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V e r a K o k o l e i 

Gospodarska struktura prebivalstva Slovenije 
kot pokazatelj urbanskih funkcij 

O tem, kakšne funkcije opravljajo posamezna 
naselja, ne samo mesta, se sprašujejo v različnih 
gospodarskih, upravno-političnih, turističnih, pla-
nerskih, statističnih in še mnogih drugih krogih. 
Verjetno so se s tlemi problemi še najmanj ukvar-
jali na posameznih šolah. Tam najbrž ne postav-
ljajo na prvo mesto vprašanja ali je kraj mesto 
ali še ni, ali ima pogoje in možnosti, da v bodoče 
postane mesto, kaj sploh je mesto v današnjem 
pomenu besede. Najbrž tudi mnogi ne vedo. da 
so s "posebnim upravnim aktom določena naselja, 
ki so mesta. Obstaja tudi poseben zakon, ki do-
loča naselja: mesta in mestna naselja SR Slovenije, 
k jer so izvedli nacionalizacijo zemljišča in zgradb. 
S posebnim aktom so bila imenovana tudi turi-
stična naselja Slovenije. Bolj ali manj po svojih 
kriterijih si je tudi statistična služba sestavila 
seznani mest za obdelavo posebnih, dodatnih po-
datkov. Vsi od naštetih seznamov mestnih naselij 
so bili pripravljeni na osnovi neke klasifikacije s 
pomočjo najlaže dostopnih podatkov kot so: šte-
vilo prebivalcev v naselju ali velikost naselja, 
delež kmečkega prebivalstva, delež industrije, 
včasih obseg stanovanjskih fondov^ obseg stano-
vanjske izgradnje in podobno. Res je, da v ne-
spornih primerih ini bilo razlik med njimi, te so 
se pojavile pri prehodnih tipih naselij, tistih, ki 
jih nekateri kriteriji že določijo v skupino mest, 
drugi pa še ne, in takih krajev v Sloveniji ni malo. 

Tudi med samimi mesti so razlike. Vsakomur 
je jasno, da opravlja na primer Kranj druge 
naloge oziroma funkcije kot Trbovlje ali Jesenice 
ali Tolmin. Tedaj govorimo o funkcijah oziroma 
funkcionalni usmerjenosti mest pa tudi naselij 
nižje stopnje. Kadar govorimo o funcijah mest, 
moramo v prvi vrsti ločiti tiste funkcije, ki dajejo 
mestu osnovno gospodarsko značilnost, lahko bi 
rekli tudi bazo. Pri manjših mestih in enostavnih 
primerih je to ena ali več panog industrije, ki se 
veže večkrat ali na Ugodno prometno križišče ali 
na pristanišče ali na prisotnost surovine. Po pre-
vladujoči dejavnosti klasificiramo ta mesta v in-
dustrijsko, rudarsko, pristaniško mesto itd. Se-
veda pa taka klasifikacija ne more zadostovati, 
kajti nobeno mesto nima razvite samo ene dejav-
nosti, ampak se te med seboj mešajo, poleg tega 
vsako mesto opravlja tudi upravne, kulturne, tr-
govinske in sploh uslužnostne funkcije vseh vrst. 

Mesta, ki opravljajo prvenstveno take funkcije 
tudi za širše tako imenovano vplivno območje 
mesta in so te funkcije tako močne, da predstav-
ljajo tudi bazo mesta, imenujemo upravna sredi-
šča ali pa tudi centralne kraje. Zal pa v praksi 
težko najdemo čiste tipe mest, kajti osnovne ali 
bazične dejavnosti kot so industrija, rudarstvo in 
proizvodnja obrt nujino spremljajo v mestu tudi 
tako imenovane terciarne dejavnosti* in oboje 
stremijo v razvoju mesta za nekim ravnotežjem. 
Z družbeno-ekomomskim razvojem se to ravno-
težje spreminja vedno bolj v korist terciarnih in 
kvartarnih dejavnosti. Kar preprosto pomeni, da 
določen obseg industrije v mestu nujno zahteva 
tudi določen obseg terciarnih in kvartarnih dejav-
nosti in teh vedno več. če naj bo vzpostavljeno 
ravnotežje. 

Seveda obstajajo posebni računi, ki pomagajo 
določiti, kdaj se mesto upravičeno imenuje indu-
strijsko in katero stopnjo razvoja je trenutno do-
seglo. kdaj pa je izrazito in prvenstveno upravno 
in uslužnostno središče ter so njegove industrijske 
funkcije le dodatne. V posebnih študijah so bili 
tudi za Slovenijo izdelani taki izračuni. Ugotov-
ljen je bil delež posameznih dejavnosti, ki se 
porabi samo za prebivalce mesta v slovenskih 
razmerah, to je tisti delež, ki ga moramo o'dra-
čunati, če maj dobimo čiste funkcije. 'Za določitev 
teh namreč potrebujemo samo tisti del vsake de-
javnosti, ki služi prebivalcem izven samega mesta 
in ki dejansko prispeva k rasti in razvoju mesta. 
Te dele v strokovni literaturi imenujemo mesto-
tvorne dejavnosti v nasprotju z imestoslužnimi.** 

* V nekaterih analitičnih ekonomskih in geografskih 
študijah obravnavajo 11 ali več gospodarskih dejavnosti, kot 
jih obdela statistična služba v tri ali štiri glavne skupine: 

primarne dejavnosti : kmetijstvo in gozdarstvo (delno 
rudarstvo) ; 

sekundarne dejavnosti : industrija, gradbeništvo, 
proizvodna obr t — včasih tudi rudarstvo; 

terciarne dejavnosti : trgovina, gostinstvo, promet, 
uslnžna o b r t ; 

kvartarne dejavnosti : zdravstvo, kultura in prosveta. 
uprava, bančništvo, komunalna dejavnost itd. 

** Mestotvorne in mestoslužne dejavnosti slovenskih 
mest so določne v š t u d i j i : ' Funkci ja .slovenskih mest (VI. 
Kokole) , Geografski vestnik, X X X I V let, 1 % 2 . 
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Podrobnih računov in podatkov o tem ne mi-
slim navajati. Rada bi samo pokazala, kako so 
usmerjena današnja raziskovanja na področju 
funkcij in funkcionalne klasifikacije naselij. Da-
nes nam oznaka, da je mesto industrijsko ali 
rudarsko, pove mnogo premalo. Vedeti hočemo 
predvsem, ali ima to mesto še možnosti za na-
daljnjo rast, kaj bo to rast vzpodbodlo, ali bo to 
industrija ali bodo terciarne in kvartarne dejav-
nosti. Kaj vse se mestu manjka, da bo doseglo 
ravnotežje. i 

Posebej nas pri mestih pa tudi pri manjših 
krajih zanima njihovo tako imenovano vplivno 
območje, to je območje, od koder prebivalci 
Uporabljajo usluge in dobrine mesta. Cim večje 
je tako vplivno območje, čim več prebivalcev sta-
nuje na tem območju, tem pomembnejši je tak 
kraj kot centralni kraj. 

V tesni zvezi s stopnjo centralnosti kraja je 
tudi njegova opremljenost, brez katere prav tako 
ne moremo uspešno določati funkcije mesta. 
Opremljenost mesta pomeni vse tisto, kar ima 
mesto tna razpolago za svoje prebivalce in posebej 
za prebivalce svojega vplivnega območja od trgo-
vine, raznih specializiranih obrtnih uslug, šol in 
drugih kulturnih ustanov višje stopnje, zdrav-
stvene službe, raznih upravnih organov itd. Pri 
ugotavljanju opremljenosti nas zanima predvsem, 
kako obstoječa opremljenost zadostuje za potrebe 
prebivalcev v danih pogojih oziroma na dani 
stopnji razvoja in,pri dani funkciji mesta. 

Funkcionalna klasifikacija naselij, kot je bila 
zastavljena na Urbanističnem inštitutu Slovenije, 
skuša upoštevati čim širši spekter pokazateljev, 
ki naj bi dali kot rezultat čim bolj kompleksno in 
čim bolj vsestransko Uporabno opredelitev ali 
klasifikacijo vseh slovenskih naselij. 

Od 6005 naselij kot jih priznava statistična 
služba in zakon o upravni razdelitvi Slovenije, so 
bila najprej izločena izrazito kmečka naselja, 
p r a v e v a s i . Posebej so izločejne tudi vasi, ki 
sicer doma nimajo neagrarne zaposlitve, imajo pa 
precejšen delež neagrarnih aktivnih prebivalcev, 
tako imenovana s p a I n a n a s e l j a . Naj demo 
jih v širšem ali ožjem pasu okoli večjih centrov 
industrijske zaposlitve, predvsem okoli mest. Re-
lativno lahko je bilo izločiti tudi p r a v a m e s t a , 
ki za funkcionalno klasifikacijo zahtevajo posebno 
metodo. Toda v Sloveniji imamo oelo vrsto kra-
jev, ki Iniso niti čiste vasi niti mesta. Vsak od 
hjih opravlja določene centralne funkcije ali pa je 
industrijski kraj. 

Vsi kraji s centralnimi funkcijami, ki se ne 
morejo imenovati mesta, so dalje opredeljeni v 
r u r a l n e c e n t r e z najbolj razvitimi mestnimi 
funkcijami, dalje v c e n t r a l n e in s u b c e n -
t r a l l n e v a s i . Pri vsakem od teh tipov je bila 
posebej ugotovljena stopnja opremljenosti: pov-
prečna, podpovprečna ali nadpovprečna. Tako je 
na primer ruralni center z nadpovprečno oprem-
ljenostjo bliže mestu kot pa ruralni center s pod-
povprečno opremljenostjo, ta se namreč bolj pri-
bližuje centralni vasi kot pa mestu. 

Po omeinjeni študiji je v SloVeniji Ugotovljenih 
660 naselij, ki opravljajo določene funkcije tudi 
za prebivalce sosednjih področij. Od teh je samo 
45 mest (manj kot jih imenujejo Uradna statistika 
oziroma Upravni akti). Pojavi pa se zato 26 kra-
jev, ki so opredeljeni kot ruralni centri, od tega 
kar 8 nadpovprečno opremljenih. Nad sto, točno 
114 centralnih vasi, ima Slovenija opremljenih 
povprečno, poleg tega pa se 63 centralnih vasi 
podpovprečno in 37 nadpovprečno opremljenih, 
skupaj 214 centralnih vasi. Subcentralnih vasi je 
logično še več. Povprečno opremljenih je kar nad 
200 (točno 245), če pa prištejemo še nadpovprečno 
opremijene (118) in podpovprečno opremljene 
(22), pa jih je kar 375. 

