikujejo. Po podatkih
zemljiškega katastra je bil delež gozda leta 1999 48,9 % (Petek, 2002, str.67), medtem
ko statistični urad za leto 2001 navaja številko 63,3 % (Pokrovnost, 2005). Podobno
se razhajajo podatki za alpski svet, podatki zemljiškega katastra za leto 1999 beležijo,
da 55,1 % (Petek, 2005, str. 120) površine slovenskega alpskega sveta pokriva gozd,
medtem ko podatki o dejanski rabi tal izkazujejo kar 71 % delež (Petek, 2005, str.
131). Delež gozdov se bo v prihodnosti še povečeval, saj je ogozdovanje v zadnjih
petdesetih letih prevladujoč tip spreminjanja rabe tal v Sloveniji (Kladnik, Gabrovec,
1997) .
V literaturi se namesto termina »ogozdovanje« pogosto uporablja termin
»zaraščanje«, ki je manj natančen, saj pomensko obsega ogozdovanje in
ozelenjevanje. Termin »ogozdovanje« uporablja predvsem geografska stroka, medtem
ko npr. gozdarji, krajinski arhitekti in agronomi govorijo o zaraščanju. Kladnik
(Kladnik, 1999, str. 44) ogozdovanje razlaga: »Proces spreminjanja njiv, travnikov,
sadovnjakov, vinogradov ter pašnikov v gozd, oziroma zaraščanje z gozdovi, ki je
skoraj izključno stihijsko in praviloma povezano z negativnimi demografskimi in
družbeno-gospodarskimi gibanji na podeželju ter s prilagajanjem nekdanje
maksimalne današnji optimalni rabi tal, kar vodi do opuščanja marginalnih zemljišč.
Le redko je napredovanje gozda plod načrtne politike gozdnih gospodarstev na
območjih, kjer je človekova aktivna vloga v kmetijski pridelavi verjetno za vselej
usahnila. Po podatkih raziskav je proces ogozdovanja v Sloveniji površinsko
prevladujoč, saj je v ospredju na 51,5 % državnega ozemlja (obdobje 1961-1994),
posebno izrazito pa v alpskem in predalpskem svetu ter na zakraselih območjih.«
V slovenskem alpskem svetu je gozd prevladujoča zemljiška kategorija, odkar vodijo
podatke o rabi tal (glede na podatke zemljiškega katastra iz let 1827, 1900, 1953,
1979, 1999, glej tabelo). V 19. stoletju se delež gozda ni povečeval, proces
ogozdovanja je bil najmočnejši med letoma 1953 in 1979, ko se je zgodila glavnina
ogozdovanja. Izstopajoč je podatek, da je travinja po karti dejanske rabe tal kar za 55
% manj, kot je travnikov in pašnikov leta 1999 beležil zemljiški kataster (Petek,
2004).
Po izračunih Petka (2002, str. 69) v alpskih gorovjih 73 % vseh sprememb v
zemljiških kategorijah poteka v korist ogozdovanja. V alpskih hribovjih je ta odstotek
48, na alpskih ravninah pa 20,3. Cunder (1998) je spreminjanje kulturne pokrajine
spremljal v smislu zaraščanja kmetijskih zemljišč, njegov primarni vir je Agrokarta.
Trdi, da je zaraščanje v Sloveniji najbolj prisotno v regijah, za katere je značilen
razgiban in razčlenjen relief, tako se v Alpskem svetu v povprečju zarašča več kot
polovica zemljišč. Po njegovih podatkih se tako ogozduje kar 55,6 % skupne
kmetijske zemlje. Največ kmetijske zemlje se ogozduje v Julijskih Alpah – 65,2 %, v
Kamniško-Savinjskih Alpah se ogozduje 48,3 %, v Karavankah pa 29,8 % (Cunder,
1999, str. 167).
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Tabela št. 5: Raba tal v slovenskem alpskem svetu – podatki zemljiškega
(1827 – 1999) in podatki o dejanski rabi tal (2000), v %:
1827
1900
1953
1979
1999
55,1
45,7
45,4
46,0
52,6
Gozd
26,2
40,1
33,9
33,3
28,4
Travinje
(travniki in pašniki)
2,5
4,8
4,8
4,8
3,1
Njive
1
15,9
16,0
16,2
9,4
15,9
Ostalo

katastra
2000
71,7
11,9
0,9
15,5

Vir: Petek, 2004

Ogozdovanje v slovenskem alpskem svetu poteka na račun zmanjševanja površin
visokogorskih travnikov in pašnikov. V zadnjih desetletjih so se zaradi opuščanja in
posledično ogozdovanja posebej izrazito zmanjšale površine pašnikov (Kladnik,
Gabrovec, 1997). Površine travnikov so se po eni strani povečevale zaradi ozeljevanja
njiv (posledica preusmeritve v govedorejo), medtem ko so se travniki na strmih
pobočjih opuščali ali spreminjali v pašnike (Kladnik, Gabrovec, 1997).
Tabela št. 6: Zemljiške kategorije in spremembe površin zemljiških kategorij med
letoma 1961 in 1994 v slovenskem alpskem svetu

Delež

Njive

Vinogradi

Sadovnjaki

Travniki

Pašniki

Gozd

Nerodovitna
zemljišča

2,6

0,0

0,4

9,7

15,3

56,5

15,5

1,1

1,01

Sprememba
0,68
0,21
1,2
0,93
0,79
površin
(koeficient)
Vir: Kladnik D., Gabrovec M., Some new aspects of land use in Slovenia, 1997

4.2 VZROKI ZA OGOZDOVANJE
Ogozdovanje senožeti Kriške gore in Breginjskega Stola je del procesa spreminjanja
nekoč obdelanih zemljišč v gozd. Proces je značilen za vso Slovenijo, izrazit pa
predvsem v slovenskem alpskem svetu (Zaraščanje kmetijskih, 1998). Strokovnjaki,
ki so se s tem problemom ukvarjali, zaraščanje povezujejo z naravnimi in družbenimi
dejavniki. Tu se opiramo na poročilo projekta "Zaraščanje kmetijskih zemljišč in
ukrepi za preprečevanje opuščanje pridelave", ki ga je na Kmetijskem inštitutu
Slovenije vodil Tomaž Cunder (1998). Opiramo se tudi na analizo ogozdovanja v
švicarskih Alpah raziskovalcev Bebi in Baur (2002) ter na kazalce, ki so jih za
raziskavo "Uporaba multispektralnih satelitskih posnetkov in metod GIS za
zaznavanje ter napoved zaraščanja" na Gozdarskem inštitutu Slovenije uporabili
Kobler, Kušar in Hočevar (2002).
Cunder (1999) je vzroke za opuščanje kmetijske pridelave in posledično ogozdovanje
kmetijskih zemljišč razdelil na:
- naravno-pridelovalne,
- strukturne,
1

V obdobju 1827 – 1900 so v kategorijo ostalo prešla predvsem slabša gozdna zemljišča, nikakor pa ni
mogoče, da bi se v tem obdobju kategorija ostalo povečala na račun urbanizacije zemljišč.
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-

socioekonomske in
agrarnopolitične.

Podobne vzroke sta v svoji raziskavi izpostavila švicarska raziskovalca Bebi in Baur
(2002), čeprav njuna analiza poudarja ekonomski vidik opuščanja obdelave zemljišč.
Izdelala sta enostavno shemo, ki pojasnjuje opuščanje kmetijske zemlje v švicarskih
Alpah. Nekoliko predelana in dopolnjena shema je uporabljena za prikaz vzrokov
ogozdovanja kmetijskih zemljišč pri nas (gl. slika št. 8).
Naravni dejavniki vplivajo na strukturne spremembe v kmetijstvu, na opuščanje
obdelave zemljišč in neposredno na ogozdovanje (glej shemo, slika št. 8). Hitrost
ogozdovanja je močno odvisna od naravnogeografskih značilnosti območja in
posameznih zemljišč (odnos 1), saj gozd hitreje napreduje na nižji nadmorski višini,
na dobro osončenih območjih (južne ekspozicije), tam kjer poleti pade veliko padavin
in kjer je daljše obdobje brez snežne odeje (Bebi, Baur, 2002).
Opuščanje pospešujejo tisti naravni dejavniki, ki otežujejo obdelavo zemljišča (odnos
2). Kmetje se prej odločajo za opustitev košenja na zemljiščih z velikim naklonom,
na visoki nadmorski višini, na nerodovitnih tleh, na zelo razgibanem terenu, saj so
stroški obdelave in količina vloženega dela visoki (Bebi, Baur, 2002; Zaraščanje
kmetijskih, 1998).
Slika št. 8: Vzroki ogozdovanja kmetijskih zemljišč in odnosi med njimi1

OGOZDOVANJE
9
8

OPUŠČANJE
ZEMLJIŠČ
7

1

2

STRUKTURNI
VZROKI

4
5
SOCIOEKONOMSKI
DEJAVNIKI

6
AGRARNOPOLITIČNI
VZROKI

NARAVNI
DEJAVNIKI

3
Vir: Bebi, Baur, 2002; Zaraščanje kmetijskih, 1998

1

Izraz "naravni dejavniki" odgovarja izrazu "naravno-pridelovalni vzroki" Cundra
(Zaraščanje kmetijskih, 1998) in "bio-physical causes" Bebija in Baurjeve (Bebi,
Baur, 2002).
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Ker naravni dejavniki vplivajo na možni zaslužek kmetije, posledično delujejo na
socialne in demografske spremembe (število kmetij, število zaposlenih v kmetijstvu,
delovna intenzivnost kmetij) (odnos 3). Težje se obdržijo kmetije, ki imajo zaradi
težkih pridelovalnih razmer (npr. visoka nadmorska višina, velik naklon zemljišč) in
visokih stroškov obdelovanja (npr. velik delež reliefno razgibanih zemljišč)
(Zaraščanje kmetijskih, 1998; Bebi, Baur, 2002).
Socioekonomski dejavniki, kot ekonomika poslovanja, infrastruktura, socialne in
demografske spremembe, struktura kmečkega prebivalstva vplivajo neposredno na
opuščanje obdelave posameznih zemljišč (odnos 4) posredno pa manjšanje števila
kmetij (odnos 5). Če gledamo na problem z ekonomskega vidika, je verjetnost
opuščanja gospodarjenja na težje dostopnih, oddaljenih zemljiščih in zemljiščih
dražjih za obdelavo ali celo opuščanje kmetovanja večja, ko se znižajo cene
kmetijskih proizvodov ali povečajo stroški vlaganja v kapital in delo (npr. ko postane
bolj dobičkonosno delati v drugem sektorju) (Bebi, Baur, 2002).
K socioekonomskim vzrokom prištevamo tudi slabo razvito infrastrukturo. Vzrok
opuščanja obdelave posameznih zemljišč je slaba dostopnost (odnos 4), še posebej
nedostopnost za motorna vozila. Slaba lokalna infrastruktura, npr. slabo lokalno
cestno omrežje, slaba oskrba prebivalstva, slaba izobraževalna, rekreacijska, kulturna
infrastruktura so povezani s slabšanjem demografske strukture in posledičnim
opuščanjem kmetovanja (odnos 5). Dodatno prispeva še velika oddaljenost kmetije od
lokalnih in regionalnih središč (Bebi, Baur, 1998).
Demografske spremembe najbolj neposredno in izrazito vplivajo na propadanje
kulturne pokrajine. Območja z najhitrejšim manjšanjem števila prebivalcev so tudi
območja najbolj intenzivnega opuščanja pridelave. Tudi struktura kmečkega
prebivalstva, ki se odraža na delovni sposobnosti, inovativnosti in produktivnosti,
močno vpliva na procese degradacije kulturne pokrajine. Med take kazalce strukture
kmečkega prebivalstva prištevamo delež kmečkega prebivalstva, starostno strukturo
kmečkega prebivalstva, izobrazbeno strukturo kmečkega prebivalstva, strukturo
kmetij po viru dohodka, število PDM1 na hektar kmetijske zemlje, število GVŽ2 na
hektar kmetijske zemlje (Zaraščanje kmetijskih, 1998, Kobler, 2002).
Pod izrazom strukturni vzroki razumemo predvsem neugodne posestne in lastniške
strukture. Majhnost in razdrobljenost posesti vpliva na nižjo produktivnost in
posledično na ekstenziviranje in opuščanje pridelave (odnos 7). Mozaičnost, to je
razmeroma hitro menjavanje gozdnih in kmetijskih zemljišč, pomembno vpliva na
dinamiko in intenzivnost zaraščanja (odnos 8), saj v takih razmerah drevesne in
grmovne vrste hitreje prodirajo na travnate površine, kot v primeru linijskega
gozdnega roba (Zaraščanje kmetijskih, 1998). Podoben vpliv ima tudi fragmentiranost
gozdnega roba (Kobler, 2002).

