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Bohinjska koza
Velike pašne površine na obmocju Bohinja so bile v preteklosti zeto primerne za rejo koz. Kozjereja je bila tedaj
pomemben vir dohodka zlasti manjšim kmetom in bajtarjem. Pri tem so zanimive tudi objave, iz katerih je

mogoce sklepati, da so imeli Bohinjci svojo pasmo koz. Zato bomo v tem prispevku predstavili kozjerejo na
obmocju Bohinja v zacetku 20. stoletja v povezavi s tamkajšnjimi pasmami koz.

Za vse informacije o krmljenju in nabavi krmnih mešanic in vitaminskomineralnih dodatkov poklicite

na tel:fo~~ki števil~i 05 7?3 11 72 Oe-posta. mfo@plvkap.sl I , Pivka d.d.

www.pivkap.si

Kmetijske podružnice v Srednji vasi v
Bohinju, kjer je predaval ravnatelj kme
tijske družbe g. Gustav Pirc, ki je govoril
tudi o pospeševanju kozjereje v Bohinju:

Pra,- posebno IJO pa na,'zoce rau selila izvajanja

lt0!poda ravnaU'ljl\ glede vo\zdige reje koz v Bohinju, ki je
izredno \~elikega gospodarskega pomena za gorenjo dolino,
kod~r 80 na razpoJagtlDje širni pa ~Diki, ki ~o pristopni urno

kozam. Preda\'atelj je predlagalosnovati drobtvo ZA njo
koz, ki naj ima v prvi vrsti izposlovati podpore za po\'Zdigo

te važno panoge živinoreje v Bohinju, ler bo imolo paziti,
da 8e od5lranijo lri najvecje hibe tukaj~Dje kozje reje, t, j.
plemenjeoje v lorodslvD, prez~odnjll ubrejitev mladih koz Jn
nepravilno nVDAoje 8 kosli piemenjakI. Xaloga dra;tn~ bodi
todi posvt'Ženje domace pasme kako drago, preska eoo

dobro pasmo. 'l'i predlogi Klede povzdige reje koz 80 I
~prf"jeli z ocitnim veseljem to ni dvoma, da se predllJ:t'lno
društvo prav krnilo oso lje in pricnt> \' popisanem zmi~la

delovati. Xabi Bohinjci 150 odnekdai imeli veliko vejelja do
ko%je rt"je, a kruto postopanje gozdarskih oblasti je to za

DA.! prekoristno žival skoraj na smrl obsodilo, zalo lIa~

Uoblnjce posebno veseli, da je na;a kmetijIIka. družba, ki
ima toliko Zli lug za po\"ldlgo kmetijstva v Bobinju, pn'a
sprožila misel o povzdlgi kozje reje, ki bo d.jala nov "ir
dohodkov, in to zluti manjšim pose8loikow, ki jih je med

nami najvee.

Rejski ukrepi za izboljšanje
plemenskih živali

Leto kasneje (1909) je bil v Kmetovalcu
pod isto rubriko ponovno izpostavljen
velik pomen kozjereje na obmocju
Bohinja ter poudarjeno izvajanje potreb
nih rejskih ukrepov:

Nuša pudru~nicu, ki s svojimi piclimi sredstTi marljivo

deluje, je storila nov korak k pospeševanju kmetijstva v
gorenji Bohinjski dolini. Kozoreja je namrec v našl dolini,
kjer Imamo mnogo pašnikov, ki j ih moremo samo skozaml
ra biti, silno vdna. Koze dajejo znumenit dohodek, zlaatI

malim posestnikom, ki jih je pri nas najvec. Poprejinja
gooja proti koaam po i.veetnih krogih je dandanes pac
lNllogoca, 10 kozorejei pazijo, da koze ne pridejo v gozde,
kjer bl delale škodo. Ta gonja prot.! kozam ln nerazumna
reja koz sta našo kozorejo oškodovali glede kolikosU in
kakovosti. Podru~Dica je aklenUa poapeševati rejo kot, ln

sic~r s poukom ter z zboljšlinjem pasme. Glavni napaki
naše kozoreje sta plemenjeuje v sorodstvu in raba nepri.
mernih plemenskih kozlov, ki kot plemenjaki niso dovelj
umno oskrbevan!. Te napake bo treba odstraniti s primernim
poncevanjem. P. tndi h:kovoat noših koz je zoradl teh
napak n&Zadovel., ln z nmno rojo jo bo treba zopet dvig'
nitI. Da se pa ellj prej doseže, bo treba domace pleme
prekriŽRtls kako boljšo pasmo, V tem ozlrn je podrn~nica
že "8e potrebno ukrenJla, da na •• dl poakušnjo s križaJljem