Ce odštejemo od vseh centralnih krajev mesta, 
dobimo skupaj 615 centralnih naselij, ki izven 
mest opravljajo določene centralne funkcije nižje 
in najnižje stopnje za okroglo 1,160.000 prebival-
cev. Praviloma čas, ki ga porabi prebivalec, da 
pride do teh Uslug, predvsem do trgovine, ne bi 
smel biti daljši od 20 imiintut. Vendar pa so velike 
razlike med posameznimi področji Slovenije. Te 
so odvisne od značaja poselitve, omrežja cen-
tralnih naselij, dostopnosti oziroma prometnega 
omrežja itd. 

O tem, kako Ugotavljati funkcionalno Usmerje-
nosti mestnih naselij, je bilo predlaganih pa tudi 
preizkušenih že več metodologij tako doma kot 
drugod po svetu. Nekatere so poskušale izluščiti 
funkcije s (prav prefinjienimi metodami, predvsem 
s kvantitativnimi pokazatelji, kar pomeni s po-
kazatelji, ki se merijo, torej so točno opredeljivi. 

Na tem mestu puščam ob strani vse vrste 
zapletenih metod. Kot primer pa zgolj za boljše 
razumevanje problemov si bomo ogledali eno naj-
primitivnejših metod ugotavljanja funkcij sloven-
skih mest in posebej tendenc tega razvoja. Ogle-
dali si bomo tudi strukturo aktivnih prebivalcev 
slovenskih mest po dejavnostih, kot jih beleži 
statistična služba, in to primerjali za leto 1953 
in 1961. Podatkov o aktivnem prebivalstvu po 
iiaseljih v posameznih gospodarskih dejavnostih 
sicer ni mogoče takoj neposredno primerjati za-
radi sprememb v sami strukturi dejavnosti ozi-
roma njihovem številu, vendar je to z malo truda 
vendarle možno. Ti podatki pomenijo v naših 
razmerah najhitreje in najlaže dostopne podrobne 
podatke o funkcionalnih razlikah posameznih na-
selij. Pri njihovi Uporabi pa moramo najprej ve-
deti, da upoštevajo aktivno prebivalstvo le po 
njihovem kraju bivanja. Tako se nam lahko zgodi, 
da ugotovimo določen industrijski kraj po naših 
podatkih, v resnici pa je to le spalno naselje, od 
koder hodijo vsi prebivalci na delo v bližnje 
mesto. V Sloveniji ¡namreč živi okrog 30~o/o vseh 
prebivalcev zunaj kraja svojega delovnega mesta. 

Naš podatek o gospodarski strukturi mesta 
torej ne upošteva prebivalcev, ki prihajajo vsak 
dan na delo vanj in s tem prispevajo svoj delež, 
čeprav morda ne velik, k funkciji mesta, isto-
čaisno pa v mestu tudi trosijo svoj denar. Lahko 





bi jih imeli za napol meščane, delajo in trosijo v 
mestu le „spe" zunaj njega. 

Naši podatki so torej pomanjkljivi, imajo pa 
prednost, ki ni majhna. Lahko jih dobimo takoj, 
ker so objavljeni, in lahko napravimo časovno 
primerjavo, ki jie pri drugih podatkih vedno zelo 
težko izvedljiva. Oe bi hoteli zbrati podatke o 
zaposlenih t » naših mestih in jih razporediti po 
gospodarskih dejavnostih, bi porabili za to veliko 
časa. Popis leta 1961 je sioer označeval tudi kraj 
zaposlitve, vendar podatki niso podrobneje — 
po naseljih — obdelani, pa časovne primerjave 
nimamo. 

Ostali bomo pri naših enostavnih podatkih in 
videli, kaj pokažejo. Kadar se odločamo za funk-
cionalno klasifikacijo samo mestnih naselij, se 
moramo seveda najprej odločiti, katera naj so ta 
mestna naselja. To pa zopet zahteva predhodno 
klasifikacijo. V našem primeru si bomo izposodili 
seznam mest in mestnih naselij, ki jih določa za-
kon za nacionalizacijo zgradb in gradbenih zem-
ljišč (Uradni list LRS 1/1959). 

Za vsak kraj smo vnesli na karto velikost 
oziroma število prebivalcev, preračunano na po-
vršino kroga. Znotraj tega kroga je še en krog, ki 
pa predstavlja vse aktivno prebivalstvo kraja. In 
zdaj je maša naloga, da vnesemo v notranji krog 
še posamezne dejavnosti. Ker bi bila slika precej 
komplicirana, če bi vnašali kar 11 izsekov, kot 
je dejavnosti po popisn 1953, smo se odločili, da 
vsak krog razdelimo samo na štiri izseke. Obseg 
prvih treh izsekov naj predstavlja prve tri naj-
močnejše gospodarske dejavnosti od vseh enajstih 
(rudarstvo, industrijo, kmetijstvo, gozdarstvo, 
promet, trgovino, gradbeništvo, obrt. storitve 
oziroma usluge, državne organe oziroma upravo). 
Pri tem bomo zanemarili tudi dejstvo, da del 
vsake dejavnosti služi samo prebivalcem mesta in 
zato ni soudeležen pri funkcijski usmerjenosti 
mesta. To je problem bolj prefinjenih metod 
od naše. 

Isto grafično obdelavo podatkov bomo pripra-
vili tudi za leto 1961. Naša analiza nam kljub 
pomanjkljivostim pokaže naslednje značilnosti. 
Visi večji kraji Slovenije in s tem vsa važnejša 
mesta so razporejena v obliki nekakšnega polme-
seca od Jesenic prek Kranja. Ljubljane, Celja do 
Maribora. Nikjer izvori tega polmeseca ne naj-
demo za slovenske razmere velikih mest. Skupine 
manjših mest so le še na Koroškem od Mežice do 
Raven, dalje Šoštanj z Veleniem ter na Primor-
skem od Pirana do Kopra. Povsod drugje izven 
omenjenega polmeseca se mesta pojavljajo raz-
pršeno in tudi največja ne presežejo deset tisoč 
prebivalcev. 

Grafična obdelava nam na karti pokaže pred-
vsem tri tipe mest. Mesta, kjer se na prvem 
mestu med dejavnostmi pojavita industrija in 
rudarstvo, ter mesta, kjer je na prvem mestu 
kaka terciarna dejavnost, v večini primerov sta 
to trgovina ali uprava. 

Opazimo pa precejšnje razlike med mesti v 
okvirih polmeseca in med ostalimi mesti. Razen 

Ljubljane večina taiest na področju polmeseca 
kaže prevlado industrije, zato tudi to področje 
večkrat imenujemo industrializiran pas ah pol-
mesec ali polkrog Slovenije. V ostalih predelih 
Slovenije industrija ne pride več na prvo mesto, 
zavzema tretje mesto, v nekaterih mestih pa se 
sploh ne pojavlja med prvimi tremi dejavnostmi. 
Prvo in drugo mesto v teh krajih zavzemata 
trgovina in Uprava. 

Časovna primerjava med letom 1953 in 1961 
nam odkrije nekatere prav zanimive značilnosti 
razvoja naših mest nasploh. 

Primerjajmo pazljivo obe karti: 
1. Celoten obseg aktivnega prebivalstva, v na-

šem primeru je krog narastel, kar je naravno in 
razumljivo. 

2. Delež vzdrževanega prebivalstva, ki ga 
predstavlja zunanji kolobar, je leta 1961 relativno 
manjši kot leta 1953. Kar pomeni, da vzdrževano 
prebivalstvo Ini dohitevalo rasti aktivnega prebi-
valstva v tem razdobju. 

3. Za nas pa so še najbolj zanimive spremem-
be, ki jih opažamo v strukturi treh najmočnejših 
dejavnostih. 

Leta 1961 v mestih tako imenovanega indu-
strializiranega polmeseca prav industrija ne kaže 
več tako močne vloge kot leta 1953, predvsem pa 
ni opaziti nikakega relativnega povečanja v pri-
merjavi z drugimi dejavmostmi. Kaže, da so ta 
mesta dosegla v svojem razvoju stopnjo, ko za 
nadaljnjo rast ni več potrebno pospešeno razvija-
nje industrije. Tedaj dobijo vlogo glavnega no-
silca rasti in razvoja mesta terciarne dejavnosti 
trgovina, obrt, promet. Te morajo najprej zapol-
niti zaostanek iz časov pospešenega industrijskega 
razvoja in še več, če naj se v mestu vzpostavi 
ravnotežje med sekundarnimi in primarnimi de-
javnostmi. Sodobni razvoj mest namreč daje 
vedno važnejšo in o d ločilne j šo vlogo prav terci-
arnim in kvartarnim dejavnostim, ki zavzemajo 
ponekod že dve tretjini proti eni tretjini, ki pri-
pada industriji. Vendar pa pričakujemo, da se 
bo vloga industrije se naprej manjšala. Seveda 
niso slovenska mesti tudi v naibolj razvitem 
področju še dosegla te stopnje. V vseh mestih 
industrializiranega polmeseca je delež industrije 
padel pod 50o/o, oelo na Jesenicah, kjer ima indu-
strija tako prevladujočo vlogo. 