1
2

polnovrednih delovnih moči
glav velikih živali
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Med agrarno političnimi vzroki za ogozdovanje kmetijskih zemljišč je pomemben
predvsem 10-hektarski zemljiški maksimum, ki je v preteklosti površinsko omejeval
pridelavo in preprečeval nakup dodatnih zemljišč (Zaraščanje kmetijskih, 1998) ter
posledično oblikovanje tržno naravnanega kmetijstva v zasebnem sektorju
(Klemenčič, 2005) (odnos 6).
Ogozdovanje spreminja podobo kulturne pokrajine. Vladimir Klemenčič današnjo
podobo kulturne pokrajine slovenskega podeželja vidi kot "rezultat več desetletij
dolgega procesa preoblikovanja klasične statične agrarne družbe v kulturno pokrajino
dinamične moderne družbe. Ta proces, ki še danes ni zaključen, se je odvijal v treh
fazah, ki so bile soodvisne od specifičnih oblik gospodarskega in političnega razvoja"
(Klemenčič, 2005, str. 172). Na ta način povezuje socioekonomske in
družbenopolitične dejavnike, ki so vplivali tudi na ogozdovanje senožeti.
V prvi fazi, za katero je značilno, da so bila kmetijska zemljišča izkoriščena
maksimalno ne glede na naravne danosti in je trajala do konca druge svetovne vojne
(Klemenčič, 2005), so bile tudi senožeti Kriške gore in Breginjskega Stola še v rabi. V
drugi fazi je posodabljanje tehnik pridelave in uvajanje kmetijske mehanizacije
povzročilo, da se je začelo uveljavljati optimalno izkoriščanje zemlje, kar je privedlo
do opuščanja obdelave manj primernih kmetijskih površin. Spremenila se je tudi
socialna in ekonomska struktura kmetij (primerjaj z odnosoma 4 in 5 zgoraj), člani
malih in srednje velikih kmetij, ki niso zagotavljale zadostnih virov za preživetje, so
se ob stopnjevani industrializaciji začeli v vse večjem številu zaposlovati v neagrarnih
poklicih (Klemenčič, 2005). Tako je delež čistega kmečkega prebivalstva hitro padal
in večina kmečkih gospodinjstev se je sčasoma preoblikovala v polkmečka ali v
nekmečka gospodinjstva s kmečkimi gospodarstvi. Ta faza sovpada s postopnim
opuščanjem rabe senožeti. Trajala je do osamosvojitve Slovenije. Zunanja podoba
podeželja pa se je v tej fazi spreminjala predvsem na ravninskih območjih in na
obrobju hribovitega sveta v zaledju centralnih krajev (Klemenčič, 2005).
Ogozdovanje je prevladujoč proces spreminjanja rabe tal v slovenskem alpskem svetu
in poteka predvsem na račun zmanjševanja površin gorskih travnikov in pašnikov
(glej str. ), torej opuščanja kmetijskih zemljišč (odnos 9). Klemenčič območja hitrega
krčenja obdelanih kmetijskih površin, razpada kulturne pokrajine, odseljevanja
prebivalstva, demografskega odmiranja uvršča v t.i. pokrajinski tip ogroženega in
odmirajočega podeželja. Zanj je značilno, da so kmetijska zemljišča razen redkih
izjem obdelana le na območju vasi, travne in pašniške površine pa deloma ali v celoti
prerašča gozd (Klemenčič, 2005).

35

4.3 VZROKI ZA OPUSTITEV GOSPODARJENJA NA
SENOŽETIH KRIŠKE GORE IN BREGINJSKEGA STOLA
S problemom ogozdovanja senožeti, konkretno na Kriški gori in Breginjskem Stolu,
se na prvi pogled srečamo z dvema dokaj podobnima gorama: obe sta del daljšega
pogorja, nadmorska višina prve se od druge razlikuje za manj kot 80 metrov,
slemenitev in nakloni so podobni, južna pobočja obeh so bila izkrčena za košnjo in
pašo, na obeh so košnjo začeli opuščati predvsem v 50-ih letih prejšnjega stoletja. Ko
pa obe gori postavimo v pokrajino (zadostuje že povsem na grobo): Kriško goro na
obrobje Ljubljanske kotline, Breginjski Stol v zgornje Posočje, postane jasno, da se
senožeti ne zaraščajo le na območjih izrazite depopulacije, ali na območjih oddaljenih
od urbanih središč.
Tezo, da se zemljišča v Sloveniji najbolj hitro zaraščajo na območjih intenzivne
depopulacije, lahko prenesemo na Breginjski kot oz. na Breginj (glej graf št. 5). V
Breginju indeks rasti prebivalstva za leti 2002/1991 znaša 89,6, isti kazalec za zadnje
stoletje (2002/1910) znaša kar 33,6, za Breginjski kot (v ožjem pomenu) za ista
obdobja izkazuje indeksa 86,5 in 26,4. Upadanje števila prebivalcev se je začelo po
letu 1918. Naslednjega pol stoletja so zaradi agrarne prenaseljenosti in pomanjkanja
možnosti intenzifikacije kmetijstva ljudje začeli iskati boljši zaslužek v industriji. Ker
industrija v Posočju ni bila razvita, je to pomenilo odseljevanje v druge kraje
Slovenije in tujino (Lovrenčak, Plut, 1975). Najhitreje se je število prebivalstva v
Breginju manjšalo med letoma 1961 in 1971, ko se je zmanjšalo za 106 prebivalcev,
indeks 74,15. Danes živi v Breginju 251 prebivalcev (Popis…, 2002), čistega
kmečkega gospodarstva v vasi ni bilo že ob popisu leta 1991 (Popis, 1991). Po
podatkih popisa iz leta 19911 so bile v Breginju takrat le tri osebe delovno aktivne v
kmetijstvu, od 13 gospodinjstev s kmečkim gospodarstvom sta bila le dva mešana, 11
pa nekmečkih. Kmetijstvo, ki je bilo v prvi polovici 20. stoletja osnovna gospodarska
panoga, in s katerim je celo povezan nastanek naselja (Lovrenčak, Plut, 1975), je v
pol stoletja povsem izgubilo svojo funkcijo.
Živinoreja je bila v Breginju glavna kmetijska dejavnost, do petdesetih let prejšnjega
stoletja celo glavni vir prihodka. Nastanek senožeti je tesno povezan z njenim
razmahom, zato je tudi opuščanje te dejavnosti povezano z zaraščanjem travnatih
površin na Stolu. V Breginju je bilo leta 1900 okoli 3000 ovac, 300 koz in 500 glav
goveda (Kočar, 1999); ovce in koze so pasli na planinah na Stolu, seno za govedo so
kosili na senožetih. Kasneje se je število živine pričelo zmanjševati, pred drugo
svetovno vojno je bilo v vasi še okoli 500 ovac in 200 glav goveda, v 60. letih je
število padlo že na 130 in 60 (Peršolja, 2006).
Kmetijstvo v Breginjskem kotu se torej ni obdržalo, kljub temu da se je zaradi
zaposlovanja v drugih sektorjih in odseljevanja zmanjšalo število kmetij in so se
posledično sprostile površine za kmetijsko rabo. Prav tako se do danes ni zaustavilo
padanje števila prebivalstva, čeprav je bila že leta 1975 postavljena tovarna TIK
Kobarid in zgrajena asfaltna baza, ki naj bi preprečili odseljevanje (Bobič, 2002).
Pomembno vlogo pri tem je odigral katastrofalni potres leta 1976. Že pred njim je bila
oskrba kraja slaba - oskrba trgovine le trikrat tedensko, najbližji zdravnik v Kobaridu,
1

Podatki popisa iz leta 2002 so varovani z Zakonom o varovanju osebnih podatkov, zato jih ni mogoče
pridobiti.
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slaba je bila tudi infrastruktura – makadamska cesta, kanalizacija neurejena, vodovod
dotrajan. Breginj so sredi sedemdesetih pestili depopulacija, staranje prebivalstva in
deagrarizacija (Bobič, 2002). Na državni ravni je celo že potekala akcija zbiranja
dokumentacije za revitalizacijo spomeniško zaščitenega Breginja (Bobič, 2002). Po
potresu pa je bilo stanje le še slabše, stara vas je bila povsem porušena, zato se niso
odločili za obnovo, temveč za gradnjo nove vasi s skupnim hlevom. Sprememba
okolja in hiš je pri domačinih "povzročila določeno brezvoljnost in pasivnost" (cv:
Miklavčič – Brezigar, 1983), saj so bili starejši Breginjci, ki so bili že tedaj v vasi v
večini, navajeni živeti na kmetijah. Po potresu se je število živine izrazito zmanjšalo,
odstotek prebivalcev, ki so redili živino, je padel s 70 % na manj kot 45 %, prav tako
je močno upadel delež zaposlenih v kmetijstvu (Bobič, 2002).
Graf št. 8: Delež aktivnega kmečkega prebivalstva v Breginju 1953 - 1991

Vir: Popis, 1953, 1971, 1991

Izdelala: Ana Zupin Muzik

Breginjski kot je torej tipično depopulacijsko območje. Podatki o starostni strukturi
prebivalcev (glej grafikon št. 7, poglavje 2.2.5) nakazujejo, da se bo število
prebivalcev še zmanjševalo. Kot v preteklosti prebivalce kraja tudi v sodobnem času
zelo obremenjuje velika oddaljenost od Ljubljane in regionalnega središča Nove
Gorice, nepreskrbljenost naselja z osnovnimi oskrbnimi funkcijami – ni trgovine,
pošte, zdravstvene ambulante, celo nedeljske maše so v Breginju le vsakih 14 dni
(Šimac, 2007). Opuščanje rabe senožeti je potekalo vzporedno s procesom manjšanja
števila prebivalcev in števila zaposlenih v kmetijstvu in je odraz deagrarizacije
območja.
Povsem drugačna je demografska slika vasi (iz katerih so bili lastniki senožeti) pod
Kriško goro. Gledano kot celota, je za to območje značilno priseljevanje in nagla rast
števila prebivalstva (glej grafikon št. 2), indeks rasti 2002/1910 znaša 255,6. Če pa
upoštevamo le naselja od koder je bila večina lastnikov senožeti, torej Gozd, Zg. in
Sp. Vetrno, pa je stanje izrazito drugačno. V teh naseljih se je število prebivalcev od
petdesetih let prejšnjega stoletja stalno manjšalo, indeks rasti prebivalstva znaša 61,8.
Večanje števila prebivalcev na celotnem območju gre torej na račun vasi Križe in
Pristava. Ravno Pristava je izrazito nekmečko naselje, delovno aktivnih v kmetijstvu
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tu ni več. Število delovno aktivnih v kmetijstvu se je v naseljih Gozd, Sp. in Zg.
Vetrno gibalo podobno kot število prebivalstva, v Križah se delež delovno aktivnih v
kmetijstvu glede na skupno število prebivalstva vasi sicer manjša, številčno pa ostaja
število približno enako (glej graf št. 9).
Graf št. 9: Delež aktivnega kmečkega prebivalstva v vaseh pod Kriško goro 1953 –
1991

Vir: Popis 1953, 1971, 1991

Izdelala: Ana Zupin Muzik

Vasi Gozd, Zgornje Vetrno in Spodnje Vetrno ležijo na pobočju Kriške gore,
primernih obdelovalnih površin je malo. Odtod je tudi izvirala potreba po dodatnih
površinah za pašo in pridelavo sena, kar so omogočale senožeti. Po drugi svetovni
vojni so kmetje pričeli opuščati delovno intenzivno pridelavo, saj je delovne sile
začelo primanjkovati predvsem na račun zaposlovanja v industrijskih obratih v Tržiču.
Najbolj se je število gospodinjstev s kmečkim gospodarstvom zmanjšalo prav v
Gozdu, odkoder je bilo največ lastnikov zemljišč na Kriški gori. Od leta 1961 do 1991
38