domacega kozjega plemena s evetovnoznano belo, nerog,to
a.nsko kezo, ki je lodredno mleena, 8 pomocjo glavnaga
odbora naše drožbe v Ljnbljani smo dobili • to svrho že
državno podporo, in vsled tega moremo takoj na delo. Na
velIkonoen! pondeJjek nas je obiskal ravnatelj c, kr. kme·
lijake družbe g. Pire, ki je mnogoštevilno zbranim kotorejcem
povedal, po kterem potu ao bo dula kozorejn dvl~nlt.!, ln
jo obljubil podružnici pomagati pri njenem pocetjn ter
kozorejcem zl.sU • poukom Iti na roko, Da se nnm je dobrih
uspehov nadejati, lehko trdimo z ozirom na dejstvo, dn je
veselje do kozoreje pri na~ izredno ~Ioboko vkoreninjeno že
izza davuih caoov, ln lahko recemo, da nobena rec ni naše

kmetovalce nikdar tako mocno v~nevoljlla, kakor preg.:
njanje kot cez dopustno mero,

V zgornjem zapisu je poudarjeno po
speševanje in vzpodbujanje reje koz.
Omenjeni so rejski pristopi, kako priti
do izboljšanega domacega plemenskega
materiala. Prav posebej pa so v zgornjem
sestavku izpostavljene odlicne lastnosti
pasme koz, ki so jo tedaj redili v Bohinju.

V Kmetovalcu so pod stalno rubriko
»Kaj delajo naše podružnice«, v po
drubriki »Podružnica v Srednji vasi v
Bohinju« zapisovali dogajanja na po
drocju kmetijstva, kjer je tekla beseda
tudi o kozjereji. Predstavljamo jo s tremi
objavami.

Ustanovitev društva rejcev koz
V 9. številki Kmetovalca (1908) je ob

javljeno porocilo o kmetijskem shodu

Krmila Pivka .n
N4KOVOSTNA ?fJ.E.T!MNA N'(.MA ZA OVCEIN KOZE.

OVCf.-l.2 - Krmna mešanica z 12% surovih beljakovin za odrasle živali.

OVCf.-16 - Krmna mešanica s 16% surovih beljakovin za dokrmljevanje brejih in

dojecih ovc in koz.

OVCf.-18 - Krmna mešanica z 18% surovih beljakovin za dokrmljevanje brejih in

dojecih ovc in koz.

STAT?..7ER..ZAJACjNlETA - Krmna mešanica z 18% surovih beljakovin za

mlade živali v obdobju odstavljanja in za hitro pitanje jagnjet in kozlicev.

VITA.zA .D~013MCO - Nova vitaminsko-rudninska mešanica.

Oskrbujemo:

- vecino kmetijskih trgovin na postojnskem in pivškem,

- lasten diskont na Kalu pri Pivki,
- imamo diskontno prodajo za kmete v Enoti krmila v Neverkah,

- krmila vam pripeljemo tudi na dom.

~/LA 'pNN4 ZA VAŠO ZDMVO lJ7?OBNICO

Pospeševanje reje koz. \" led namere, živinorejo v
nntii državi v6estransko pospeievaU, 8& je c. kr. kmetijsko
minislnlvO pricelo ozirati tudi na POllptšo\'anje reje koz ter

je posebno pozornost obrnilo na rjavo pincgavsko kozje pleme.
Pricakuje S8, da lIIe pod strokovnim vodstvom v malo letih
lo plema Izdatno zboljAa ler bo v dnavi dobiti dobre ple
menske živali, da. jih no bo treba. uvažutl jz Švice, kakor

doslej. Kmetijsko ministrstvo je c. kr. kmetJjsko družbo v

Solnogr8du pozvalo, D!lj 86 8 to zadevo peca, in kor jo prI
kozah poglavitna rec dobra molžn, naj ae uvede takoj po
skusna molh. - Tudi pri nas nil Kranjskem ne bo napacno
porabiti te prilike ler nekaj storiti za povzdigo kozje reje,
kajti tadl v n8~1 deželi imamo Bemtertja izborDo kozje

pleme (v Uohinju), ki je zelo mlecno, vrhul.ega silno skromno
ter ie morda boli se kakor marelktoro slovito pleme, -

o kozjereji v Bohinju na zacetku 20.
stoletja

Na zacetku prejšnjega stoletja je živino
reja v Sloveniji pridobivala na pomenu,
prav tako je bila v istem obdobju pozor
nost namenjena tudi ponovnemu dvigu
reje koz. O tem lahko v Kmetovalcu
(1907), v Kmetijskih novicah, v podpo
glavju »Pospeševanje reje koz« beremo:
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Vzpodbujanje kozjereje s
financnimi podporami

Istega leta (1909) je bil v Kmetovalcu
objavljen clanek, kjer je bila znova po
udarjena pomembnost reje koz na bo
hinjskem obmocju ter dohodek, zlasti za
manjše kmete, ki ga je moc iztržiti s to
panogo. Kozjerejo so pospeševali tudi z
razlicnimi financnimi podporami:

... .:\.~apodro!olc je na predloJC ravnatelia c. kr.
kmetijske družbe, f{. (el. nunika Oustavll ,lJirca., pricela
misliti na zapetno povzdlgo kozoreje v llohlnju. Z vllkim
navdohenjcm 80 nail udje to namero pozdravili in že 8000

prIreli \' tem zool810 deJon,ti. Nala kozorc;a pa ni nata
dovala lamo glede ';l6\'1I1\ koz, t(lllveC:~ ludi prav mocno

glede kakovosU plemena. 'l'emu se ni ('udilI, saj je umno
ravnanje 8 kazoml prlnu t!kor3j neznano. Skoraj vsak kozore
j('c ima 8Vojega kozla, ki gi' navadno premladega 8pu!icll ln, kar
je poglavitno, plemcnjolJje Be vrbl skoraj brez izjeme le v
80rod tvu. KrI 80 malokdaj po vfži in lo 8cmtertja v prcj
l50jlh €'asib 80 86 kupile tuje živali, ki 80 jih pripeljali
ml."titl3fji z DolenjIIkegI. lzkratka. naga kozja pasma sama
nuebi ni do li vrfdn., ln kol!kor ee je dalo, amo jo ile
.ami pO!llabiall. (;ospo.l ravnatelj n3m je v prvi vrst.i pri
porocal po vtžiti kri 8t'danje pume io vedno trogo gledati
Da to. da le ne vr~1 DJemeoieoie v IOrodlJlvu.

o tem, da so za vzpodbujanje kozjereje
namenjali posebna financna sredstva,
lahko preberemo v Kmetovalcu 1909):

»Družbeni podružnici v Srednji vasi v
Bohinju se je sklenilo nakazati ostanek
obljubljene podpore za povzdigo kozoreje
in se ji je obenem tudi obljubila tozadev
na podpora za 1. 1910. Enemu posestniku
iz Bohinjske Bele se je priznala posebna
državna podpora za nakup plemenskih
koz".

O podpori reje koz v Bohinju v obdo
bju, ki ga obravnavamo v tem prispevku,
je v Gospodarski in družbeni zgodovini
Slovencev (1970) zapisano: »Medtem ko
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je kozjereja v splošnem nazadovala po
slovenskem ozemlju, ker je pac donašala
v primeri z govedorejo premajhno korist,
je nasprotno ponekod v manjši meri celo
napredovala. Tako so obnavljali kozjerejo
npr. v planšarskih krajih, kjer so imeli
koze zaradi mleka v casu, ko so bile krave

v planinah, tako npr. v Bohinju, kjer je
Kmetijska družba na Kranjsko 1909 v ta
namen podprla rejo švicarske in sanske
koze."

Zakljucek
Iz zgornjih sestavkov, ki obravnavajo

obdobje v zacetku 20. stoletja, lahko raz
beremo, da je bila na obmocju Bohinja
razširjena reja koz. Žal je prepoved paše
koz v 18. stoletju mocno vplivala na ka
snejše rejsko delo, cigar posledice so se
kazale predvsem v pomanjkanju primer
nega plemenskega materiala in v inbri
dingu. Prav tako so ukrepi zoper rejo koz
mocno vplivali na drasticen upad staleža
ter kakovost plemenskih živali. Preobrat,
ki je temu sledil, zanimivo ponazori
stavek (Kmetovalec, 1907): ».. .in sedaj
koze! Ravnokar je veljalo še za zaslugo,
ce je kdo kozo pobil, sedaj bomo pa celo
rejo koz pospeševali". Tako so z razlic
nimi oblikami vzpodbud (izobraževanje,
ustanovitev društva, financne podpore)
v okviru Kmetijske družbe pospeševali
razvoj kozjereje. Pri tem je potrebno
izpostaviti dobro poznavanje temeljnih
rejskih zakonitosti.

Naj vas prazniki
nedoumljive
Ljubezni
do cloveka

napolnijo
s hvaležnostjo
in vas

spodbudijo
k dobroti
do vseh.

V obravnavanih virih so uporabljeni
izrazi, kot so: »izborno kozje pleme (v
Bohinju)", »domaca pasma", »domace
pleme«, »domace kozje pleme«, »naša
kozja pasma". Orožen (1901) piše: »
Kranjska koza je znana po svoji zado
voljnosti in daje obilo mleka". Na osnovi
do sedaj poznanih podatkov sklepamo,
da so na obmocju Bohinja redili poseb
no pasmo koz - bohinjsko kozo, ki so jo
odlikovale skromnost, mlecnost in dobra

prilagojenost na tamkajšnje razmere.
Prispevek je vsekakor vzpodbuda za na
daljnje raziskave razvoja pasem koz na
obmocju Slovenije.
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