V mestih zunaj polmeseca pa je slika precej 
drugačna. Vemo, da so to predvsem manjša me-
sta. razpršena mesta, ki morajo še rasti, oe naj 
obdrže status mesta, in če hočejo rasti, se mora 
pospešeno razvijati predvsem osnovna industrijska 
dejavnost. Po stanju leta 1953 se industrija v teh 
mestih še ni povsod Uvrstila med prve tri naj-
močnejše dejavnosti, leta 1961 pa se pojavlja 
skoro povsod vsaj na tretjem mestu. V mestih, 
kjer se je že leta 1953 pojavila, pa se je do leta 
1961 pomaknila proti prvemu mestu. Vsa ta me-
sta do leta 1961 še niso dosegla tiste stopnje raz-
voja, ki bi zahtevala nadaljnjo pospešeno rast 
terciarnih in kvartarnih dejavnosti, kot smo to 
opazili pri mestih industrializiranega polmeseca. 
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Pri mestih, kjer še vedno naraščajo osnovne indu-
strijske dejavnosti, je treba računati, da bodo v 
prihodnosti ob ugodnih pogojih tudi dosegla ome-
njeno višjo stopnjo razvoja. Ker pa so to manjša 
mesteca, med njimi tudi mestna naselja, ter je 
njihovo število relativno veliko, po vsej verjetno-
sti vsa ta nasjelja ne bodo dosegla stopnje mesta. 
Med njimi že zdaj izstopajo tista mesta, ki so 
nekakšni regionalni centri v manjšem merilu. Ta 
imajo prednost pred drugimi zaradi velikosti, 
ugodne dostopnosti, morda tudi tradicije, rasti 
delovnih mest, opremljenosti itd. 

Tako iz množice razpršenih majhnih lurbanskih 
in polurbanskih krajev izstopajo bolj ali manj 

enakomerno razporejeni večji med njimi. Te vse-
kakor- lahko štejemo ¡med mesta, ki bodo obdržala 
in še dalje razvijala svojo vlogo centralnega kraja 
— mesta: Novo mesto, Kočevje, Ilirska Bistrica ali 
Postojna, Idrija, Nova Gorica, Tolmin ter Črno-
melj na malo nižji stopnji. Ta mesta lahko imamo 
za ogrodje mestnega omrežja nižje stopnje južno 
od industrializiranega polmeseca. Seveda s tem ni 
rečeno, da ostali manjši kraji, ki smo jih anali-
zirali, ine bodo še dalje živeli. To vsekakor bodo, 
še naprej bodo kraji z določenim viškom delovnih 
mest, centri lokalne zaposlitve opravljali tudi 
centralne funkcije nižje stopinje, vendar nikoli ne 
bodo mogla zrasti v zares prava mesta. 

J e l k a K i u n a v e r 

Ribniška dolina 
Z imenom Ribniška dolina označujejo demo-

čini 12 km dolgo in 5 km široko kraško polje ter 
robna področja, ki gravitirajo na Ribniško polje. 
To so severni del Grčarskega podolja, dolina Tr-
žiščioe ter spodnji del doline Bistrice in južna 
pobočja Slemejn. 

Najpomembnejši predel je vsekakor Ribniško 
polje, kajti tu je naselitev najgostejša, tu je kon-
centrirana skoraj vsa neagranna proizvodnja, naj-
večje naselje Ribnica pa je hkrati tudi upravno 
središče občine. Tej pripada poleg Ribniške doline 
še precejšen del Slemen, vse povirje Bistrice ter 
Potočanska planota z Loškim potokom. 

Bibniško polje se je izoblikovalo med dvema 
prelomnicama ob Mali gori na vzhodu in Veliki 
gori na zahodu. Na jugu je Bibniško polje le z 
nizkim kraškim gričevjem Jasnico ločeno od Ko-
čevskega. Polje je zgrajeno iz skladov glavnega 
dolomita in školjkovitega apnenca. Petrografska 
meja ¡med obema poteka sredi polja mimo Bib-
nice ob potoku Sajevcu ter mimo Dolenje vasi 
proti Jasnici. Vzhodni del, ki je močno zakrasel, 
imenujejo domačini „Vrtače". Prekrite so s pli-
tvo humoztnoapneričasto prstjo tipa rendzina, iz 
katere molijo na dan skale in kamenje. Prekri-
vajo ga le hosta, grmovje in borni pašniki. Nanj 
sta navezani le dve manjši naselji. 

V zahodnem delu so v dveh nizkih podolgova-
tih slemenih ohranjeni pleistocenski ilovnato gli-
neni sedimenti. Posebno izrazit je ta hrbet med 
potokoma Sajevcem in Bistrico. Obilne množine 
gline so skoraj neizčrpen vir surovin za ribniško 
opekarno, v preteklosti pa so bile podlaga za 
znano lončarsko obrt v južnem delu Bibniškega 
polja. Ker pa so na njih razvita razmeroma slabša 
tla, sta hrbta le slabo obdelana in prevladujejo 
steljniki. 

Najboljšia tla na Bibniškem polju so v južnem 
delu med Dolenjo vasjo, Prigorico, Nemško vasjo 
ter Gorico vasjo. Prav v tem delu polja so tudi 
največja naselja. Kljub temu, da so nižji predeli' 
ob rekah večkrat poplavljeni, dosežejo više leže- V 
ča polja le občasne visoke poplavne vode, ki pa** 

povzročijo le manjšo škodo. Precej slabše in go-
spodarsko najmanj produktivne pa so površine 
vzdolž nereguliranih odsekov Bistrice, Sajevca, 
Bibnice in Bakitnioe, ki so pogosto poplavljene 
ali celo trajno zamočvirjene. 

Vode v Bibniški dolini so dvojnega porekla. 
Nekatere, na primer Bistrica in Tržiščioa, prite-
kajo iz nepropustnega sveta Slemen. Druge (Bib-
li i ca, Bakitnica itd.) pa so pravi kraški izviri 
izpod Velike gore. Ob prestopu na zakrasela tla 
vzhodnega dela polja pa prav vsi potoki polago-
ma ali hipoma poniknejo. Le Bistrica, ki teče v 
osi polja precej časa po ilovnatih sedimentih, 
vztraja najdlje na površju, še posebno ker poži-
ralnike v strugi nad naseljem Ribnico prebivalci 
mašijo. Pri normalnih podavinskih razmerah 
lahko požiralniki v spodnjem delu Ribniškega 
polja sproti odvajajo vso vodo. Ob večjih in dol-
gotrajnejših padavinah pa rade nastopijo popla-
ve, ki prizadenejo le dna plitvih dolin in nižje 
dele polja. 

K poplavam prispevata največ Bistrica in Tr-
žiščica, katerih stanje vode hitreje reagira na 
povečane padavine. Saj so hribovita Slemena, ki 
se razprostirajo med Laščami, dolino Bistrice, 
Blokami in dolino Tržiščice in kjer je povirje 
obeh voda, zgrajena pretežno iz triadnega dolo-
mita, v njihovem osrčju pa nastopajo nepropustni 
vverfenski in permski skrilavci in peščenjaki. Tok 
obeh rečic je v zgornjem delu polja reguliran 
oziroma delno speljan v kraški ponor Tentero. 
Tržiščica se tja odteka pri normalnem vodnem 
stanju v celoti, Bistrica pa le deloma po umetno 
zgrajenem kanalu. Ta in drugi ukrepi so v zad-
njih desetletjih precej omilili ali celo odvrnili 
posledice vsakoletnih poplav. 

Bib|niška dolina ima razmeroma ostro pod-
nebje, ¡saj leži v nadmorski višini 500 do 540 m 
in je od vseh strani zaprta z višjimi kraškimi 
planotami. Srednje mesečne temperature so vse 
leto za približno 1° C nižje kot v Ljubljani. V 
dolini Bistrice, še bolj pa v višjih Slemenih, -so 
temperature še nižje, pozimi pa je tudi snežna 
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odeja debelejša kot v dolini. Toda na polju se V 
času zimskega anticiklonalnega vremena rad po-
javlja toplotni obrat. 

Tradicionalne gospodarske dejavnosti v Rib-
niški dolini »o kmetijstvo, gozdarstvo in domača 
obrt (suha roba). Od primarnih gospodarskih de-
javnosti živi povprečno še vedno 38.8 o/o vsega 
prebivalstva. Nizek delež kmečkega prebivalstva 
ima edino le naselje Ribnica (9.1 o/o), ki ima s 
svojimi gospodarskimi, prometnimi in upravnimi 
funkcijami in vedno večjo koncentracijo prebival-
stva edino večje izglede za razvoj. 

Precej večji delež (53o/o) od primarnih dejav-
nosti živečega prebivalstva je razumljivo v ob -
robnih hribovitih predelih na severu in v kraškem 
obrobju na jugu. 

Kmetijsko gospodarstvo v občini Ribnica je v 
največji meri odvisno od konfiguracije terena, 
od kakovosti ter možnosti izrabe tal in od kli-
matskih razmer. Več kot polovica vsega površja 
je bolj ali manj nagnjen svet. Ravno je le dno 
Ribniškega polja. Tudi pedološke razmere niso 
najboljše. Dobršen del tal j e mokroten ali celo 
zamočvirjen, precejšen pa j e tudi delež kraških 
tal. Obdelane površine so močno razparcelirane 
in raztresene, obdelava pa je individualna in ve-
činoma brez tehničnih pripomočkov. 

Temu ustreza tudi izraba tal, saj pripada ve-
lik del površin ekstenzivnim kulturam, kot so 
gozd (približno 63o/o), travnik in pašnik. Za in-
tenzivnejšo obdelavo (njive, vrtovi, sadovnjaki) 
ostane le 10.6o/o. To razmerje pa se še dalje spre-
minja v škodo obdelovalnih površin ter v korist 
gozdu in pašniku. Zlasti v hribovitih predelih, 
kjer je velika depopulacija, opuščajo obdelovanje 
manj primernih njivskih površin. 

Prirodne in sedanje družbene razmere v Rib-
niški dolini s procesom depopiulacije in spremem-
bami v socialni strukturi prebivalstva jasno ka-
žejo, da more biti tu le živinoreja glavna kmetij-
ska panoga. Skoraj 22 "o/o površja je v travnikih in 
pašnikih. Potem ni čudno, da zavzema živinoreja 
pri narodnem dohodku iz kmetijstva v občini kar 
40 odstotni delež. Pomen te panoge pa bo slej 
ko prej š>e narastel ob bolj intenzivnem načinu 
vzreje, kar se je že pokazalo na posestvih, ki so 
v družbeni lasti. Ta imajo tudi že tri četrtine 
njivskih površin namenjenih izključno živinoreji. 
Toda tudi pri individualnih proizvajalcih se je ta 
delež marsikje že približal polovici. 