se je prepolovilo z deset na pet, od katerih je le eno čisto kmečko (Popis, 1991, Popis,
1965).
Križe ležijo na robu Kriškega polja, obdelovalnih površin na ravnini je relativno
dovolj. Tudi v Križah se je po drugi svetovni vojni število kmečkega prebivalstva
manjšalo, s tem da se število kmetij ni bistveno zmanjšalo (35 leta 1961, 29 leta
1991), le njihovi člani so dodaten zaslužek iskali še v drugih panogah. Od 29
gospodinjstev s kmečkim gospodarstvom so le štiri čista kmečka. Večina kmečkih
gospodarstev v Križah se je preusmerilo od živinoreje in klasičnega poljedelstva v
intenzivno zelenjadarstvo, kar je dodatno prispevalo k opuščanju rabe senožeti na
Kriški gori.
Opuščanje rabe senožeti na Kriški gori ne moremo povezati s padanjem števila
prebivalcev. Ko govorimo o vaseh pod Kriško goro, govorimo o dveh različnih
demografskih slikah. Kot celota je to območje rasti prebivalstva, ki se ne stara tako
izrazito kot v Breginju. Če pa pogledamo le tri manjše vasi, iz katerih je bila večina
lastnikov senožeti, je stanje precej podobno Breginju (glej grafi št. 3), s to razliko, da
se prebivalstvena krivulja v zadnjih dveh desetletjih obrača navzgor, kar pa ne velja
tudi za aktivne v kmetijstvu (graf št. 9).
Glavni vzrok opuščanja rabe senožeti na Breginjskem Stolu in Kriški gori gre torej
iskati v opuščanju kmetijske dejavnosti, ki sovpada z družbenogospodarskimi
spremembami v Sloveniji po 2. svetovni vojni. Zanje so značilni radikalen upad
števila kmečkega prebivalstva, ki je povzročil izrazito zmanjšanje delovne sile na
kmetih, prevlada sloja malih kmetov kot posledica agrarne reforme in nacionalizacije
ter nastanek novega kmečkega sloja polkmetov oziroma mešanih kmetij (Vrišer,
1998).
Senožeti na Kriški gori in Breginjskem Stolu ležijo na visoki nadmorski višini, na
strmih pobočjih, so oddaljena od naselij in niso dostopna za mehanizacijo. Te
značilnosti so bistveno prispevale k temu, da so bila med prvimi zemljišči, kjer so
kmetje opustili rabo, ko se je delovna sila na kmetijah zmanjšala in so se kmetije po 2.
svetovni vojni prestrukturirale.
Košnja senožeti nad Breginjem je bila zamudna, zahtevala je veliko delovne sile. S
tem, ko so se predvsem mladi zaposlovali v industriji in mnogi celo odselili, se je
število kmetov v vasi zmanjšalo, njihova starostna in socialna struktura pa močno
spremenila, senožeti na Stolu za pridelavo sena ali za pašo niso bile več potrebne.
Opustili so celo gospodarjenje na večini spodnjih senožeti, saj kmetje dobijo dovolj
krme na bližnjih in boljših travnikih (Mlekuž, 1991).
Kljub temu, da se je število prebivalcev v vaseh pod Kriško goro v zadnjih desetletjih
močno povečalo, ti niso odvisni od lokalnih pridelovalcev hrane. Zaposlovanje
kmečkega prebivalstva v drugih sektorjih, preusmeritev v zelenjadarstvo, intenzivna
obdelava ravninskih zemljišč so povzročili, da se je košnja na senožetih na Kriški gori
opustila, senožeti pa prepustile hitremu ogozdovanju.
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5. SENOŽETI KRIŠKE GORE IN BREGINJSKEGA STOLA:
PROCES OPUŠČANJA RABE
5.1 VIRI PODATKOV O RABI TAL
Podatke o tem, kako so uporabljena posamezna zemljišča ali območja, vsebujejo
različne zbirke. Najstarejša in najosnovnejša zbirka je zemljiški kataster. Ta pozna 12
katastrskih kultur (Katastrska klasifikacija, 2008). Na obravnavanih območjih so nas
zanimali travniki, pašniki in gozd. Glavni namen katastrske klasifikacije zemljišč je
zagotavljanje podatkov za namene obdavčitve zemljišč. Najstarejši katastrski podatki
za Breginj so iz začetka 19. stoletja, med 1811 in 1813, in so del franciscejskega
katastra za Primorsko (Pregled map…, 2005), podatki za Križe so del franciscejskega
katastra za Kranjsko, ki je nastajal med leti 1823 in 1869 (Pregled map…, 2005).
Zaradi ogozdovanja, ki poteka postopoma in je prevladujoč proces spremembe rabe
tal ne samo na obravnavanih območjih, temveč v večjem delu zahodne, severne in
južne Slovenije (Kladnik, Gabrovec, 1997), katastrski podatki o površini travnikov in
gozdov danes marsikje ne odgovarjajo dejanskemu stanju, potrebne bi bile
prekategorizacije zemljiških kategorij. Velika razhajanja v podatkih o rabi tal med
zemljiškim katastrom in dejansko rabo je ugotovil tudi Petek (glej tabelo št. 9v
poglavju 4.1). Iz tega vzroka podatkov zemljiškega katastra ne moremo uporabiti kot
edini vir o rabi tal na senožetih Kriške gore in Breginjskega Stola.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vodi Evidenco dejanske rabe
kmetijskih in gozdnih zemljišč (v nadaljevanju RABA; Raba, 2005-2008), kjer je
dejanska raba določena s pomočjo digitalnih ortofoto posnetkov. Kot vir podatkov o
trenutnem stanju zaraščanja smo uporabili tudi to evidenco. Njena pomanjkljivost je,
da ne ločuje gozdnih površin, ki so nastale na nekdanjih senožetih, od starejših,
stalnih gozdnih površin. Na območju senožeti Kriške gore in Breginjskega Stola se za
različne površine porasle z drevjem srečujemo z evidenčnimi kategorijami: kmetijsko
zemljišče v zaraščanju, drevesa in grmičevje, kmetijsko zemljišče poraslo z gozdnim
drevjem in gozd; za travne površine se uporablja kategorija trajni travnik. Kategorija
kmetijsko zemljišče v zaraščanju preide v gozd, če se to zemljišče 20 ali več let ne
uporablja za kmetijske namene, če pokrovnost preseže 75 % in je obseg debel nad 10
cm (Pravilnik, 2008), zato so velike površine nekdanjih senožeti že evidentirane kot
gozd.
Naslednja težava, s katero smo se srečali pri našem raziskovanju, je neprimerljivost
podatkov. Na Kriški gori se senožeti ne zaraščajo izrazito v eni smeri (npr. od
gozdnega roba navznoter), temveč zelo razpršeno, oblikujejo se manjši otoki drevja.
Od površin, ki jih na ta način že zarašča drevje, je le za zelo majhen delež uporabljena
kategorija kmetijsko zemljišče v zaraščanju, ostale površine so označene kot
kmetijsko zemljišče poraslo z gozdnim drevjem. Ta kategorija se uporablja za
površine, "na katerih se nahajajo mešane površine gozda in kmetijskih površin, vendar
so premajhne1, da bi izločili vsako rabo posebej "(Pravilnik, 2008). Na ta način
1

V nasprotju s to definicijo, so s to kategorijo na Kriški gori označeni tudi zelo majhne površine, npr.
poligoni manjši od 400 m2.
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RABA na Kriški gori beleži zelo malo kmetijskih zemljišč v zaraščanju. Po drugi
strani pa se senožeti Breginjskega Stola ogozdujejo izrazito od spodnjega roba
navzgor, tako da se oblikujejo večje zarasle površine. Evidenca zato tu beleži
kmetijska zemljišča v zaraščanju kot prevladujočo rabo.
Pomanjkljivost podatkov o rabi zemljišč, kot so predstavljeni v RABI, so tudi napake,
ki so nastale ob evidentiranju s pomočjo ortofoto posnetkov. Na Breginjskem Stolu so
tako razmeroma velike površine porasle z visokimi zelišči (kobulnicami) evidentirane
kot zemljišča v zaraščanju. Prednost RABE je brezplačna javna dostopnost preko
interneta in ažurnost podatkov, saj izvirajo ortofoto posnetki iz leta 2006.
Površina travnikov in pašnikov na senožetih Kriške gore in Breginjskega Stola ostaja
v zemljiškem katastru od začetka procesa ogozdovanja do danes skoraj
nespremenjena in ne odstopa veliko niti od stanja na mapah franciscejskega katastra.
Zanesljivejši vir o stanju ogozdovanja je zato slikovni material, npr. fotografije in
razglednice. Najbolj natančno in pregledno nam potek ogozdovanja prikažejo
posnetki aerosnemanj in novejši digitalni ortofoto posnetki.
V Sloveniji sta dostopna še dva vira o pokrovnosti in rabi tal: Corine Land Cover
(izdelan za leti 1996 in 2001) in Statistični GIS pokrovnosti in rabe tal Slovenije
(izdelan za leta 1993, 1997 in 2001), oba izdelana na podlagi satelitskih posnetkov
(Krevs, 2004). Ker sta obravnavani območji relativno majhni, smo sklepali, da so
podatki o rabi pregrobi. Trenutno stanje namreč natančno izkazuje RABA, podatki
ostalih dveh virov iz devetdesetih let pa so za pregled ogozdovanja senožeti premladi.
Za prikaz procesa ogozdovanja senožeti na Kriški gori in Breginjskem Stolu smo torej
uporabili:
- grafične podatke iz map franciscejskega katastra za Primorsko in Kranjsko
kot najstarejši vir o rabi tal na območjih; podatke zemljiškega katastra
- posnetke aerosnemanj in fotografije za časovni prikaz poteka ogozdovanja in
- spletni pregledovalnik podatkov rabe kmetijskih zemljišč za prikaz trenutnega
stanja.
Dejansko stanje ogozdovanja smo prikazali s pomočjo najnovejših digitalnih ortofoto
posnetkov (DOF). V programu ArcView smo na DOF-ih označili tri kategorije
zemljišč na senožetih Kriške gore in Breginjskega Stola: tiste, ki so že prešle v gozd,
tiste na katerih aktivno poteka ogozdovanje in travnate površine.

5.2 RABA TAL
Raba tal na določenem območju je rezultat zapletenih dejavnikov. Med naravnimi
dejavniki je najpomembnejša izoblikovanost površja, med družbeno-gospodarskimi
pa značilnosti kolonizacije in gospodarske razmere v preteklosti in sedanjosti
(Kladnik, Gabrovec, 1998). Med naravnimi dejavniki, ki so vplivali na rabo tal na
Kriški gori in Breginjskem Stolu, so najpomembnejši nadmorska višina, naklon in
ekspozicija površja. Relativno visoka nadmorska višina in zelo strmi nakloni niso
dopuščali drugačne rabe od košnje in paše. Proti jugu obrnjena pobočja s pravim
razmerjem med prejeto sončno energijo in padavinami so omogočala dobro rast trave
in sušenje sena.
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Vrh Kriške gore so Vrata na nadmorski višini 1591 m. Najnižja točka senožeti, na
njihovem skrajnem zahodu je 974 m. Vrh slemena Breginjskega Stola Stol je na 1673
m nadmorske višine. Zgornji rob senožeti, ki prav tako potekajo vzdolž temena
slemena, na najnižji točki doseže nadmorsko višino 1200 m nad vasjo Kred in se
vzpne do vrha Stola. V občini Breginj senožeti dosežejo najnižjo točko na 930 m
nadmorske višine.
Naravna gozdna meja na Kriški gori leži višje od vrha. To potrjujejo odrasla drevesa v
bližini koče, vidna tudi na najstarejših aero-foto posnetkih, ter nenazadnje intenzivno
ogozdovanje, ki poteka tudi na vrhu gore. Naravna (klimatska) gozdna meja na
Breginjskem Stolu leži na 1600 m nadmorske višine (Lovrenčak, 1986). Višje od te
točke je le krajši del temena okoli vrha. Pri Breginjskem Stolu o ogozdovanju na
temenu slemena ne moremo govoriti. Na to, da je naravna gozdna meja na južnem
pobočju višja od sedanje, nakazuje gozd, ki na severnem pobočju pogorja, z izjemo
samega vrha, sega do temena slemena. Obenem pa je potrebno upoštevati, da pogoji
za rast gozda na severnem in južnem pobočju niso enaki. Južno pobočje zadenejo
jugozahodni zračni tokovi, pobočje je strmejše, ponekod skalovito, nizke krive bukve
v grmovni obliki pa nakazujejo vetrno mejo gozda (Lovrenčak, 1986).
Senožeti ležijo na južnih pobočjih obeh gora. Obe gori, Kriška gora in Breginjski Stol,
imata izraziti prisojni in osojni pobočji, tj. po eno pobočje s prevladujočo južno lego
in drugo s prevladujočo severno lego. Vzrok za to je slemenitev Kriške gore v smeri
od vzhoda proti zahodu ter od te za 15° proti jugu zamaknjena slemenitev
Breginjskega Stola (JVV-SZZ).
Senožeti Kriške gore se raztezajo vzdolž slemena v pasu širokem med 150 in 350 m
(Raba..., 2005-2008). Naklon pobočja je zelo strm, med 30 in 40°. Parcele na
senožetih so med lastnike razdeljene v pasovih, ki potekajo od temena slemena proti
dnu. Dve senožeti izstopata iz tega območja, ležita namreč zahodno in severno od
planinske koče (Slednja na severnem pobočju Kriške gore, Kokovnici.), njuna
ekspozicija je severo-zahodna in severna.
Izkoriščali so jih kmetje iz bližnjih vasi Gozd, Spodnje in Zgornje Vetrno, Križe in
Pristava. Urejenih je bilo trideset senožeti (katastrskih parcel je več), vsaka je imela
svoje ime, pogosto po domačiji lastnika. Od zahoda proti vzhodu si sledijo:
Rudolfovca, Tratarca, Grabnarca, Bajžlka, Žveglnova, Alšič-Zrnčova, Špičova,
Bidovc, Rantova, Gašperka, Jakšova, Perkova, Ledin dov, Tosova, Bernikova,
Bavdova, Koržmova, Povica, Pečica, Mala dolina (pod planinsko kočo), Velika
snožet, Prosenka, Pleče, Vratna dolina, Šetinka, Široka dolina, Konjska dolina,
Svamnarca, Za Babo in Jircek. Dve senožeti, Kovarjeva in Mežnarjeva, sta spadali v
drugi katastrski občini, t.j. Tržič in Lom; to sta senožeti, ki se od drugih razlikujeta
tudi po legi (glej zgoraj). V zgodnjem poletju – običajno do 10. junija, so kmetje
senožeti uporabljali za pašo drobnice. Po tem ko so drobnico odgnali na druge
planine, so pustili, da na senožetih zraste trava. Kosili so jih le vsako drugo leto,
navadno v sredi avgusta (Zaraščanje, 2004).
Poletna paša ovac na Kriški gori ostaja do danes. Glavno območje paše je teme
slemena zahodno in vzhodno od planinske koče proti Tolstemu vrhu. Največ ovac se
je paslo leta 1977, okoli 800, kar je očitno preveč glede na pomanjkanje vode. Danes
se jih pase med 100 in 150 (Zaraščanje, 2004).