Rorha za obdelovalne površine na ravnem sve-
tu je v Ribjniški dolini zelo potrebna zaradi po -
manjkanja le-teh. Del neproduktivnih močvirnih 
površin ob Ristrici in ob Sajeveu (216 ha) je že 
uspelo izboljšati v travniške. V načrtu pa je še 
regulacija Ristrioe na Ribniškem polju od Pod-
sten do požiralnikov ter melioracija zemljišča ob 
reki. To bi dosegli s pomočjo vzporednega raz-
bremenilnega kanala in bi s tem pridobili novih 
130 ha zemlje. Toda hidromelioracije ne bi smele 
biti edini progresivni ukrep v kmetijstvu, čeprav 
so za izvedbo relativno najcenejše in najhitrejše. 
Potrebna bi bila namreč tudi pedološka in bio-

loška melioracija, ki pa zahteva precejšnja de-
narna sredstva. 

Največ površin odpade na gozdove, od katerih 
sta dve tretjini v zasebni lasti. Gozdno bogastvo 
ima poleg znatne proizvodnje lesa še ta pomen, 
da je temeljna surovina za najbolj razvito indu-
strijo v Ribniški dolini. Je pa tudi v tesni zvezi 
z drugimi dejavnostmi, predvsem s turizmom, 
lovskim športom, ne da bi prezrli odločilen vpliv 
lesnega bogastva na razvoj izdelovanja suhe robe. 

Da bi se ta tradicionalna obrt, ki je intere-
saintna predvsem za tujski promet, obdržala kljub 
napredujoči tehnizaciji in deagrarizaciji, je za-
čelo podjetje „Suha roba" v Sodražici načrtno 
izpodbujati proizvajalce in odkupovati izdelke. 

Lesna industrija je pa vrednosti proizvodnje 
ter po številu zaposlenih, glavna industrijska pa-
noga. Več obratov v Ribnici, Sodražici, Loškem 
potoku, Dolenji vasi in Kočevju je združenih v 
kombinatu „INLES". Dva največja obrata z žago 
in vehkim številom zaposlenih pa sta v Ribnici. 
Pomembno je tudi Kovinsko podjetje, ki se je v 
zadnjih letih razvilo iz obrtne delavnice v indu-
strijski obrat. Mala predilnica v Jurjevici, ki je 
obrat Tekstilne tovarne v Zapužah na Gorenj-
skem, pa zaposluje predvsem nekvalificirano in 
polkvalificiraino žensko delovno silo, ki ima sicer 
zelo malo možnosti za zaposlitev. 

Najstarejša industrija v Ribniški dolini je 
opekarništvo z opekarno v Ribnici. Njeni izdelki 
gredo v bližnjo okolico in le nekaj proizvodov 
prodajajo tudi drugam. V Ribnici je poleg tega 
še 30 obratov storitvene in uslužnostne obrti. 

Turizem je v. Ribniški dolini sorazmerno slabo 
razvit. Potrebna bi bila rekonstrukcija gostinske 
mreže, povečanje obstoječih kapacitet in izgrad-
nja raznih športnih objektov, ki bi pospeševali 
poletni in zimski turizem. S tem pa bi bilo na 
razpolago tudi več delovnih mest v terciarnih 
dejavnostih in bi tako bilo možno preslojevanje 
prebivalstva iz primarnih dejavnosti v neagrarne 
gospodarske panoge. Na ta način bi se odseljeva-
nje iz hribovskih naselij, ki je sedaj usmerjeno 
izven ribniškega področja, izven občine ah celo 
izven države, lahko preusmerilo v Ribnico in v 
druge večje kraje. 

Ribniška dolina in tudi širša okolica spadata 
med tiste pokrajine, ki vzbujajo interes zaradi 
posebnosti v demogeografskih in ekonomskih pro-
cesih. Najzanimivejši je pojav razmeroma zelo 
zgodnjega sezonskega in celo stalnega odseljevanja 
že v prejšnjem stoletju. V to so Ribničane silili 
slabi prirodni pogoji, ekonomska nerazvitost in 
prometna odmaknjenost. Tako so mnogi izmed 
njih s (krošnjami na rami za več mesecev na leto 
zapustili domači kraj in marsikateri od njih se 
ni več vrnil. 

Od začetka tega stoletja se je zato povečevalo 
število prebivalstva le v večjih naseljih na Ribni-
škem polju kot na primer v Ribnici, Prigorici, 
Dolenji vasi. V ostalih manjših naseljih pa je 
prebivalstvo stagmiralo ali celo nazadovalo. Pod-
ročje največje depopulacije je hribovito zaledje 



ha obeh straneh do tiare Tržiščice. Prav tako pada 
število prebivalcev v malih naseljih na južnem 
robu polja okrog Rakitnice. V obeh področjih je 
v zadnjih 90-tih letih nazadovalo prebivalstvo za 
približno 10'o/0. 

Zato se vedno bolj manjša gostota prebivalstva 
v že tako redkih naseljih hribovskih področjih. 
Pri tem ni izvzeto niti gosteje obljudeno Ribniško 
polje, kjer znaša gostota 71/km2 . Tukaj pa je 
treba pojav depopulacije pripisati v veliki meri 
agrarni preobljudenosti, saj znaša ta v nekaterih 
katastrskih občinah okoli 100/km2 (k. o. Sušje 
98, k. o. Rakitnica 143), povprečno pa ni nižja 
od 60 prebivalcev na 1 km2. 

V Ribniški dolini je bilo s pripadajočim ob -
robjem 1961. leta 6962 prebivalcev. Od tega je 
živelo 32.4o/o (2256) Ijiudi v Ribnici in v obeh 
bližnjih naseljih Gorenji vasi in Hrovači, ki sta 
se teritorialno in funkcijsko dejansko že spojili 
z Ribnico. 1 

Od tega je bilo 1961. leta 51'o/0 ali 3552 ak-
tivno zaposlenih prebivalcev. Zaposlitvena struk-
tura pa dokazuje gospodarsko nerazvitost pod-
ročja, saj je še vedlno precej velik delež zaposlen 
v kmetijstvu (31.9%) iin v gozdarstvu (3.1 "/0). 
Na drugem mestu so po deležu zaposlenih sekun-
darne (26.80/0), na tretjem pa s precej manjšim 
deležem terciarne dejavnosti (18.8 0/0). To raz-
merje kaže, da so sekundarne, še posebej pa ter-
ciarne gospodarske panoge izredno šibko razvite. 
Pri tem pa so v Riblniški dolini pogoji za razvoj 
nekaterih industrijskih panog, obrti, turizma in 
prometa ter je na razpolago tudi dovolj delovne 
sile, ki je sedaj še preštevilno zaposlena v kme-
tijstvu. Zaposlov,a|nje v neagrarnih gospodarskih 
panogah bo povzročilo še pospešeno depopulacijo 
hribovitih predelov in s tem spremembo in pre-
grupacijo prebivalstva po naseljih. 

Ta težnja se že močno kaže v zadnjem času. 
Od leta 1953 do 1961 se je namreč v Ribniški 
dolini delež primarnih dejavnosti zmanjšal skoraj 
v vseh naseljih, posebno pa v Brežah, Otavicah^ 
Zapužah, Lipovcu itd., kjer jie bil doslej odstotek 
v kmetijstvu zaposlenih prebivalcev zelo visok. 
Nasprotno pa se je v istem obdobju zvečal delež 
v sekundarnih panogah zaposlenih prebivalcev. 
Marsikje se je v terciarnih gospodarskih panogah 
povečal tudi odstotek aktivnih prebivalcev. 

Tudi struktura družin glede na ekonomsko de-
javnost njenih članov (nam dokazuje, da se v 
Ribniški dolini prebivalstvo že močno preusmerja 
v neagrarne poklice. Od približno 1850 družin je 
skoraj že polovica popolnoma nekmečkih, 36 0/0 
jih prištevamo med tako imenovane mešane dru-
žine, ker se njeni člani deloma še preživljajo s 
kmetijstvom, deloma pa so zaposleni tudi v ne-
agrarnih panogah. Kmečkih je le še 20o/o družin. 
Te Inajdemo večinoma na severnem obrobju Rib-
niškega polja, kjer pride na posamezno družino 
tudi po več kot pet ali šest članov. Družine v 
vaseh na Ribniškem polju pa so manj številne in 
med njimi prevladujejo nekmečke in predvsem 
mešane. Največ nekmečkih družin pa je seveda v 

Ribnici (šra/o) in Gorenji vasi (59tyo), ki imata 
že močno lurbanski značaj. 

V hribovskih naseljih je tudi visok delež starih 
ljudi, kar je pravzaprav poseben problem. Obstoj 
takih naselij, ki imajo poleg tega še malo otrok 
do 15 let starosti, kot na primer v Dulah,, je v 
nadaljnjem razvoju prav gotovo ogrožen. Tisti 
del prebivalstva, ki je zaposlen v proizvodnji in 
ki pripada starostni skupini od 20 do 50 let, pa 
se v želji za boljšimi življenjskimi pogoji najbolj 
številno izseljuje. Posledice se poznajo v vedno 
večjem opuščanju njivskih površin in v vedno bolj 
ekstenzivni obdelavi zemljišča. 

Ker so delov|ma mesta večinoma koncentrirana 
v nekaterih večjih naseljih, pride tudi v Ribniški 
dolini do dnevne migracije delovne sile. Vendar 
je ta le malo obsežna zaradi šibko razvite indu-
strializacije in drugih služb. Največ delovnih mest 
v neagrarnih gospodarskih panogah je v Ribnici. 
Avgusta leta 1964 (anketa) j e bilo v Ribnici 1066 
delovnih mest. Iz bolj oddaljenih krajev hodi na 
delo v Ribnico dnevno 460/0 ljudi, 45.10/0 jih je 
doma v Ribnici, 8.9 0/0 pa v sosednji Gorenji vasi 
in Hrovači. V Ribnici so zaposleni prebivalci sko-
raj iz vseh krajev v občijni, nekaj pa celo iz 
Kočevja. Seveda jih je največ med njimi doma v 
bližnjih, dva do tri kilometre oddaljenih krajih. 
Tako prihaja na delo 26 ljudi iz Brež (2.2 0/0), 
22 iz Bukovioe (2.0 o/0), 49 iz Dolenjih Lazov 
(4.5o/o), 74 iz Gorice vasi (6.9*o/0) itd. Celo iz 
bolj oddaljene Sodražice je v Ribnici zaposlenih 
33 prebivalcev (3.0 0/0). 