42

Senožeti na Breginjskem Stolu pokrivajo med 300 in 1000 m (Raba..., 2005-2008)
širok pas pobočja pod temenom slemena zahodno od vrha mimo Muzca naprej proti
zahodu. Tudi tu je naklon pobočja zelo strm, saj preseže tudi 40°. Zgornji del senožeti
je razdeljen na dve veliki parceli, ki sta v skupni lasti več lastnikov, to so t.i.
"komunje" (Šimac, 2004). Senožeti pod "komunjami" so razpracelirane v obliki pasov
(od vrha proti dolini), ti so še nadalje razdrobljeni. Breginjci so jih razdelili na pasove
potem, ko so jih v 17. stoletju odkupili od grofov Atems. Od takrat naprej so bile te,
"gorenje" senožeti namenjene le košnji sena, na "dolenjih" senožetih (senožeti v
bližini vasi) pa so pasli tudi živino. Oboje senožeti so bile med seboj povezane (glej
sliki št. 10 in št. 16). Živino so Breginjci pasli tudi na treh planinah: Ohoje, V Plazeh
in Na Klin (Kočar, 1999).
Imena so senožeti dobila predvsem po njihovih značilnostih: Na kuclju, Čenca,
Boban, Plazi, Gabrovc, Klinci, Osredki, Hum, Breg, Ušje, Veliko počivalo, Malo
počivalo (Šimac, 2004). Košnja "seč" se je začela na spodnjem delu senožeti, potekala
je od 29. junija do 15. avgusta, nato so kosili še v "vrhu", na "komunjah" (razstava
Staro vaško jedro Breginja, Tolminski muzej, 2007).
O tem, kdaj natančno so bile senožeti na Kriški gori in Breginjskem Stolu izkrčene, ni
natančnih podatkov. Možno je, da so senožeti na Kriški gori nastale že v času rimske
naselitve. Ta je že zgodaj zajela gore in krčenje gozdov je bilo takrat precej intenzivno
(Prekoršek, 1964). Pobočja Breginjskega Stola naj bi kultivirali beneški doži (nekje v
15. ali 16. stoletju), za katere je bilo to območje velikega pomena, saj je meja Beneške
republike potekala prav preko Breginjskega kota in Stola (Šimac, 2004).

5.3 SPREMEMBE V RABI TAL
Na mapah franciscejskega zemljiškega katastra iz 19. stoletja (podatki iz obdobja med
1811 in 1869; Pregled map, 2005) so na pobočjih obeh gora vrisane obširne travnate
površine (slika št. 9 in št. 10). Na Kriški gori so kategorizirane kot travnik, na
Breginjskem Stolu kataster razlikuje med pašniki in travniki. Zgornji pas senožeti,
"komunje", so kategorizirane kot pašniki, spodnji pas (kjer so parcele razdeljene v
pasovih) je kategoriziran kot travnik.
Na mapah franciscejskega katastra je vidna parcelacija senožeti, ta je skoraj identična
današnji (do danes so bile nekatere parcele razdeljene), spremenjeno je le oštevilčenje
parcel. Če primerjamo velikost travnatih površin iz map franciscejskega katastra s
sodobnim katastrom (prilogi št. 1 in št. 3), ugotovimo, da slednji ne beleži skoraj
nobenih sprememb v vrsti rabe. Površinsko se torej obseg travnatih površin na Kriški
gori in Breginjskem Stolu od 19. stoletja do danes glede na katastrske knjige ni
bistveno spremenil.
Zanimivo je, da so v katastrskih knjigah iz konca 19. oz. začetka 20. stoletja travnate
površine na Kriški gori kategorizirane kot senožet. Kataster iz obdobja po 2. svetovni
vojni za iste parcele spet uporablja kulturo travnik.
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Slika št. 9: Senožeti na Kriški gori na izseku mape franciscejskega katastra za Kranjsko
Temno zelena barva označuje travnike, siva gozd.

Vir: Pregled map…, 2005
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Slik
ka št. 10: Seenožeti na Breginjskem
B
m Stolu na izzseku mapee franciscejsskega katasttra za Primo
orsko
Sveetlo zelena barva
b
označčuje pašnikee, temno zellena travnik
ke, siva gozdd.

Vir: Pregled map…
…, 2005
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Ko smo sešteli površino vseh parcel, ki so bile na mapah franciscejskega katastra
vrisane kot travnik na Kriški gori oz. travnik in pašnik na Breginjskem Stolu, smo
dobili velikost senožeti na Kriški gori 88,2 ha in 371,3 ha na Breginjskem Stolu (samo
občina Breginj).
Čas okoli 2. svetovne vojne označuje prelomnico pri izkoriščanju senožeti. Od skupaj
trideset posameznih senožeti je bila na Kriški gori prva opuščena najbolj zahodna, ti.
Rudolfovca in sicer 1933, nekaj jih je bilo opuščenih ob začetku 2. svetovne vojne.
Od leta 1954 do 1966 so tudi preostali kmetje postopoma prenehali kositi, nazadnje so
kosili na najbolj vzhodni, Jircku (Zaraščanje, 2004). V vršnem delu Kriške gore še
danes rejci pasejo ovce. Na Breginjskem Stolu so košnjo v glavnem opustili pred
drugo svetovno vojno (Čušin, 2006), zadnjič so kosili leta 1954 (Šimac, 2004). Od
trenutka ko so kmetje opustili košnjo, so bile senožeti prepuščene ogozdovanju.
Potek procesa ogozdovanja senožeti preko zadnjih petdeset let nam najbolj nazorno
prikazuje star slikovni material. Razpolagali smo z aeroposnetki Kriške gore iz let
1967 in 1987 ter fotografijami Breginjskega Stola Jake Čopa, posnetimi okoli leta
1955, ter slikovnim materialom iz časa potresa v Breginju.
Posnetek Kriške gore iz leta 1967 (slika št. 11) nam kaže napredovanje gozda iz smeri
gozdnega roba na spodnjem robu senožeti, nastajajo posamezni otoki dreves, krošnje
še niso sklenjene in dve večji površini, ki se ogozdujeta. Prva je senožet za planinsko
kočo, druga leži jugo-zahodno od koče.
Na dvajset let starejšem posnetku (slika št. 12) senožet za planinsko kočo, za katero
smo na starejšem posnetku ugotovili, da se močno zarašča, že lahko označimo kot
gozd. Napredek gozda na spodnjem in zgornjem robu senožeti je bil še bolj viden.
Posamezni otoki dreves s posnetka iz leta 1967 so se razširili v večje površine.
Današnje stanje rabe zemljišč povzemamo iz dveh uradnih evidenc, zemljiškega
katastra in RABE. Pri obeh smo preverili dejansko stanje (glej prilogi št. 2 in 6)
določili smo dejansko rabo po posameznih katastrskih parcelah in s pomočjo DOF-ov
za celotno površino senožeti; rezultate prikazuje tabela št. 6. Kategorije obeh evidenc
smo združili v tri, za namen naloge bistvene: travnik, površine, ki se ogozdujejo in
gozd.1 Skupne površine senožeti se po različnih evidencah ne skladajo popolnoma.
Vzrok za to je, da so košene površine ponekod segale čez rob parcel, ki so bile
kategorizirane kot travnik, drugod je na iste parcele segal gozd. Pomembnejši podatki
od površine so torej deleži posamezne rabe.

1

Kategorija travnik predstavlja združeni katastrski kategoriji "travnik" in "pašnik" ter kategorijo "trajni
travnik" RABE; kategorija gozd predstavlja katastrsko kategorijo "gozd" ter združeni kategoriji
"drevesa in grmičevje" in "gozd" RABE; v kategorijo ogozdovanje uvrščamo zemljišča kategorizirana
kot "kmetijska zemljišča v zaraščanju" in "kmetijske površine porasle z gozdnim drevjem" RABE,
medtem ko kataster kategorij, ki bi označevale površine v ogozdovanju ne pozna.

46

Sliki št. 11 in št. 12: Aerofoto posnetki senožeti na Kriški gori iz let 1967 in 1987

Vir: Geodetska uprava RS
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Sliki št. 13 in št. 14: Digitalna ortofoto posnetka senožeti na Kriški gori in Breginjskem Stolu iz leta 2006

Vir: Geodetska uprava RS
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Tabela št. 7: Raba zemljišč na senožetih Kriške gore glede na različne vire
Kataster
2

Travnik
Ogozdovanje
Gozd

m
853.787
28.471
882258

delež
97 %
3%
100 %

Dejanska raba po
katastrskih parcelah
m2
delež
241.16
3%
756.498
86 %
101.644
11 %
882258 100 %

RABA
2

m
555.038
158.990
213.472
927500

delež
60 %
17 %
23 %
100.%

Dejansko stanje
m2
405.867
325.345
174.875
906087

delež
45 %
36 %
19 %
100 %

Po podatkih katastra je na celotni površini nekdanjih senožeti na Kriški gori več kot
85 ha travnatih površin in slabe tri hektarje gozda (Kategorije, ki bi označevala, da je
določeno zemljišče v zaraščanju, kataster ne pozna.), torej skoraj 97 % travnatih
površin. Dejansko stanje je popolnoma drugačno. Preverili smo stanje ogozdovanja po
vseh parcelah, vsako posamezno parcelo smo označili kot travnik, v ogozdovanju ali
gozd (glej priloga št. 2). Ugotovili smo, da samo ene parcele drevje še ne zarašča tako
močno, da jo lahko smatramo za travnik. 11 % površine bi po takem načinu
ugotavljanja rabe lahko že kategorizirali kot gozd, na ostalih 87 % gozd že prodira.
RABA beleži okoli 60 % travnikov, 17 % zemljišč v zaraščanju in 23 % gozda (glej
priloga št. 5). Zaradi prej omenjenih pomanjkljivosti te evidence, smo še sami izmerili
površine, ki so že prešle v gozd, tiste, ki se trenutno še zaraščajo in take, ki še dajejo
izgled travnika. Ker smo površine z isto kategorijo rabe tal združili v večje poligone,
kot je to v RABI, je po našem izračunu delež senožeti, ki se zarašča izrazito večji, 36
%.
Vseeno so podatki RABE najbliže našim rezultatom. Dejanska raba po katastrskih
parcelah močno odstopa zato, ker smo tu obravnavali parcele kot celote. Po naših
izračunih je torej več kot 19 % nekdanjih senožeti zaraščeno do te mere, da lahko
govorimo o gozdu, 36 % površine se ogozduje.
Fotografije iz sredine petdesetih let nam razkrivajo poln obseg senožeti na
Breginjskem Stolu. Fotografije so bile posnete v času, ko so Breginjci opuščali košnjo
senožeti, tako da o ogozdovanju še ne moremo govoriti.
Vseeno so podatki RABE najbliže našim rezultatom. Dejanska raba po katastrskih
parcelah močno odstopa zato, ker smo tu obravnavali parcele kot celote. Po naših
izračunih je torej več kot 19 % nekdanjih senožeti zaraščeno do te mere, da lahko
govorimo o gozdu, 36 % površine se ogozduje.
Fotografije iz sredine petdesetih let nam razkrivajo poln obseg senožeti na
Breginjskem Stolu. Fotografije so bile posnete v času, ko so Breginjci opuščali košnjo
senožeti, tako da o ogozdovanju še ne moremo govoriti.
Posnetki iz obdobja po potresu nam kažejo zelo šibko ogozdovanje. Na spodnji meji
senožeti ponekod lahko opazimo napredovanje dreves iz smeri gozda. Gozd ne
napreduje niti po hudourniških grapah.
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Slika št. 15: Senožeti na Breginjskem Stolu pred začetkom ogozdovanja (okoli 1955)

Vir: Jaka Čop (Tolminski muzej)

Slika št. 16: Senožeti na Breginjskem Stolu pred začetkom ogozdovanja (okoli 1955)

Vir: Jaka Čop (Tolminski muzej)
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Tako kot na Kriški gori tudi na območju senožeti Breginjskega Stola zemljiški
kataster ne beleži nobenih sprememb v rabi, ki bi bile posledice ogozdovanja (glej
prilogi št. 1 in 3). Celotna površina senožeti je kategorizirana kot travnik ali pašnik (V
tabeli št. 7 sta kategoriji združeni v "travnik"). Če upoštevamo stanje ogozdovanja po
posameznih parcelah, je 71 % površine senožeti dejansko še travnik, 22 % jo je
podvrženo ogozdovanju, 7 % površine pa je že gozd (glej priloga št. 4).
Slika št. 17: Senožeti na Breginjskem Stolu v poznih sedemdesetih letih

Vir: Tolminski muzej

RABA v primerjavi s senožetmi na Kriški gori zajema večje, manj razdrobljene
poligone z isto rabo tal. Ta evidenca beleži na območju senožeti Breginjskega Stola
61 % travnikov, 21 % površin v ogozdovanju, 18 % nekdanjih travnatih površin že
zarašča gozd (glej priloga št. 7).
Tabela št. 8: Raba zemljišč na senožetih Breginjskega Stola glede na različne vire
Kataster

Travnik
Ogozdovanje
Gozd

m2
3.683.775
0
3.683.775

delež
100 %
0%
100 %

Dejanska raba po
katastrskih
parcelah
m2
delež
2.605.473 71 %
808.102 22 %
270.200
7%
3.683.775 100 %

RABA
m2
2.111.097
707.433
632.101
3.450.631

delež
61 %
21 %
18 %
100 %

Dejansko stanje
m2
2.738.541
677.542
203.885
3.619.968

delež
75 %
19 %
6%
100 %
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Na senožetih Breginjskega Stola smo v primerjavi z RABO izmerili izrazito večji
delež travnikov, kar 75 %, manjši gozda in skoraj enakega površin v ogozdovanju
(glej tabelo št. 7in prilogo št. 8). Pri kategoriziranju smo se poleg digitalnih ortofoto
posnetkov zanašali tudi na opazovanja na terenu. Opazili smo, da je na površinah kjer
poteka ogozdovanje, redko že razvit gozd, na največjem deležu takih površin je
ogozdovanje še v zgodnjih, grmovnih fazah. Tako smo površine, ki jih RABA že
beleži kot gozd, mi pogosto kategorizirali kot površine v ogozdovanju. Posledica tega
je manjši, 6 % delež gozda od celotne površine senožeti. Skoraj enak delež površin v
ogozdovanju, 19 %, je posledica dejstva, da RABA nekatere predele senožeti pod
Muzcem napačno uvršča med zemljišča v zaraščanju; tam namreč rastejo visoka
zelišča (kobulnice), ki na DOF-ih izgledajo kot grmičevje.

5.4 PROCES OGOZDOVANJA
Podatki o deležu zaraščenih površin v različnih časovnih obdobjih nam pomagajo
razumeti tudi značilnosti poteka ogozdovanja. Podatki v prejšnjem poglavju nam
kažejo, da se senožeti na Kriški gori zaraščajo izrazito hitreje kot senožeti na
Breginjskem Stolu. Iz posnetkov je vidno, da je tudi vzorec zaraščanja na gorah
različen. Vzroke za različna vzorca ogozdovanja bomo poskušali najti s pomočjo
poznavanja procesa sekundarne sukcesije, kar bomo primerjali s stanjem, ki smo ga
opazovali na terenu.
Sukcesija je pojem, ki izvira iz ekologije (ekologija kot znanstvena veda znotraj
biologije). Poenostavljeno je to zamenjava ene vegetacije z drugo. Vegetacijske
spremembe, ki nastopijo po prekinitvi dolgo trajajoče motnje (npr. košnja, paša),
imenujemo sekundarna sukcesija (Eler, 2007). Vegetacija stremi vzpostaviti naravno
ravnovesje. Glede na geografsko širino in lego pod gozdno mejo je gozd potencialna
vegetacija tako na Breginjskem Stolu kot tudi na Kriški gori. Več stoletij je človek na
senožetih s svojo dejavnostjo vzdrževal travnike, ko pa je pred približno petdesetimi
leti košnjo in pašo opustil, se je pričel proces, ki vodi k ponovnemu zaraščanju z
gozdom, tj. sekundarna sukcesija.
Sekundarna sukcesija poteka v več fazah. V našem primeru poteka prehod vegetacije
iz pretežno zeliščne (začetna faza) v pretežno lesnato (pozna faza). Tipični vmesni
fazi sta faza s trajnicami in faza z grmičevjem (Maag, 2001, str.6). Potek sukcesije je
v določeni meri predvidljiv proces, saj nanj vplivajo dejavniki, ki jih lahko merimo ali
ugotavljamo, v precejšni meri pa je tudi stohastičen, posebej še na začetku (Eler,
2007, str. 22), posamezne faze so lahko izpuščene, druge lahko zelo dolgo mirujejo
(Maag, 2001).

5.4.1 Delo na terenu
Na Kriški gori smo na terenu proučevali tri ploskve, za katere smo iz ortofoto
posnetkov sklepali, da so v različnih fazah zaraščanja. Glede na posnetke, smo
pričakovali, da bo na prvi prevladovala travna vegetacija, čeprav je na njej tudi eno
drevo; za drugo, da bo na njej intenzivno potekalo ogozdovanje; na tretji že pravo
gozdno združbo. Proučevali smo 8 x 8 m velike ploskve. Pri obdelavi podatkov so se
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kasneje izkazale za premajhne, saj ne zajemajo dovolj velike površine, da bi bile
reprezentativne.
Slika št. 18: 1. testna ploskev na Kriški gori

Vir: Ana Zupin Muzik

Za prvo testno ploskev smo izbrali travnato površino z enim drevesom. Naklon na
ploskvi je 35°, nadmorska višina 1320 m, ekspozicija je južna. Drevo je smreka,
visoka 15 m. V zeliščnem sloju rastejo različne trave, enake kot drugod na senožetih.
Gosto poraščajo vsa tla razen neposredno pod smreko. Grmovnega sloja ni. Smreka
sicer pokriva okoli 70 % testne ploskve, kar ne pomeni, da je tu razvit gozd. V bližini
ploskve so namreč travne površine s posameznimi drevesi in šopi dreves.
Druga ploskev ima najbolj pestro vegetacijo. Naklon je 35°, ploskev leži na višini
1285 m, ekspozicija je južna. Ploskev zaraščajo manjše smreke, našteli smo 7
osebkov, najvišji dosegata 10 m, rastejo v dveh šopih, njihove krošnje niso sklenjene
preko celotne površine. Poleg smrek smo popisali še dva brinova grma, visoka blizu 3
m. Ocenjujemo, da so tla 50 % pokrita z drevesi oz. grmi. Preostala tla gosto
poraščajo trave.
Tretja ploskev leži na enem od najbolj zaraščenih delov senožeti, pod planinsko kočo.
Naklon je nekoliko manjši, okoli 30°, nadmorska višina tu doseže 1380 m, ekspozicija
je 150°. Približno 85 % ploskve že pokriva drevje smreke, krošnje so sklenjene. Dve
smreki dosegata višino skoraj 20 m, ti dve prekrivata največji delež površine, dve
smreki sta višine okoli 7 m, dve sta visoki 3 m, na ploskev segajo krošnje bližnjih
dreves, samo smrek. Tla so prekrita z odpadlimi iglicami, ponekod jih poraščajo mah
in redke trave.
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Slika št. 19: Druga testna ploskev na Kriški gori

Vir: Ana Zupin Muzik

Slika št. 20: Tretja testna ploskev na Kriški gori

Vir: Ana Zupin Muzik
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Aero in ortofoto posnetki iz različnih obdobij nam za celotno površino senožeti kažejo
različne vzorce zaraščanja. Podatki s testnih ploskev to potrjujejo. Najprej opuščene
senožeti (najbolj zahodna in senožet severno od planinske koče) so že popolnoma
zaraščene z gozdom.
Pod planinsko kočo je 9 ha velika površina, na kateri se je zelo hitro oblikoval
smrekov gozd (glej sliko št. 13). Na njej leži tretja testna ploskev. Enak gozd se je
oblikoval tudi nekaj sto metrov zahodno od planinske koče. Posnetek iz leta 1967 ne
kaže, da bi se te površine kakorkoli razlikovale od bližnjih senožeti. Na posnetku iz
leta 1987 je že vidna gosta zaraščenost (ne moremo še govoriti o gozdu), medtem ko
so na sosednjih površinah drevesa redkejša, obseg krošenj je po posnetkih sodeč večji.
Danes to površino porašča mlad smrekov gozd, na sosednjih senožetih ostajajo
drevesne krošnje nesklenjene.
Na teh sosednjih senožetih ležita prva in druga testna ploskev. Tu zaraščanje poteka
podobno kot na preostalih površinah. Oblikovali so se šopi smrek, ki se počasi
razraščajo, med njimi so pogosti brinovi grmi. Redka niso niti osamljena drevesa.
Sliki št. 21 in št. 22: Tipični vzorci ogozdovanja senožeti na Kriški gori

Vir: Mateja Muzik

Vir: Ana Zupin Muzik

Senožeti na Kriški gori se ne zaraščajo po izrazitem vzorcu. Gozd ne napreduje proti
notranjosti travnikov od obstoječega gozdnega roba, izgleda, da se šopi dreves
pojavljajo naključno. Izstopajo površine, ki so se v gost gozd zarasle zelo hitro in jih
je mogoče dokaj natančno ločiti od ostalih površin: najbolj zahodna, zelo strma
senožet Rudolfovca, na kateri je bila košnja opuščena najprej; senožet pod planinsko
kočo Mala dolina; Kovarjeva senožet zahodno od planinske koče in Mežnarjeva
senožet na severnem pobočju Kriške gore (oz. Kokovnice). Na večjem delu senožeti
zaraščanje namreč poteka sicer stalno, a vidno počasneje. Za nekatera območja bi
lahko trdili, da je zaraščanje za nekaj časa zastalo. Poudariti je potrebno, da je glavna
drevesna vrsta, ki zarašča senožeti, smreka. Prevladujoče rastlinstvo na Kriški gori,
tudi na temenu slemena in pod senožetmi, je namreč bukov gozd; v rastlinsko
sociološkem pogledu opisan kot gozdna združba bukve in trilistne vetrnice - Anemone
trifoliae-Fagetum (Marinček, 1987).
Na Breginjskem Stolu smo za proučevanje na terenu izbrali dve ploskvi. Sklepali
smo, da se ogozdovanje tu širi od spodnjega roba senožeti (oz. zgornjega roba gozda)
navzgor, najintenzivneje po hudourniških grapah. Zato ploskvi ležita ob eni od grap,
prva leži nad grapo, druga pa nižje, malo nad gozdnim robom.
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Prva testna ploskev leži nekako na zgornji meji zaraščanja ob tej grapi (okoli 1250 m
n.m.). Naklon je tu 40°, ekspozicija JZ. Grmi (noben osebek tu ni razvit v pravo
drevo) so tu izrazito nižji, krošnje manj pravilno razvite, veliko je odmrlih vej, kar
kaže na težje življenjske pogoje. Z drevesnimi vrstami je zastrto približno 40 %
površine ploskve. Največji osebek je 3 m visok črni gaber, 2 m višine dosega še grm
ive in petih lesk. Na ploskvi je sicer še več manjših grmov leske, v zeliščnem sloju pa
tla porašča gosta in visoka trava.
Slika št. 23 in št. 24: Prva testna ploskev na Breginjskem Stolu

Vir: Ana Zupin Muzik

Druga ploskev ima zaradi lege v plitvi grapi zahodno ekspozicijo, naklon je 35°.
Površina ploskve je skoraj povsem (približno 85 %) zastrta z drevesnim in grmovnim
rastjem. Najpogostejša grmovna vrsta je navadna leska, našteli smo tri osebke med 3
in 5 m, 10 osebkov visokih od 1 do 2 m in več grmičev nižjih od enega metra. Poleg
leske se pojavljata še iva in mokovec. Noben osebek ni izrazito visok, saj najvišja
drevesa oz. grmi segajo največ 5 m visoko. V zeliščnem sloju prevladuje trava, opazili
smo še šmarnice.
Slika št. 25: Druga testna ploskev na Breginjskem Stolu

Vir: Ana Zupin Muzik
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Na fotografijah Stola posnetih okoli leta 1955 je meja med gozdom in senožetmi
ostra, senožeti se praktično ne zaraščajo. Danes se gozd širi od spodnjega roba
navzgor. Najhitreje napreduje po hudourniških grapah, nato se širi po njihovih
bregovih. V zahodnem delu, kjer je bila gozdna meja višje, je zaraščanje počasnejše in
manj intenzivno. Med pionirskimi vrstami so predvsem listavci, na območju nad
cerkvico Sv. Marjete, kjer smo vrste popisovali, izrazito prevladuje leska, opažamo še
črni gaber, vrbo, smreko, češnjo, borovec in bukev.
Slika št. 26: Ogozdovanje s spodnjega
roba senožeti navzgor