Ker prometne zveze niso najbolj ugodne, po -
rabijo nekateri delavci za pot na delovno mesto 
in nazaj tudi nekaj ur. Zato je želja večine 
delavcev, da bi se preselili čim bliže delovnemu 
mestu. Zato je treba predvideti, da se bo dose-
danja depopulacija hribovskih in bolj odročnih 
naselij še nadaljevala, večja pa bo koncentracija 
prebivalstva v nekaterih naseljih, ki imajo po 
družbeni in gospodarski presoji boljše pogoje za 
razvoj, med katerimi ima prav gotovo prednost 
Ribnica. 

Ribnica j e največje naselje v Ribniški dolini. 
Njeno jedro j e glavna ulica, ki se razširi v tržni 
prostor in j e vzporedna z reko. Trg se je razvil 
pod okriljem starega Ribniškega gradu na desnem 
bregu Bistrice, ki je bil med vojlno porušen in je 
sedaj le delno obnovljen. T o je zanimiv kulturno-
zgodovinski spomenik, ki je z naseljem povezan 
s starim kamnitim mostom. Od vseh malih agrar-
nih centrov v Ribniški dolini j e napredovala v 
trg edino Ribnica, ki je že stoletja pomenila 
obrtno in trgovsko središče za večjo okolico. 

Lega naselja ob glavni cesti Ljubljana—Ko-
čevje, ki je obenem glavna komunikacijska ivez 
Ribniške doline, daje Ribnici posebne pogoje, ki 
se kažejo v njenem razvoju. Na avtobusni progi 
Ljubljana—Kočevje je 'Ribnica ena najpomemb-
nejših avtobusnih postaj in izhodišče za mnoga 
okoliška naselja. Del prometa pa se odvija tudi 
po železnici, ki so jo dogradili leta 1893. Železni-
ška postaja je v zadnjem času pritegnila inten-

43 



zivno zazutavo vzfiodno od starega jedra. Z raz-
vojem in izboljšanjem pogojev cestnega prometa, 
posebno še odkar so rekonstruirali cesto na Ko-
čevje, se je sicer pomen železniškega prometa 
nekoliko zmanjšal. Ker pa je posebno primerna 
jza prevoz lesa, opeke in podobnega blaga, ji še 
vedno ostaja določena vloga. 

Znaten del prebivalstva še vedno živi v kmeč-
kih naseljih, ki so bolj ali manj oddaljena od 
Ribnice. Večja naselju na Ribniškem polju, ki so 
imela na razpolago dovolj obdelovalne zemlje, so 
zaradi poplav v veliki večini pomaknjena na rob 
polja ali terase. Najbolj so pred poplavami zava-
rovana naselja na dolomitnem hrbtu, ki loči do-
lino Bistrice od Ribniškega polja (Kot, Jurjevica). 
Manjša naselja so pa na terasah in položnih sle-
menih na obeh straneh doline Tržiščice. Sama 
dolina Tržiščice je podobno kot dolina Bistrice 
ozka in zamočvirjena in zato skoraj nenaseljena, 
kljiub temu, da je bila že od rimske dobe dalje 
važen prehod s severa v Ribniško dolino in dalje 

na jug. Z velikostjo naselij pa je do neke mere 
povezana tudi oskrba naselij, saj imajo le večja 
med njimi šole in trgovine. 
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M i l a n N a t e k 

Vrednotenje podnebja v geografskem determinizmu 
i . 

Nagli razvoj, ki z nedojemljivimi razsežnostmi 
spoznanj in posledic zajema skoraj vse veje zna-
nosti, nas večkrat postavlja pred izbiro poti za 
nadaljnje preučevanje posameznega pojava v geo-
grafskem okolju. V takem položaju se največkrat 
znajdemo tedaj, če smo se pri svojem delu za-
vestno ali nehote omejili na spoznavanje jw>sa-
meznega pojava ali na skupino sorodnih (ali po-
dobnih) pojavov. Tako se poglabljamo v dojema-
nje in spoznavanje osnovnih meril in zakonitosti 
v pojavih in procesih geografskega okolja. Tako 
smo mnogokrat pred nevarnostjo, da prezremo ali 
obidemo vzajemnost in vzročnost ter posledičnost 
vseh pojavov, in da se pri intenziviranem raz-
iskovalnem delu, ki se običajno zaradi svojega 
značaja omejuje na razčlenjevanje in sintezo po-
sameznosti, znajdemo v svetu osamljenih, med 
seboj ločenih in neusklajenih pojavov, procesov in 
zakonitosti. Tudi v geografiji je že večkrat prišlo 
do nekritičnega vrednotenja posameznih pojavov 
ali procesov v geografskem okolju. Niso tako 
redki primeri, da bi ne veljalo nanje opozoriti, ko 
skušamo že samo s spoznavanjem posameznega 
pojava — ali kvečjemu skupine slučajno ali ne-
smotrno izbranih pojavov — dojemati in razlagati 
procese, luščiti iz njih zakonitosti ter s tem 
opozarjati na značilnosti in posebnosti posamezne-
ga območja, predela, področja ali pokrajine. Prav 
v podobnih interpretacijah, ki resda slone na 
temeljitih študijah posameznih markantnih poja-
vov, je vedno večja nevarnost, da zaidemo na 
stranpot in se znajdemo v območju g e o g r a f -
s k e g a m a t e r i a 1 i z m a o z i r p m a d e t e r -
m i n i z m a. 

Se danes moremo v mnogih geografskih raz-
pravah ali študijah zaslediti nešteto primerov, v 
katerih so družbena dogajanja v širšem pomenu 
besede očrtana kot odsev povoljnih ali neugodnih 
naravnih faktorjev posameznega geografskega 
okolja. Razumljivo je, da so takšna in podobna 
naziranja v popolnem nasprotju s prevladajočimi 
nazori sodobne geografije, kar brž pokaže sle-
herna temeljita in dosledna razčlenitev spoznanj 
o vplivih na dogajanja (procese) v manjših ali 
večjih zaokroženih prostorskih enotah zemeljskega 
površja. Zato si v pričujočem zapisku oglejmo 
samo nekatere razvojne vidike geografskega de-
terminizma, kakršni se kažejo v prevrednotenju 
[i< imen a in vpliva podnebja ali samo posameznih 
podnebnih činiteljev na razvoj človeške družbe.* 

II. 
Podnebje ali posamezni podnebni pojavi ka-

kor tudi meteorološki pojavi so med tistimi 
naravnimi činitelji geografskega okolja, katerih 
vpliv in učinek na razvoj družbe se najpogosteje 
omenjajo. Zelo redki so tisti predstavniki geo-
grafskega determinizina, ki podnebja na ta ali na 
oni način, posredno ali neposredno niso postav-
ljali kot primarnega vzročnega faktorja celotnega 
družbenega razvoja. In narobe: v družbenem 
življenju in v njegovem napredku skoraj ni po-
java, ki ga ne bi pojasnjevali in determinirali s 

* Sestavek je priredil avti A1 p o sklepnem poglavju „va j 
iz k l imatologi je" , ki so v programu študija geograf i je na 
II . stopnji na Oddelku za geograf i j o na f i lozofski fakulteti 
v Ljubl jani . 
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klimatskimi pojavi in pogoji. Prav zato se mi zdi 
koristno, da se pobliže seznanimo vsaj z nekate-
rimi naziranji v teorijah geografskih determini-
stov, v katerih kna podnebje funkcijo kot „spi-
ritus movens" celotnega družbenega razvoja. 

Že v stari grški filozofiji sta HIPOKRAT in 
ARISTOTEL razlagala, da so Značaji ljudi in 
narodov odvisni od značilnosti podnebja. HIPO-
KRAT je bil mišljenja, da se v tistih predelih, 
v katerih med letom ¡ni večjih klimatskih spre-
memb, kjer so razlike med dnevnimi in mesečni-
mi temperaturami le neznatne in kjer tudi psiho-
fizično življenje ljudi ni podvrženo skoraj nika-
kršnim podnebnim spremembam, oblikuje len, 
brezbrižen in nebojevit značaj ljudi. S temi zna-
čilnostmi je označil velik del azijskega prebival-
stva. Toda v področjih, kjer se že javljajo večje 
in pomembne podnebne spremembe med letom, 
kakršne so na primer značilne za velik del Evrope, 
se oblikujejo ljudje z upornimi in vztrajnimi, 
svobodoljubnimi in bojevitimi karakternimi last-
nostmi. 

Podobno stališče je zavzel ARISTOTEL, ki je 
zapisal, da podnebje oblikuje vse poglavitne ka-
rakter,ne lastnosti narodov sveta. Tudi po njego-
vem mišljenju sta hrabrost in krepost značilni za 
ljudstva in narode na severu, spretnost in raz-
sodnost pa za ljudi na jugu. Ljudstva, ki žive v 
zmerno toplem podnebnem pasu se oblikujejo z 
vsemi tistimi pozitivnimi lastnostmi, ki so značilne 
za ljudstva ina severu in jugu, to je s hrabrostjo 
in razsodnostjo ter s krepostjo. 

Oba sta prišla do sklepa (kar je kasneje po-
stalo temeljno načelo v nazorih mnogih geograf-
skih deterministov), da so podnebni pogoji izo-
blikovali nedelavne, neborbene, in ne po svobodi 
hrepeneče narode in ljudstva v Aziji, oziroma z 
junaštvom ter s svobodoljubnostjo ter z napred-
nim družbenim razvojem obdarjene Evropejce. 

Tudi J. BODIN-u so naravni faktorji geograf-
skega okolja (predvsem podnebje in rodovitnost 
tal) osnovni povzročitelji psihičnih, kulturnih, 
družbeno-ekonomskih in drugih razlik med ljud-
stvi in narodi. Od teh je po njegovem mnenju 
odvisna tudi sama politična ureditev države. Tudi 
Bodin (podobno kot Aristotel) deli ljudstva po 
podnebnih pasovih z navedbami, da so narodi, ki 
prebivajo v zmerno-toplem podnebnem pasu na 
najvišji stopnji družbenega kakor tvidi 'ekonom-
skega razvoja. 

Hipokratove in Aristotelove misli so postale 
izhodiščna podlaga M o n t e s q u i e u - jevemu in 
BUCKLE-jevemu determinizmu. Čeprav se njuna 
naziranja v marsikaterem pogledu že močno raz-
likujejo od mišljenja obeh antičnih mislecev, pa 
vendarle še oba gledata v podnebju „spiritus 
movens" vseh sprememb v družbenih pojavih in 
procesih (vsaj za določene družbe na določeni 
stopnji njihovega razvoja). Oba vidita v podnebju 
tisto magično moč, ki učinkuje ina značaj in de-
lovne sposobnosti ljudi, na njihove psihofizične 
lastnosti in prek teh tudi na vse druge oblike 
družbenega življenja. 

Ch. MONTESQUIEU trdi, da se v hladnem 
podnebju — (zaradi posebnega krvnega obtoka v 
človeškem organizmu) — povečujeta moč in 
prožnost človekovega telesa in duha. Prav to v 
teh ljudeh poraja iskrenost in vse druge vrline 
pa razumnost in hrabrost. Zaradi duhovne in 
telesne moči so severni narodi (in ljudstva) spo-
sobni za drzna dejanja in velike podvige. Zaradi 
samega Značaja njihove nravi pa ljudstva v toplih 
podnebnih predelih z lahkoto prenašajo podlož-
nost in suženjstvo oziroma neštete druge oblike 
podrejenosti. Montesquieu meni, da je tudi su-
ženjstvo ali katera koli druga oblika človekove 
podrejenosti navaden naravni pojav, izraz dolo-
čenih podnebnih razmer in pogojev. V podkrepi-
tev teh svojih trditev navaja na primer položaj 
ljudstev v Mehiki in v Peruju in v spomin pri-
kliče položaj in pomen poedinih narodov v Evropi 
in Aziji. Na primer: na azijski celini je neposredno 
stičišče predelov s toplim in hladnim podnebjem, 
lin prav zato so tam tudi v neposrednem dotiku 
bojazljiva ljudstva z junaškimi in bojaželjnimi 
narodi. Prva so v podrejenem položaju, druga pa 
v nadrejenem. Nasprotno pa je v Evropi, kjer ni 
tako naglih prehodov med posameznimi podneb-
nimi pasovi. In zato morejo evropski narodi na-
stopati drug proti drugemu kot enak proti ena-
kemu. in zato v Evropi ni podrejenih in ine vlada-
jočih ljudstev oziroma narodov. Potemtakem sta 
moč Evrope in slabost Azije, oziroma svoboda v 
Evropi in podrejenost v Aziji — po njegovem 
prepričanju — le zunanji izraz določenih podneb-
nih oziroma geografskih činiteljev. 

Tudi H. BUCKLE je s svojimi preveč eno-
stranskimi vrednotenji naravnih činiteljev zašel v 
determiinizem. Saj trdi, da sta moč in delovna 
sposobnost ljudi odvisni od podnebja, to dvoje pa 
je odvisno še od rodovitnosti tal. Od rodnosti 
zemljišča pa je v svoji skrajni posledičnosti od-
visno celotno družbeno bogastvo, od njega pa 
tudi družbeni razvoj. Mnenja je, da se delovna 
sposobnost ljudi v zmerno-toplem podnebju ne-
navadno poveča. Buzkle pojasnjuje in zagovarja 
s podnebnimi činitelji rast in kopičenje bogastva 
kakor tudi njegovo porazdelitev na posamezne 
družbene plasti in sloje (razrede in kaste). S po-
dobnimi nazori pojasnjuje tudi pojav suženjstva 
na Vzhodu pa seveda razmah civilizacije v Evropi. 

Montesquieu in Buzkle sta s svojilmi razmišlja-
nji in deli samo poglobila prepad med resničnostjo 
in utvaro, kar zelo prepričevalno odseva iz nju-
nega determinizma. Poglavitna spoznanja, ki dru-
žijo njune ustvarjalne nazore, moremo strniti v 
naslednjem stavku: Azijski in afriški narodi, ki 
žive v toplem podnebnem področju, so pasivni, 
nedelavni in bojazljivi, in so zaradi naravnih za-
konitosti že vnaprej obsojeni, da žive v podreje-
nosti in suženjstvu. Narodi in l judstva iz hladnega 
in zmerno-toplega podnebnega pasu Evrope pa so 
tudi po ,,zaslugi" podnebja veliki ustvarjalci in 
sploh nosilci človeške civilizacije. 

Tudi v kasnejšem'obdobju najdemo med znan-
stveniki zastopnike geografskega determinizma 
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(na primer Herder, Ritter). Zlasti še v drugi po-
lovici 19. stoletja in V vseh desetletjih našega 
stoletja je determinizem močno oživel in je našel 
svoje zagovornike v številnih vidnih mislecih (na 
primer F. Ratzel, H. Moore, E. Semple, E. Hun-
tington, CI. Mills in drugi). V nasprotju s starej-
šimi pa je za mnoge od teh že značilno, da ne 
izpeljujejo več dosledno vseh vzrokov družbenega 
razvoja iz klimatskih pogojev. Tako je na primer 
Herder mnenja, da geografski faktorji le delno 
vplivajo na družbeni razmah, da pa imajo mnogo 
bolj temeljit učinek na razvoj človekovega značaja 
in na njegovo mitologijo. Pri večini avtorjev tega 
obdobja pa še vedno prevladuje nazor, da je vse-
splošni družbeni in ekonomski razvoj na vsem 
svetu močno odvisen od podnebja, in da je tudi 
menjava v vodstvu civilizacije na zemlji pov ezana 
z določenimi spremembami podnebnih pogojev. 
Za potrditev in utrditev takšnih nazorov so šli 
nekateri celo tako daleč (na primer Moore, Mills, 
Huntington, H. in \V. .levons in drugi), da so 
poskušali najti in določiti posamezne relacije med 
spremembami podlnebja in nihanja v razvoju 
družbeno-ekonomskih odnosov med posameznimi 
narodi sveta. 

Za mnoge geografske deterministe 20. stoljetja 
je Značilno, da vse preveč pretiravajo z vlogo in 
vplivom podnebja na družbo. Prav zato njihova 
razglabljanja premnogokrat izgubljajo na znan-
stveni vrednosti in vse bolj dobivajo spekulativni 
p|omen. Zato se imi zdi primerno, da se spoznamo 
še z Inekaterimi idejami E. Hiuntingtona, sodobnega 
predstavnika determinizma v ZDA. 

E. HUNTINGTON je mnenja, da je podnebje 
osnovni faktor celotnega družbenega razvoja, saj 
tudi neposredno pogojuje človekovo zdravje, de-
lovne sposobnosti ter vpliva na oblikovanje ,.ge-
nijev" med ljudmi. Z vsemi navedenimi dejstvi 
pa še učinkuje na napredek ali na nazadovanje 
družbe, kakor tudi na njeno prostorsko razpore-
ditev na zemlji. Po dlje časa trajajočem zbiranju 
podatkov in preučevanju vplivov podnebnih pogo-
jev na telesne, duševne in delovne sposobnosti 
ljudi je prišel do sklepa, da podnebje včasih kar 
usodno vpliva na človeško družbo. Da bi mogel 
tudi dokazati omenjene klimatske vplive, je na-
kazal vzročno povezanost med zdravjem in pod-
nebjem, med podnebjem in delovno sposobnostjo 
človeka itd. Mnenja je. da so ljudje najbolj zdra-
vi v „optimalnem podnebju", v katerem sta nji-
hova delovna zmožnost in sposobnost največji in 
najbolj lučinkoviti. (Trdi celo, da je za fizično delo 
najprimernejše podnebje s temperaturo 64° F = 
17,7° C, to je tako imenovani „fizični optimum", 
za intelektualno delo pa temperatura okrog 38° F 
- 3,3° C, to pa je tako imenovani „mentalni 
optimum".) Kasneje je postavil okvirne meje tako 
imenovanega „idealnega podnebja" (s povprečno 
dnevno temperaturo okrog 63—73° F). Procvit 
civilizacije je največji v predelih, ki se približu-
jejo „idealni klimi". Zato so najbolj učinkoviti 
podnebni vplivi na človeško družbo v Severni 
Ameriki in Evropi in deloma še tudi na Japon-

skem. S špekulacijami seveda tudi „dokazuje", da 
v tem pogledu stoji v ospredju Severna Amerika, 
kjer ima ozemlje ZDA podnebje, ki človeka naj-
bolj vzpodbuja k vsestranski dejavnosti. Na ta 
način Huntington enostavmo povezuje poedine ci-
vilizacije s plosameznimi značilnostmi podnebja in 
nam podaja „geografski obrazec civilizacije", v 
katerem imajo predeli Severne Amerike vodilno 
vlogo na svetu. Yrzporedno s podnebnimi spre-
membami prihaja po njegovem mnenju tudi do 
sprememb civilizacije. Razvoj in zaton antične 
civilizacije v Grčiji in Rimu ter povsod drugod 
po svetu j e vsklajen z obstojem „idealnega pod-
nebja", njihov propad pa je v skladnosti z umi-
kom „idealnega podnebja" s teh območij. 

Tudi drugi ameriški teoretik geografskega de-
terminizma — CI. MILLS — postavlja podnebje 
v osnovo vseh vej družbenih dejavnosti. Zgodo-
vinski razvoj razlaga s podnebjem, ki neposredno 
učinkuje na „notranjo moč naroda" ter na nje-
gove „nagonske energije", vse skupaj pa ima za 
gibalno silo družbenega razvoja. Na tej osnovi 
tolmači različna družbena dogajanja, na primer 
pojav in razvoj civilizacije, oblike in faze druž-
beno-ekonomskega razvoja, vojne in revolucije, 
velike migracijske tokove ljudstev in narodov, 
zgodovinsko vlogo poedinih narodov in ljudstev 
in tako naprej. 

III. 
Kolikor smo mogli iz podanih primerov spo-

znati osnovne misli in težnje, kakršne se javljajo 
v delih geografskih deterministov, potem moremo 
v sklepnem pregledu še samo ugotoviti, da se pri 
vseh omenjenih deterministih pojavlja podnebje 
kot odločujoči činitelj, ki neposredno opredeljuje 
fiziološka in psihološka svojstva ljudi, učinkuje 
na njihove delovne navade, na zdravstveno stanje, 
na sposobnosti ali nezmožnosti za fizično ali za 
intelektualno delo itd. V popolni odvisnosti od 
teh in drugih svojstev človeka se opredeljujejo vsi 
družbeno-ekonomski pogoji in odnosi, vplivajo pa 
tudi na zgodovino narodov. 