Slika št. 27: Napredovanje gozda navzgor
po eni od grap

5.4.2 Dejavniki ogozdovanja
Na Kriški gori in Breginjskem Stolu sta se izoblikovala dva različna vzorca
ogozdovanja gorskih senožeti. Na obeh gorah so bukovi gozdovi potencialna
vegetacija, tudi v bližini senožeti prevladuje tak gozd. Senožeti Kriške gore zarašča
skoraj izključno smreka, senožeti Breginjskega Stola pa različni listavci. Senožeti
Kriške gore se ne zaraščajo po nekem izrazitem vzorcu, izgleda, kot da se novi
drevesni sestoji oblikujejo naključno, medtem ko na Stolu gozd napreduje od
gozdnega roba navzgor, najintenzivneje po grapah. Tretja bistvena razlika med
gorama je hitrost zaraščanja teh. Na Kriški gori je izrazito večja od hitrosti zaraščanja
senožeti na Stolu. Vzroke za te razlike bomo iskali v dejavnikih, ki vplivajo na potek
ogozdovanja oz. sekundarne sukcesije.
Dejavnikov, ki določajo potek sekundarne sukcesije, je veliko in so kompleksni, zato
je nemogoče izločiti samo enega ali določiti glavnega. Dejavnike, ki so odločilni za
hitrost sukcesije in tudi za nastajajočo rastlinsko združbo, v grobem delimo na
endogene (prisotni na površini, ki se zarašča že pred začetkom sukcesije), eksogene
(dejavniki izven površine, ki se zarašča) in neogene (nastopijo šele med potekom
sukcesije) (Maag, 2001).
Endogeni dejavniki so tisti, ki jih določa prostor, kjer sekundarna sukcesija poteka,
torej geološka podlaga, značilnosti prsti, značilnosti klime, ekspozicija, naklon,
antropogena raba prostora. Nekateri, npr. prst in klima se lahko spreminjajo v času
zaraščanja (večja poroznost prsti, zato večja zmožnost zadrževanja vode, spremenjene
kemične lastnosti prsti; spremenjena mikroklima) (Maag, 2001).
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K eksogenim dejavnikom spadata sila širjenja sosednje vegetacije (oddaljenost od
izvira semen, količina semen, način širjenja semen, število živali, ki prenašajo
semena, zmožnost kaljenja, trajanje kaljenja, način rasti mladih rastlin) in ovire za
širjenje vegetacije (poti, jarki) (Maag, 2001).
Pri neogenih dejavnikih velja omeniti plasti odmrle trave, ki zaviralno vplivajo na
semena, kali in mlade rastline (manjša količina prejete sončne energije; tla pod
plastmi odmrle trave doseže le 5 % sončnih žarkov, medtem ko jih na pokošenem
travniku 15 %) in nove vrste, ki lahko spreminjajo lastnosti prsti (Maag, 2001).
Senožeti Kriške gore in Breginjskega Stola so si v marsičem podobne, obstajajo pa
nekatere značilnosti po katerih se bistveno razlikujejo. Ko želimo z njihovo pomočjo
poiskati različne vzorce ogozdovanja, izpostavimo dejavnike okolja: klimatske
značilnosti (količina in razporeditev padavin, oblika padavin, dolžina rastne dobe),
geološke in geomorfološke značilnosti, pedološke značilnosti, način gospodarjenja na
senožetih, čas od opustitve gospodarjenja, porazdelitev gozdne in travne vegetacije.
O tem, zakaj se senožeti Breginjskega Stola zaraščajo počasi, obstajajo že nekatera
predvidevanja. Čušin (2001) kot verjetni vzrok počasnega zaraščanja navaja gosto
sklenjeno travno rušo in plitva tla (rendzina), omenja tudi pašo divjadi. Melik (1954)
piše, da je zaraščanje območja nekoliko upočasnjeno zaradi pogostih snežnih plazov
in požarov.
Čas, ki je pretekel od opustitve košnje, v našem primeru ni tisti dejavnik, ki je
sorazmeren z intenzivnostjo ogozdovanja. Glede na to, da so senožeti na Kriški gori
zaraščene v večji meri, bi pričakovali, da je bila košnja na senožetih tu opuščena
veliko prej kot na Breginjskem Stolu. Dejansko so s košnjo na Breginjskem Stolu v
glavnem končali več kot desetletje prej kot na Kriški gori. Nesorazmernost trajanja
ogozdovanja in deleža zaraščenih površin se izrazito kaže tudi na Kriški gori na
primeru smrekovega gozda pod planinsko kočo.
Kot posledica paše ali poti živali v travnati ruši lahko nastanejo luknje, drevesne vrste
lažje kalijo in na travišču se pojavljajo šopi dreves (Maag, 2001). Na ta način je vrsta
gospodarjenja na senožetih pomembna za proces zaraščanja. Lahko tudi pojasnimo
pojavljanje šopov dreves na Kriški gori. Tu so namreč v začetku poletja na senožetih
pasli drobnico, šele kasneje so pustili, da trava zraste za košnjo. Verjetno je, da je bila
travna ruša na Kriški gori zaradi tega manj gosta, v njej se je pojavljalo več lukenj in
tako ugodnejša tla za kalitev mladih dreves.
Drevesni vrsti, ki sta v gozdnih združbah Kriške gore najpogostejši, sta bukev in
smreka, torej rastišče ustreza obema. (Potencialna vegetacija je bukov gozd, človek je
v zadnjih stoletjih vanj vnesel smreko.) Smreka v konkurenčnem boju zmaguje zato,
ker je bolj agresivna pionirska vrsta, je manj zahtevna, širjenje z lahkim semenom je
dosti lažje kot pri bukvi. Širi se v šopih, ki so heterogeni, v njih je različno število
osebkov, osebki so različne višine in starosti. Vsi osebki v šopu nastopajo kot
organizem, drug od drugega so odvisni. Druženje posameznih osebkov v šope je
značilno za težke življenjske pogoje, v katerih se vrsta počuti ogroženo. Tudi višina
med 1300 in 1400 m n.m. bolj ustreza smreki kot bukvi. Ta v bližini zgornje gozdne
meje slabo semeni, rastna doba je tu krajša, semenska leta redkejša, kaljivost semen
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slabša, zaradi teže in oblike se širijo težje, poleg vsega veliko semen pojejo miši
(Dobre, 2004).
V gozdovih na Breginjskem Stolu, ki ležijo v bližini senožeti, je smreka zelo redka
vrsta. Glede na to, da je hitrost ogozdovanja odvisna tudi od sile širjenja sosednje
vegetacije, smreka pa je agresivna pionirska vrsta, je to eden od mogočih razlogov za
počasnejši potek ogozdovanja na Stolu.
Velikost je naslednja bistvena razlika med senožetmi na obeh gorah. Senožeti na
Breginjskem Stolu samo v katastrski občini Breginj so pokrivale površino preko 370
ha (v drugih katastrskih občinah še blizu 500 ha), medtem ko je bila površina na
Kriški gori izrazito manjša, okoli 90 ha. Maag (2001) navaja, da se velike travnate
površine zaraščajo počasneje.
Med najpomembnejšimi dejavniki, ki vplivajo na hitrost zaraščanja, so toplotne in
vodne razmere. Nanje vplivajo klimatski dejavniki: rastna doba, navlaženost, redne
padavine in majhna temperaturna nihanja (Maag, 2001) ter nadmorska višina,
ekspozicija in naklon terena.
Slika št. 28: Bujna travna in zeliščna vegetacija na senožetih Breginjskega Stola

Vir: Ana Zupin Muzik

Glede na nadmorsko višino in ekspozicijo pobočij se senožeti na Breginjskem Stolu in
Kriški gori bistveno ne razlikujejo. Površine na katerih so bile izkrčene senožeti,
ležijo v obeh primerih na južnih pobočjih. Ker je slemenitev Stola nekoliko
zamaknjena, tu prevladujejo JJZ ekspozicije, na Kriški gori južne. Vrh Stola sicer
dosega za 18 m višjo nadmorsko višino kot Vrata, spodnja meja senožeti pa na Kriški
gori večinoma poteka višje kot na Stolu. Nakloni površja so na senožetih na
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Breginjskem Stolu večji, gibljejo se med 30° in 40°, senožeti Kriške gore so
položnejše, nakloni se gibljejo med 30° in 35°, na vzhodnem delu pa so senožeti
strmejše.
Velik naklon in porozen apnenec kot geološka podlaga, bi bila lahko vzrok
počasnejšega ogozdovanja na Breginjskem Stolu, če ne bi območje Breginjskega kota
spadalo med najbolj namočene predele v Sloveniji. Letna količina padavin na Stolu v
povprečju presega 3000 mm. Dejstvo, da so Stolova pobočja kljub visokemu
odtočnemu količniku dobro namočena, potrjuje zelo bujna travna vegetacija.
Napredovanje gozda po hudourniških grapah navzgor je na Breginjskem Stolu
izrazito. Vzrok za ta pojav bi ob drugačnih padavinskih razmerah lahko iskali v
pomanjkanju padavin, saj se voda s pobočij steka v grape, kjer dalj časa ostane v tleh.
Po drugi strani pa je mogoče, da Stolova pobočja za hitro rast dreves niso namočena
dovolj konstantno. Velik del padavin na tem območju namreč pade ob nevihtah, tako
da dnevne količine padavin lahko dosežejo 300 mm. Bolj verjetno je, da gozd po
grapah napreduje hitreje zato, ker te nudijo večje zavetje pred vetrom. Lovrenčak
(1986) predvideva, da zgornjo gozdno mejo na Breginjskem Stolu oblikuje veter.
Naslednji možen vzrok za širjenje gozda navzgor po grapah je v košnji. Grape so za
kosce težje dostopne, pogosto skalovite, teren je razdrobljen, zato so mogoče tu kosili
manj natančno, kar je omogočilo mladikam drevja, da so se obdržale.
Količina padavin v primeru Kriške gore in Breginjskega Stola torej ni odločilen
dejavnik za hitrost poteka zaraščanja, saj je količina padavin na Stolu v povprečju za
več kot 1000 mm višja. Tudi razporeditev padavin preko leta je v obeh primerih
ugodna za rast rastlin. Pomlad je najbolj namočen del leta, dobro namočeno ostaja
tudi poletje. Poletne padavine so sicer v veliki meri nevihtne, zato obdobja suše niso
izključena, a količina padavin na nobeni od gora v poletnih mesecih ne pade pod 150
mm.
Gams, Lovrenčak in Plut (1978) so v svoji raziskavi dokazali, da je Posočje zaradi
vpliva submediteranske klime zelo primerno za gojenje trave. Temperaturne vsote ≥
5° C in ≥ 10° C, ki so pomembne za travno rast, so v Posočju namreč višje kot v na
primerljivih lokacijah drugod po Sloveniji. Tudi rastna doba je v tu daljša, še posebej
je razlika velika jeseni, ko toploto prinašajo vetrovi z morja. Iz tega lahko sklepamo,
da so senožeti na Breginjskem Stolu idealno rastišče za trave. Trava tu raste bolj
bujno in razvija gostejši koreninski sistem kot trava na Kriški gori, kar posledično
otežuje kaljenje drevesnih vrst.
Našteti dejavniki izhajajo iz značilnosti okolja. Da bi z gotovostjo lahko trdili, kakšni
so vzroki za vzorca in hitrost ogozdovanja, kaj vpliva na uspešnost drevesnih vrst, bi
morali poznati vsaj še biološke dejavnike, kot so rastne značilnosti posameznih vrst,
prilagojenost vrst na spreminjanje vsebnosti hranil v tleh, prilagojenost na svetlobne
razmere ipd.
Vsota več dejavnikov, ki izhajajo iz okolja, predvsem strma, ponekod skalnata
pobočja, bližina zgornje gozdne meje, zadevanje južnih vetrov, toplotne in padavinske
razmere, ki pogojujejo hitro in gosto rast travne ruše, ustvarjajo na Breginjskem Stolu
pogoje, v katerih ogozdovanje ne poteka zelo hitro in intenzivno. Pogoji so tako
neugodni, da se gozd preko vršnega dela pogorja ne širi s severnega (Severna pobočja
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so do temena porasla z gozdom.) na južno pobočje. Tu vidimo odločilno razliko s
Kriško goro. Pogoji na Kriški gori so za rast gozda tako ugodni, da se senožeti
zaraščajo z vseh robov. Rastišče tu ustreza bukvi in smreki, v konkurenčnem boju je
uspešnejša smreka.
Proces sekundarne sukcesije na Kriški gori torej poteka brez izrazitih vmesnih faz,
opuščene senožeti postopoma zaraščajo drevesne vrste, ki so se ponekod že
oblikovale v gozd. Na Breginjskem Stolu je potek sukcesije počasnejši, z več
vmesnimi fazami. Na senožetih, ki niso več košene, zdaj rastejo visoka zelišča,
drevesne vrste napredujejo najprej v grmovni obliki, odraslih dreves je še zelo malo.
Sukcesijski razvoj še na nobeni od gora ni zaključen, katere rastlinske združbe bodo
nasledile sedanje in kako bodo sedanje združbe vplivale na bodoče, lahko samo
ugibamo. Glede na to, da je naravna vegetacija bukov gozd, lahko v obeh primerih
pričakujemo večje zaraščanje s to drevesno vrsto.
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6. PRIHODNOST SENOŽETI KRIŠKE GORE IN
BREGINJSKEGA STOLA, PREDNOSTI IN SLABOSTI
OGOZDOVANJA
Senožeti Kriške gore in Breginjskega Stola se bodo, če ne bo posredoval človek,
postopoma zarasle. Prevladovala bo tista rastlinska združba, ki bo najbolje prilagojena
razmeram. Kdaj bo ta proces zaključen, ne upamo napovedati. Glede na to, da so se
nekatere površine na Kriški gori zarasle v dobrih dvajsetih letih, drugje pa že petdeset
let bolj ali manj uspešno vztrajajo travniške združbe, lahko popolno zaraščenost
senožeti na Kriški gori pričakujemo v obdobju 20 do 100 let. Na Breginjskem Stolu
pa bo ogozdovanje potekalo še bistveno dalj časa. Po nekako petdesetih letih
ogozdovanja, gozd že odločno zavzema nekdaj travne površine, a težki pogoji za rast
narekujejo počasen proces zaraščanja preko zeliščne in grmovne faze.
Ker trenutno ni nobenih kazalcev, da bi človek s svojo dejavnostjo ogozdovanje
senožeti lahko preprečil, bo gozd slejkoprej zapolnil zadnje kotičke travnikov na
Kriški gori in dosegel zgornjo gozdno mejo na Breginjskem Stolu. Ker je proces
ogozdovanja v bistvu vzpostavljanje stanja, ki ga je v preteklosti človek s svojo
dejavnostjo porušil, ne moremo trditi, da ima izrazito negativen predznak.
Ohranjanje senožeti Kriške gore in Breginjskega Stola nima velikega pomena za
slovensko kmetijstvo, njihov pridelovalni potencial je majhen, stroški pridelave trave
bi bili visoki. Bolj kot iz ekonomskega vidika, so senožeti pomembne z
emocionalnega vidika, z vidika ohranjanja kulturne pokrajine in z vidika ohranjanja
biološke pestrosti.
Vidimo naslednje slabosti in prednosti ogozdovanja senožeti na Kriški gori in
Breginjskem Stolu:
-