Teoretiki geografskega determinizma pa ne 
govore samo o vplivih naravnega okolja na druž-
bo, temveč predvsem poudarjajo njegov odloču-
joči, rekli bi lahko že usodni vpliv. Seveda samo 
na ta način so lahko prezrli vse družbeno-eko-
nomske odnose in zakonitosti, ki so resnična 
gonilna sila družbe, saj moremo samo prek njih 
pojasnjevati vpliv naravnega okolja na družbo. 
Zakaj znanost ne more zanikati vplivov naravnih 
faktorjev na družbeni razvoj, temveč prav na-
sprotno. poudarjati mora neobhodni obstoj tistih 
pogojev, ki so vedno součinkovali na človeško 
družbo. Toda značaj teh vplivov in učinkov pa je 
na sleherni stopnji družbenega in ekonomskega 
razvoja določen samo s procesom materialne pro-
izvodnje. Potemtakem samo skozi proces proiz-
vodnje postaja „naravno okolje" integralni del 
„resničnega geografskega okolja". 
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Ne da bi tudi sami zašli na stranpot, na tir-
nice geografskega determinizma. je potrebno^ da 
si izoblikujemo temu primerno metodologijo dola. 
V konkretnem primeru bomo najprej preučili 
zinačaj in moč podnebnih vplivov (in drugih na-
ravnih faktorjev geografskega okolja) na družbe-
ne pogoje dela in na način življenja, na materi-
alno osnovo družbe, in šele nato bomo preučevali 
njihove neposredne vplive na lastnosti ljudi. Ne 
smemo pozabiti, kar so deterministi iskoraj po-
polnoma prezrli, da človek živi v družbi, ki nanj 
neprimerno močneje vpliva kakor pa samo na-
ravno okolje, fin ako bi imeli naravni faktorji 
tako pomemben vpliv ina družbeni razvoj, ka-
kršnega jim predpisujejo deterministi, potem bi 
vedno bile ekonomsko in družbeno najbolj razvite 
tiste države, ki tudi razpolagajo z največjimi 
naravnimi bogastvi. Samo površen pogled po sve-
tu pa nas nehote prepriča, da razporeditev proiz-
vodnih sil ni v skladjiu z razporeditvijo naravnega 
bogastva. ; 

Morda je potrebno ponovno poudariti, da so 
za človeka ogromnega1 pomena vsi elementi narav-
nega okolja in so nujen pogoj njegovega obstoja 
in razvoja. Toda samo skozi proces zavestne de-
javnosti prek proizvodnje more družba učinkovati 
na prirodno okolje, ga preoblikovati in spremi-
njati v skladnosti s isvojimi potrebami. Istočasno 
pa se ob tem tudi spreminja človekova narava 
sama. Torej človek „prisiljuje" naravo, da služi 
njegovim ciljem in smotrom. Rezultati takšne 
dejavnosti pa se neposredno zrcalijo v spremem-

bah narave: vegetacije in podnebja, fiziognomije 
pejsaža. favne Sin s tem tudi v vseh drugih pogo-
jih naravnega okolja. Činitelji geografskega oko-
lja, ki so preoblikovalni z zavestno dejavnostjo 
ljudi v procesu njihove proizvodnje pa že pred-
stavljajo tako imenovano „geografsko okolje z 
antropogenimi prvinami". Zato spremembe geo-
grafskega okolja ne smemo razlagati z vzrokom, 
temveč s posledico človekove dejavnosti, ki so-
ucinkuje na spremembo vzroka samega. In zato 
se človekova dejavnost kot taka tudi neodtujeno 
spaja z naravnimi komponentami geografskega 
okolja. 
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I v a n G a m s 

Perspektive fizične geografije krasa* 
Če rečemo kakemu predelu ali kraju, da je 

na primer jugoslovanska Švica, slovenska Sibirija, 
Severne Benetke in podobno, se to pravi, da 
poznamo primerjane predele ali kraje. Ce so v 
Srednji Evropi pričeli govoriti, da je ta ali ona 
jiokrajina podobna Krasu (pisan z veliko zaeet-
nico, pomeni pokrajino med Tržaškim zalivom in 
Vipavsko dolino) oziroma da je oel Kras, so mo-
rali prej pozinati kraške lastnosti Krasa. Kako, 
kdaj in po katerih poteh se je razširilo poznava-
nje kraških lastnosti Krasa, o tem, žal, še vse 
premalo vemo. Preučiti ta pota in obenem do-
gnati, kdaj je pričela tujina osvajati naše besede 
dolina (v smislu vrtače), (kraško) polje, ponor 
za mednarodne strokovne termine, še čaka raz-
iskovalce. Delo je olajšal H i l p e r t (1907), ki 
je pregledal poglavitne, v nemščini objavljene 
vire od 15. do 20. stoletja. Po njem se je začela 
6lava o kraških posebnostih širiti v 16. in 17. 
stoletju. V začetku 17. stoletja tiskana monogra-
fija Nemčije, Germania antiifua Filipa Cliiverja, 
že omenja nekatere kraške pojave. Po sedanjem 

* Iz nastopnega predavanja na Oddelku za geograf i j o 
FF, dne 21. februarja 1967. 

znanju so vzbujali prvotno pozornost predvsem 
pojavi kraške hidrografije, zlasti presihajoče 
Cerkniško jezero, izvir Timava in z njim v zvezi 
kasneje tudi ponor Notranjske Reke. Zgodovina 
bi mogla pojasniti zgodovinsko pogojenost raz-
širjanja znanja o kraških posebnostih. Vse kaže, 
d,a je rano razširjanje znanja o Krasu povezano 
s poživitvijo trgovine celinskega zaledja z jadran-
skimi pristanišči in s takratnimi prometnimi 
potmi. Znanje o prometnih poteh ob koncu sred-
njega in v začetku novega veka (glej K o s , 1955, 
G e s t r i n , 1965) dovoljuje prepričanje, da je 
Cerkniško jezero, o katerem se vrstijo študije od 
16. do 19. stoletja, zaslovelo zaradi lege ob važni 
poti z Dolelnjskega čez Bloke na Postojno ali 
naravnost čez Javornike proti Tržaškemu zalivu. 
Oez Timav, ki ga zgodovinski viri tako oesto 
omenjajo od rimskih časov dalje, verjetno zato, 
ker so se tam ladje oskrbovale s pitno vodo, je 
vodila poglavitna pot v Severno Italijo. Le za 
ponor Notranjske Reke pri Skocjanu ni jasna lega 
ob poteh, ki pa so bile pogoste v okolici in 
povezane z dolenjskimi in notranjskimi potmi za 
Trst in Istro. Premalo vemo tudi, v koliki meri 
so prispevale k najstarejšemu slovesu Krasa tudi 

47 



-

jame, zlasti Vilieinica, ki jo je grof Petazzi že leta 
1707 podaril lokevski župniji v izkoriščanje in 
ki je bila torej že tedaj turistično donosna. .Jama 
je blizu poglavitne poti Senožeče—Ix>kev—Trst. 
Kot kaže. je Kras postal šele kasneje pojem tudi 
za površinske kraške oblike in za golo kamnito 
pustinjo. Kdor pozna Kras, ki je danes že močno 
porasel z grmovjem in delno z gozdom in je 
reliefno manj kraško razčlenjen kot na primer 
Notranjska ali Črna gora, bo morebiti menil, da 
ta razširitev pojma ni bila Upravičena. Toda 
treba je upoštevati, da je bil v prvih stoletjih 
novega veka izven slovenski dinarski kras večji 
del pod turško okupacije in zato težko dostopen. 
Slovenski kras je bil tedaj edini del Dinarskega 
gorstva, preko katerega so potovali prirodoslovci 
in potopisci iz Centralne Evrope v suhmediteran-
6ke pokrajine, ki so znane po stari deforestaciji. 

Drugi val zanimanja za klasični Kras so spro-
žila odkritja velikih jam in brezen v 19. in 20. 
stoletju, ki so bile svoj čas znane kot največje na 
svetu. Po odkritju zgornje etaže leta 1918 so 

f iroglasili Postojnsko jamo za najdaljšo na svetu, 
^eta 1841 premagano brezno Labodniea je s 329 

metri zaslovelo kot najgloblje na svetu. Sledilo 
je odkritje Gradišnice (1886), in v dvajsetih le-
tih tega stoletja sta s pretirano globino zasloveli 
brezni Jazben (518 m, dejansko le 365 m) in 
Habečkov brezen (480 im, v resnici 332 m). 

V tridesetih letih tega stoletja se je končala 
tista doba odkrivanja našega krasa, ko so bila 
poglavitna odkritja za svet senzacionalna. Novo 
odkrite večje jame po svetu so naše jame in 
brezna izrinile iz seznama prvih dvajset največ-
jih kraških objektov na svetu. Zanimanje za naš 
kras bi se bilo počasi poleglo, če ne bi novejše 
geološko, geomorfološkn, hidrološko in speleološko 
raziskovanje v prej kulturno zaostalih deželah 
odkrivalo vedno večjih površin krasa, katerega 
največji sklenjeni teritorij, kot vemo danes, ni 
v Jugoslaviji, temveč na Kitajskem. Vzporedno s 
tem se je po svetu okrepilo raziskovanje krasa, 
ki so mu namenili posebne institucije. Med oku-
pacijo leta 1928 v Postojni lustanovljenemu spe-
leološkemu in po osvoboditvi v Inštitut za raz-
iskovanje krasa SAZU obnovljenemu zavodu, se 
danes pridružujejo speleološki inštituti v Cluju, 
v Bukarešti, v Aggteleku na Madžarskem, na Du-
naju, v Moulisu (Francija). Na Češkoslovaškem 
deluje v okviru muzejev vrsta speleoloških in 
kraških sekcij. V ZDA vzpodbujata in povezujeta 
kraško raziskovanje Cave Research Fondation pri 
upravi Mamutovega nacionalnega parka in Na-
cionalni speleološki komite. 