-

V Sloveniji delež gozda v zadnjih desetletjih hitro raste, gozd pokriva že
skoraj 60 % vsega ozemlja (Petek, 2004), zato ni potrebe, da bi se delež
gozda še povečeval.
Manjšanje rastlinske in živalske pestrosti. Poleg habitatov (Srednjeevropski
gorski gojeni travniki) in ptic (beloglavi jastreb, kosec, kotorna, repaljščica,
rjavi srakoper in slegur), ki so zavarovane v okviru Nature 2000, z
ogozdovanjem izginjajo mnoge druge za Kriško goro in Breginjski Stol
značilne rastlinske in živalske vrste. Še posebej je ogozdovanje s tega vidika
neugodno na Kriški gori, kjer se zarašča le smreka, na še obstoječih senožetih
pa raste vrsta trave, ki otežuje rast ostalih vrst trav in alpskega cvetja
(Zaraščanje, 2004).
Posledično je rušenje ravnovesja, ki ga vzpostavljata rastlinska in živalska
pestrost.
Propad kulturne pokrajine, izguba značilnega videza gora in izguba kulturne
in lokalne identitete.
Zmanjšuje se privlačnosti gora za planinski turizem.
Oblikuje se enoličen izgled pokrajine, ki ni zanimiv in privlačen; manjšanje
estetske vrednosti pokrajine.
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Slika št. 29: Nekateri deli senožeti na
Breginjskem Stolu (podobno je na
Kriški gori) so vrstno osiromašena,
saj
kobulnice
zaradi
svojih
značilnosti preprečujejo rast drugih
rastlin

Slika št. 30: Zaraščanje skoraj izključno s
smreko na Kriški gori ustvarja enoličen
izgled gore

Vir: Mateja Muzik

+ Vzpostavljanje naravnega stanja, kakršno je bilo pred posegom človeka na ta
območja.
+ Obnova in izboljšanje rastiščnih razmer, saj dolgotrajno izkoriščanje siromaši
tla in slabša rodovitnost (Mlekuž, 1991).
+ Manjša možnost snežnih plazov (Možnost plazov se manjša tudi na pokošenih
površinah, kjer sneg zadržuje pristrižena travna ruša. Stanje, kot je na gorah
trenutno, spodbuja nastanek plazov, saj sneg po poležani travi hitro spolzi.),
požarov in zemeljske erozije.
+ Manjšanje ogroženosti gozdnih sestojev nižje na pobočjih. Evapotranspiracija
je na gozdnih površinah manjša, niža se odtočni količnik (Dobre, 2004).
± Zmerno rodoviten travnik veže za 40 do 50 % več CO2 in proizvede 40 do 50
% več O2 kot gozd. Vseeno ima gozd glede hranjenja ogljika prednost, saj v
lesu skladiščeni ogljik ostane tam dolgo časa (Korošec, 1998).
+ Gozd je obnovljivi naravni vir, lahko se uporablja kot biomasa za pridobivanje
energije.
+ Po programu razvoja gozdov v Sloveniji je z vidika kyotskega protokola je
usmeritev v dolgoročno povečanje lesnih zalog najpomembnejša. Slovenija
lahko kot ponor CO2 uveljavlja tudi povečanje lesnih zalog gozdov ter naravno
zaraščanje opuščenih kmetijskih površin (Krajnc et al., 2002).
± Po lesu kot surovini je v Evropi veliko povpraševanje (Golob et al., 1995), a
reliefne značilnosti otežujejo izkoriščanje gozda.
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Slika št. 31: Kriška gora: drevesna debla pod senožetmi so ponekod preoblikovana
zaradi snežnih plazov

Vir: Ana Zupin Muzik
Kljub trenutnemu trendu ogozdovanja na Kriški gori in Breginjskem Stolu, vseeno
obstajajo v prihodnosti možnosti, da se ta trend prekine in se senožeti poskuša
obdržati. Različni avtorji nudijo več rešitev, kako ponovno izkoriščati površine v
zaraščanju. Golob in ostali (1995) predlagajo, naj prihodnjo rabo vodi dosedanja raba
oziroma taka, ki je med ljudmi še živa. Za Kriško goro bi to pomenilo aktiviranje
pašništva v večji meri, na več površinah, mogoče z drugo vrsto drobnice (Koze
popasejo tudi podmladek dreves.), kar pa je problematično, saj na gori ni vode. Poleg
tega ovce na pobočjih naredijo steze, ki so lahko erozijska žarišča. Običajno je na
planinah z živino relief razgiban, tudi z manj strmimi predeli, na Kriški gori pa so
pobočja povsod strma, zato si ovce lahko odpočijejo le na temenu slemena, kjer je
prostor omejen (Zaraščanje, 2004).
Drug pomemben impulz za ohranjanje senožeti je po načelu naravovarstvenih in
ekoloških spoznanj ohranjanje habitatov za ogrožene vrste (Golob et al., 1995).
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic predlaga, da bi proučili možnost
nadzorovanih požigov, s katerimi bi ohranili obstoječe travnate površine in preprečili
njihovo ogozdovanje na Breginjskem Stolu (Božič, 2007).
Kot predlogi za rabo senožeti v prihodnosti se pojavljajo še: reja divjadi v oborah
(Golob et al., 1995), specializirana pridelava zelišč in različnih vrst jagodičevja
(Zaraščanje kmetijskih, 1998), kot skrajen ukrep tudi škropljenje s herbicidi (Maag,
2001). Vsi avtorji poudarjajo, da mora preprečevanje ogozdovanja potekati namensko,
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z začrtanimi cilji, in da je ob tem potrebno upoštevati omejitvene dejavnike v
prostoru.
Spodbuda, ki lahko prispeva k ohranjanju senožeti, so tudi kmetijsko okoljska plačila
v okviru programa razvoja podeželja. Med cilji na katere se program osredotoča,
lahko beremo, da je namen spodbujati »okolju prijazne kmetijske prakse tudi na
območjih NATURA 2000 in območjih, ki so za ohranjanje biodiverzitete posebnega
pomena. …neposredno pripomoči k izboljšanju stanja okolja in voda, podpirati
trajnostno rabo kmetijskih zemljišč in sonaravne oblike kmetovanja (Program,
2008).« Za ohranjanje senožeti Kriške gore in Breginjskega Stola so pomembni
predvsem naslednji podukrepi: planinska paša, košnja strmih travnikov, ohranjanje
ekstenzivnega travinja1 in ohranjanje posebnih traviščnih habitatov, ohranjanje
habitatov ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov na območjih Natura 20002.
V manjši meri se uveljavljanje kmetijsko okoljskih plačil že odraža na Kriški gori,
kjer Lovska družina Udin boršt v sodelovanju z Zavodom za gozdove vsako leto
izvaja košnjo iste, Zrnčeve senožeti. Njihov namen je ohranjati prvotno floro,
predvsem pa priprava krme za živali v zimskem času (Zaraščanje, 2004). Tudi člani
Pašne skupnosti Kriška gora so v zadnjih letih, zato da bi ohranili pašne površine,
posekali drevesa na nekaterih delih senožeti.
Če bi hoteli ohraniti senožeti na Kriški gori in Breginjskem Stolu, bi bila torej
potrebna jasna perspektiva katere od zainteresiranih skupin – kmetov, lovcev,
planincev, gozdarjev, ekologov. Košnja, pašnja ali trebljenje manjših površin
kratkoročno ohranja vsaj nekatere dele nezaraščene, ni pa to zagotovilo za preprečitev
popolnega zaraščenja.

1
Podukrepi, ki vplivajo na ohranjanje naravnih danosti, biotske raznovrstnosti, rodovitnosti tal in
tradicionalne kulturne krajine.
2
Podukrepi, ki vplivajo na varovanje zavarovanih območij.
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7. ZAKLJUČEK
Na južnih pobočjih Kriške gore in Breginjskega Stola ležijo obširne travne površine,
ki jih je izkrčil človek. Na njih so kmetje do sredine prejšnjega stoletja kosili seno, od
tod ime senožeti; v zgodnjem poletju so na Kriški gori pasli tudi živino. V bližini vasi
Gozd, Spodnje in Zgornje Vetrno, ki ležijo na pobočju Kriške gore, je malo površin
primernih za poljedelstvo. Tudi v okolici Breginja površin primernih za njive
primanjkuje. Več stoletij so zato senožeti na Kriški gori in Breginjskem Stolu kmetom
iz teh vasi pomenile pomemben vir krme za živino pozimi. Prebivalcev je bilo več
(največ na začetku 20. stoletja), skoraj vsi kmetje, njihova gospodarstva samooskrbna.
Raba tal na obeh gorah je rezultat zgoraj opisanih družbeno-gospodarskih razmer in
naravnih dejavnikov. Relief za kmetijsko rabo ni najbolj primeren: nakloni pobočij
obeh gora dosegajo preko 30˚, nadmorska višina Kriške gore je 1591 m, Breginjskega
Stola 1673 m. Ugodna južna ekspozicija in visoke količine padavin pa so omogočale
košnjo in pašo tudi tu. Na Kriški gori so bile senožeti izkrčene na površini okoli 90
ha, na Breginjskem Stolu pa zavzemajo samo v katastrski občini Breginj okoli 360 ha.
Po drugi svetovni vojni se je pričelo postopno opuščanje košnje na senožetih. To je
čas začetka preoblikovanja klasične agrarne v moderno dinamično družbo. Za to
obdobje sta značilna posodabljanje tehnik pridelave in uvajanje kmetijske
mehanizacije (Klemenčič, 2005). Senožeti so bile od naselij oddaljene, za moderno
mehanizacijo niso bile dostopne, za košnjo je bilo potrebno veliko delovne moči in
časa, zato so bile med zemljišči, na katerih so kmetijsko rabo opustili najprej. Za to
obdobje so značilne tudi socialne in ekonomske spremembe v strukturi kmetij
(Klemenčič, 2005). Prebivalci vasi pod Kriško goro in v Breginju so se začeli
zaposlovati v drugih sektorjih. Na demografski razvoj Breginja vpliva tudi njegova
periferna lega in oddaljenost od gospodarskih in prometnih središč. V Breginju je ves
ta čas do danes potekala močna depopulacija; leta 1910 je v Breginju živelo kar trikrat
več ljudi kot danes; tudi starostna struktura je neugodna. Delež aktivnega kmečkega
prebivalstva se je v vseh obravnavanih naseljih od leta 1953 vztrajno zmanjševal.
Danes se v Breginju s kmetijstvom ne preživlja nihče več, v treh vaseh, iz katerih je
bilo največ lastnikov senožeti na Kriški gori - Gozdu, Spodnjem in Zgornjem
Vetrnem, smo našteli le eno osebo, ki jo lahko štejemo med aktivno kmečko
prebivalstvo. V Križah ostaja več aktivnega kmečkega prebivalstva, le glavna
kmetijska panoga je postala zelenjadarstvo. O živinoreji, ki je bila za Breginjce v
začetku 20. stoletja glavni vir prihodka, danes v Breginju ne moremo govoriti.
V trenutku, ko je človek opustil gospodarjenje, je na senožeti vstopila narava. Sprožil
se je proces sekundarne sukcesije, vzpostavljanja naravnega ravnovesja, kot je bilo na
teh območjih pred posegi človeka. Na obeh gorah je potencialna naravna vegetacija
bukov gozd, na Kriški gori je vanj človek vnesel smreko. Ogozdovanje je v določeni
meri predvidljiv proces, v neki meri pa poteka naključno (Eler, 2007). Kljub temu, da
sta si Kriška gora in Breginjski Stol v marsičem podobi gori, potek ogozdovanja
senožeti poteka izrazito različno.
Na terenu smo opazovali vzorca ogozdovanja, pri opisu poteka smo si pomagali tudi s
slikovnim materialom (aerofoto posnetki, digitalni ortofoto posnetki, stare
fotografije). Na Kriški gori ogozdovanje ne poteka po izrazitem vzorcu. Na nekaterih
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zgodaj opuščenih senožetih se je že razvil pravi gozd. Izstopa velika površina, ki jo je
v kratkem obdobju 30 let zarasel gost smrekov gozd. Tudi drugje na senožetih Kriške
gore je smreka prevladujoča pionirska vrsta, le da se na ostalih površinah zarašča v
šopih. Po izračunih, ki smo jih opravili, je na Kriški gori 19 % nekdanjih senožeti že
zaraščeno do te mere, da govorimo o gozdu, 36 % površine se ogozduje, preostalih 45
% ostaja travnik.
Na Breginjskem Stolu se je izoblikoval drugačen vzorec zaraščanja. Gozd tu
napreduje od zgornjega gozdnega roba navzgor po senožetih, najintenzivneje po
hudourniških grapah. Med pionirskimi vrstami uspevajo listavci, najpogosteje leska,
vrba iva, mokovec. Ogozdovanje tu poteka izrazito počasneje kot na Kriški gori, 75 %
površine smo označili kot travnik, 19 % se je ogozduje, le 6 % je pokriva gozd.
Uradni evidenci, po katerih tudi povzemamo današnje stanje rabe zemljišč na
območju senožeti Kriške gore in Breginjskega Stola sta zemljiški kataster in Evidenca
dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč. Stanje se v obeh evidencah bistveno
razlikuje. Zemljiški kataster ne beleži še nobenih sprememb rabe tal, ki so nastale po
začetku ogozdovanja, stanje skoraj v popolnosti odgovarja podatkom franciscejskega
katastra iz 19. stoletja. Evidenca dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč beleži
veliko bolj točno stanje rabe tal na obravnavanih območjih. Na senožetih Kriške gore
beleži 17 % površin, ki se ogozdujejo in 23 % gozda; na senožetih Breginjskega Stola
pa 21 % površin, ki se ogozdujejo in 18 % gozda.
Dejavniki, ki najpomembneje vplivajo na procesa ogozdovanja na obeh gorah so: čas,
ki je potekel od opustitve košnje, klimatske značilnosti, geološke in geomorfološke
značilnosti, pedološke značilnosti, način gospodarjenja, porazdelitev travne in gozdne
vegetacije.
Trajanje procesa ogozdovanja v primeru Kriške gore in Breginjskega Stola ni
sorazmeren z intenzivnostjo ogozdovanja. Izpostavili smo nekaj možnih vzrokov za
počasen potek ogozdovanja senožeti Breginjskega Stola: velika površina senožeti,
gosta sklenjena travna ruša, kjer drevesna semena nimajo dobrih možnosti za kaljenje,
zelo strma, ponekod skalnata pobočja, bližina zgornje gozdne meje, zadevanje južnih
vetrov ob greben Stola. Po drugi strani je na Kriški gori vsako leto potekala tudi paša
drobnice (na Breginjskem Stolu ni). Ta v travni ruši povzroča luknje, ki so ugodno
mesto za kaljenje dreves. Smreka, ki zarašča senožeti Kriške gore, je agresivna
pionirska vrsta, ki se hitro širi. Na Kriški gori ogozdovanje lahko poteka z vseh robov
senožeti, saj te obkroža gozd, na Breginjskem Stolu gozd leži le ob spodnjem robu
senožeti, preko vršnega dela se gozd ne širi.
Z izginjanjem senožeti se bolje zavedamo njihovega pomena. Z geografskega vidika
so senožeti pomembne predvsem kot kulturna pokrajina. Senožeti kot kulturna
pokrajina s pestrostjo rastlinskih in živalskih vrst vzpostavljajo naravno ravnovesje, so
življenjski prostor redkih rastlinskih in živalskih vrst. Obe območji sta vključeni v
omrežje Nature 2000 po obvezah Habitatne direktive, Breginjski Stol tudi po obvezah
iz Direktive o pticah.
Senožeti kot kmetijska zemljišča z izrazito pridelovalno funkcijo nimajo pravega
pomena. Zaradi njihove lege, je malo možnosti, da bi jih še kdaj intenzivno izrabljali.
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Z omejitvami lahko ostajajo ali spet postanejo območje paše ali kakšne druge
ekstenzivne oblike pridelave.
Ne povsem nepomemben je tudi kulturno-čustveni pomen senožeti. Propad kulturne
pokrajine in izguba značilnega videza gora sta povezana z izgubo kulturne in lokalne
identitete.
Ogozdovanje senožeti Kriške gore in Breginjskega Stola vseeno ni izrazito negativen
proces. Upoštevati je potrebno, da je zaraščanje naraven proces, ki vzpostavlja stanje,
kakršno je bilo v pokrajini pred posegom človeka. Gozd, ki je naravna vegetacija na
območjih, je verjetno tudi najbolj primerna vegetacija; na tako strmih pobočjih kot so
na obravnavanih gorah, preprečuje snežne plazove in erozijo.
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SUMMARY
There are vast grass areas cleared by man on the southern slopes of the Kriška Gora
and the Breginjski Stol Mountain. By the middle of the previous century farmers
mowed grass for hay – this is what hay meadows are named after. In the early summer
cattle was tended at Kriška Gora. In the vicinity of villages Gozd, Spodnje Vetrno and
Zgornje Vetrno, which are situated on the slope of Kriška Gora, there are only few
areas suitable for farming. There are also not enough areas suitable for fields in the
vicinity of the Breginj village. For centuries hay meadows at Kriška Gora and
Breginjski Stol presented an important source of fodder in the winter for many
farmers in these villages. The population used to be a lot higher than today (especially
in the beginning of the 20th century), almost all inhabitants were farmers and their
farming was self-sustainable.
The land-use at both mountains is a result of aforementioned social and economic
conditions and natural factors. The relief is disadvantageous for agricultural use: the
slope incline of both mountains is over 30°; Kriška Gora is 1591 m high and
Breginjski Stol 1673 m. However, advantageous position in the south and high
rainfall did enable haymaking and pasture. At Kriška gora hay meadows were cleared
on around 90 ha area, whereas at Breginjski Stol they present around 360 ha in the
cadastral division of Breginj only.
After World War II haymaking at hay meadows was gradually abandoned. This was
when the classic agricultural society started transforming itself into a modern,
dynamic society. This period was marked by the modernization of production
techniques and introduction of agricultural machinery (Klemenčič, 2005). Hay
meadows were far from villages and could not be reached with modern machinery.
Because haymaking demanded a lot of work force and time, hay meadows were
among the first lands where agriculture was abandoned. This period of time also faced
social and economic changes in the farm structure (Klemenčič, 2005). The inhabitants
under Kriška Gora and in Breginj started to employ themselves in other sectors. The
demographic development of Breginj was also influenced by Breginj’s peripheral
position and distance from economic and transport centres. There has been a strong
depopulation in Breginj till today; in 1910 three times as many people as today lived
in this area. The age structure is also unfavourable. The active rural population has
declined in all mentioned villages since 1953. Today, no one in Breginj makes a
living out of farming. In the three villages under Kriška Gora – Gozd, Spodnje Vetrno
and Zgornje Vetrno, where most hay meadow owners lived, there is only one person
that can be characterized as active rural inhabitant. There are several active rural
inhabitants in the town of Križe, but the main agricultural branch is now cultivation of
vegetables. Today we can no longer talk about keeping livestock in Breginj, which
was the main source of income in the beginning of the 20th century.
At that same moment when land was no longer managed, the nature took over the hay
meadows. A process of secondary succession began – the natural state before man’s
intervention is being restored. The potential natural vegetation at both mountains is
beech forest (with pine trees planted by man at Kriška gora). Spontaneous
afforestation of land is partly a predictable process, but is also accidental to a certain
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extent (Eler, 2007). Although Kriška Gora and Breginjski Stol are similar in many
ways, the overgrowing process of hay meadows is noticeably different.
During our fieldwork we observed the overgrowing patterns and used illustrative
material to help us with describing the patterns (aerial photographs, digital
orthophotographs, old photographs). At Kriška Gora the overgrowing of land does not
follow the usual pattern. Some early abandoned hay meadows are already completely
overgrown with a real forest. A big area stands out, where pine wood has grown over
a short period of 30 years. Pine is also the prevailing pioneer sort that grows at other
parts of hay meadows at Kriška Gora, but it grows in tufts. Our findings show that 19
% of former hay meadows is overgrown to such extent that it can be described as
forest, 36 % of the area is being overgrown and the other 45 % remain pasture.
A different overgrowing pattern can be observed at Breginjski Stol. The wood grows
from the upper edge of the forest up the hay meadows, most intensively in torrent
courses. Among pioneer sorts deciduous trees thrive, most often hazel, goat willow
and white beam. The overgrowing process is much slower than at Kriška Gora. Grass
covers 75 % of this area, 19 % is being overgrown with forest and only 6 % of the
area is covered by forest.
The official records, which we used to summarize today's land-use of hay meadows at
Kriška Gora and Breginjski Stol, are land register and the record on actual use of
agricultural land and forests. The data in both records differ. The land register does
not record changes in land-use that appeared after the overgrowing process started.
The situation is almost exactly the same as the records from 19th century franciscejski
kataster (the land register named after the Austrian Emperor Franz I) show. The
record on actual use of agricultural land and forests shows a much more accurate
situation in land-use at the mentioned areas. It records 17 % of land in the
spontaneous afforestation process and 23 % of forest at Kriška Gora, whereas there
are 21 % of land in the spontaneous afforestation and 18 % of forest at Breginjski
Stol.
The factors that are most important for the spontaneous afforestation process at both
mountains are: time period from the last haymaking, climate features, geological and
geomorphologic features, pedological features, land management, the distribution of
grass and forest vegetation.
The duration of spontaneous afforestation at Kriška Gora and Breginjski Stol is not
proportional to the intensity of overgrowing. We highlighted some possible reasons
for slow overgrowing of hay meadows at Breginjski Stol: vast hay meadows, close
texture of grass turf, where tree seeds have bad sprout conditions, steep and
sometimes rocky slope, the distance of the tree line, blowing of south winds at the
ridge of Breginjski Stol. At Kriška Gora small cattle has been tendered every year (not
at Breginjski Stol). The cattle cause small holes in the turf, which is a great place for
tree sprouts. Pine overgrowing the hay meadows at Kriška Gora is an aggressive
pioneer sort that spreads quickly. The overgrowing at Kriška Gora can spread from all
edges of hay meadow, because it is surrounded by forest. This is not the case at
Breginjski Stol, where forest only grows at the lower edge of hay meadow, but does
not spread over the upper area.
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The more hay meadows disappear, the more we recognize their importance. From
geographic point of view hay meadows are mostly important as cultural landscape.
Hay meadows, a cultural landscape with numerous plants and animal species, restore
natural balance and are the habitat of some rare plants and animal species. Both,
Kriška Gora and Breginjski Stol, are part of the Nature 2000 network under the
Habitats Directive, and Breginjski Stol also under the Birds Directive.
Hay meadows as agricultural land used for production are not truly important. Their
location limits the possibilities to ever be intensely cultivated. With some limitations
they could remain or again become pastures or areas of other extensive cultivation
forms.
Hay meadows also have a great cultural and emotional importance. The decline of
cultural landscape and the loss of characteristic mountain look cause the loss of
cultural and regional identity.
However, overgrowing of hay meadows at Kriška Gora and Breginjski Stol is not
completely negative. It should be noted that spontaneous afforestation is a natural
process, which restores the natural state before man’s intervention. Forest, which is
the natural vegetation at these areas, is also the most suitable vegetation – it prevents
snow slides and erosion on such steep slopes like those of these two mountains.
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