Se globoko v dobi speleološkega odkrivanja 
našega krasa, nekako s S c h m i d l o m (1854), ki 
ga imajo nekateri za ustanovitelja speleoIogije 
(ta sloves ima v Romuniji Racovitza, v Franciji 
Martel) se je sredi preteklega stoletja pričela 
doba sistematičnega urejanja in klasifikacije kra-
škega inventarja. Z G a v a z z i j e v i m i (1904) 
opisi kraških jezer, s Cvijičevimi pregledi Dinar-
skega krasa in s Š e r k o v o (1947) upodobitvijo 

področja vrtač in razprostranjenosti uval in kra-
ških polj smo dobili prve preglede površinskih 
kraških oblik, ki so doma in v tujini vzbudili-
veliko pozornosti, podobno kot je knjiga Duemila 
Grotte (Milano. 1926) vzbudila začudenje zaradi 
številčnosti jam in brezen na našem krasu. Toda 
doba inventarizacije v ispeleologiji in geoimorfo-
logiji še zdaleč ni zaključena. Priznati moramo 
celo, da niti ne vemo točno, kolikšen del naše 
zemlje zavzema kras, ker ga še nismo kartirali 
niti na karte srednjega merila. Toda to kartiranje 
ni le stvar mehaničnega dela. Prej je treba raz-
čistiti nekatere teoretske probleme. Od tega, ka-
ko bomo definirali kras, je namreč odvisen v 
veliki meri obseg krasa. Ze ina tako majhnem 
ozemlju kot je Slovenija, se javlja kras v raznih 
tipih. Zlasti Ina dolomitu mnogokrat ni površin-
skih kraških pojavov in tudi ne večjih jam. O 
obstoju podzemeljskega krasa pričajo samo manj-
ši studenci. Podobno je na prodnih soških, sav-
skih in dravskih terasah, kjer pa se ponekod že 
javljajo plitve vrtače. Nadalje poznamo relief 
brez površinskih kraških oblik, kjer pa naletimo 
na kraške jame. Kako naj definiramo kras. da bo 
zajemal vse te vrste? Definicija, da so zanj bi-
stveni površinski kraški pojavi in kraški vodni 
odtok, je preozka in tudi ne vemo točno, kje 
se začenja „kraški vodni odtok" in kje „skalna 
vodna cirkulacijla", o kateri govorijo geologi vča-
sih celo v apnencih. Ali je odtok v dolomitu in 
produ, kjer so ponekod vrtače, kraški v polnem 
pomenu besede? Drugi poudarjajo, da je bitna 
za kras tudi korozija. Toda že vrsto let vemo, da 
vlada ina nepropustnih karbonatnih kamninah 
skoraj prav tako intenzivna korozija kot na 
apnencih in na krasu. V definiciji bo treba pred-
videti, kot kaže, več prvin in več procesov, ki 
delujejo istočasno. Med njimi je eden od najvaž-
nejših dogajanje v podzemlju, kjer mora enako 
hitro, kot poteka rušenje in zatrpavanje pre-
točnih votlin, delovati temu nasprotni proces — 
votljenje s korozijo ali erozijo. Samo ob tem 
procesu se obdrži kraški vodni pretok. Ta pa je 
osnova za krajevno pospešeno korozijo (ali tudi 
erozijo), ki je pogoj za rast površinskih depresij. 
Te so najmanj sporni kraški pojavi. 

Dokler bo nejasno ali sporno, kateri procesi 
so za kras bitni, se zdi najlažja definicija, da je 
kras ozemlje s kraškimi pojavi. Na površju so 
to predvsem depresijske oblike, kraška polja, 
uvale, vrtače, konte, slepe doline in v naših kli-
matskih razmerah tudi suhe doline. Skrape, žle-
biči, škavnice (kamenice v srbohrvatskem jeziku) 
in žepaste jamioe so na krasu sicer zelo pogoste, 
nastajajo pa tudi na nekarbonatnih kamninah 
(glej tudi G a v r i l o v i č , 1965). Od podzemelj-
skih pojavov so nesporne kraške jame (to so pre-
hodne votline). 

Kartiranje površin bi si olajšali, če bi klasifi-
kacijo opravili glede na nastopajoče kraške po-
jave in ne glede na procese. Znaten del našega 
ozemlja bi zajela kategorija: „ozemlje s podze-
meljskim odtokom brez površinskih in podzemelj-
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skih kraških oblikci, saj v razrezanem apmeniskem 
sredogorju cesto samo mainjši izviri pričajo o 
kraških Lastnostih. 

Zaradi nerazčiščenih ali neutrjenih pojmov se 
ne moremo tudi lotiti nesporne klasifikacije po-
vršinskih kraških oblik. Obstoječa terminologija 
klasificira le nekatere kraške depresijske oblike, 
take, ki so ostro omejene od okolice in ki se zdijo 
čudne. Za največ oblik, ki pa so neznačilne, ne 
verno, kako bi jih razdelili: ali med konte, vrtače, 
suhe doline, dole, slepe doline ali med kraška 
polja in luvale. Pred leti smo v okviru Geograf-
skega društva (Kraška terminologija, Geografski 
vestnik 1962) Utrdili, katerim kraškim terminom 
priznavamo veljavo. Toda ustreznim oblikam pa 
nismo določili kvantitativnih meril. Zato so meje 
med breznom in udonno vrtačo in udorno dolino 
nejasne, prav tako med sestavljeno vrtačo in 
uvalo, med njo in kraškim poljem, med kraškim 
poljem in slepo dolino. Ce se opremo samo na 
genezo, si ne pomagamo mnogo. Ce za kraško 
polje, na primer, vzamemo, da je delo tekoče 
vode na karbonatni kamnini, ki j i ravno dno v 
depresiji prekriva fluviatilna akumulacija, potem 
moramo prišteti sem na tisoče depresij z ravnim 
dnom v razsežnosti od nekaj arov do nekaj sto 
kvadratnih kilometrov. Konkretno, od podolgo-
vate vrtače z obdobno ponikalnico pri Podlomu 
pod Taborom na južnem obodu Grosupeljskega 
polja, do več sto km2 razsežnih kraških polj v 
Liki in v Bosni. Ne vidim možnosti, da bi ob 
sedanjem znanju ločili po genezi slepo dolino od 
kraškega polja. 

Doba inventarizacije našega krasa je pustila 
povsem odprto vprašanje razprostranjenosti po-
vršinskih kraških tipov. Govorimo o visokogor-
skem krasu in visokogorskih kraških oblikah, o 
grbinastem krasu, o primorskem krasu, ki je od 
Kvamerja do Peloponeza skoraj brez vrtač. Ne 
vemo samo za razprostranjenost teh tipov, tem-
več tudi ne za razvojno pogojenost s petrograf-
skimi, pedološkimi, klimatskimi, starostnimi in 
drugimi razmerami. 

Ze klasifikacija krasa sama zahteva nadaljnji 
razvoj kraške teorije in to take, kot jo pojmu-
jemo v prirodoslovju, in ki ni le gola kabinetna 
hipoteza. S temi se moramo zaradi pomanjkanja 
empiričnega znanja zadovoljevati že dolga de-
setletja. 

Ob navajanju odprtih vprašanj se zastavlja 
vprašanje, kakšne so pri tem naloge geografije, 
to je panoge, katere predhodniki so nekoč pro-
slavili maš kras v tujini in doma in ki od vseh 
drugih še danes posreduje največ znanja o kra-
su: Pri odgovoru na to vprašanje je treba upo-
števati, da se krasoslovje pri poglabljanju in 
razraščanju v novejši dobi vedno bolj cepi v po-
samezjne panoge in vključuje v razne vede. Zdaj 
raziskujejo kras geomorlblogija, speleologija v 
ožjem smislu besede (v širšem smislu pomeni 
krasoslovje vobče), hidrologija, speleoklimatolo-
gija, biospeleologija in speleoekologija. Verjetno 
si bo krasoslovje pridobilo sčasoma nove pozicije 

v petrokemiji, hidrokemiji, hidravliki in mikro-
biologiji. Toda vzpored|no s tem razraščanjem in 
cepljenjem znanja o krasu bo rasla potreba po 
združevanju dosežkov z raznih področij. Obenem 
bo vedno bolj živa potreba, da določena stroka 
dosežke ne le združuje, temveč iz njih gradi to, 
kar imenujemo teorijo o krasu. Za tako delo pa 
je najbolj poklicana fizična geografija, ki je po 
svoji (naravi kompleksna veda. 

Pred leti smo se lotili študije o intenzivnosti 
in dinamiki korozije. Njeni rezultati so objavljeni 
v Geografskem vestniku 1966 ( G a m s , 1966). 
Dosežki se v glavnem ujemajo z novejšimi ugo-
tovitvami po svetu, dopolnjujejo pa znanje o 
koroziji glede na odvisnost od vegetacije in pedo-
klime. Izkazalo se je, da ni pomembno samo to, 
ali je površje zaraščeno z gozdom, temveč tudi, 
kakšne sestave je gozd, ki vpliva predvsem z 
mikrobiološko aktivnostjo. Na sestavo gozda, na 
debelino prsti in s tem na mikroklimo pa bi-
stveno vpliva človek. Skratka, čim globlje prodi-
ramo v zakonitost korozijskega procesa, tem bolj 
se izkaže, da je kompleksna m da je proces 
posledica zelo raznolikih razmer. Prav na krasu 
se je še posebno dobro pokazalo, kako fizično -
geografski kompleks, ki ga moramo poznati v 
celoti, ce hočemo raziskovati njegove dele, vpliva 
na dinamiko kraškega procesa. Obratno, če ne 
poznamo delov, ne moremo sestaviti celote. 

Mislim, da kljub večstoletinemu raziskovanju 
krasa še vedino ne poznamo v vseh njegovih po-
javih. Naj to ilustrira tale primer. 

Analiza zračnih temperatur za razdobje 1925 
do 1960 ( F u r l a n , 1965) je pokazala, da je v 
Sloveniji najbolj hladen predel nekako med Bab-
nim peljem in Kočevskim. Tod je ena najbolj 
masivnih vzpetosti nad 400 m in. v. in obenem 
najbolj razsežno kraško gorovje v Sloveniji. V 
klimatologiji velja pravilo, da vladajo v masivnih 
gorah razmeroma višje temperature kot na raz-
rezanem okolju. Preučevanje višine agrarne nase-
ljenosti in višine kulturnih rastlin ( G a m s , 1960) 
je ugotovilo, da ostajajo pa približno istem ozem-
lju agrarna naselja in kulturne rastline v nizkih 
nadmorskih višinah. Verjetno je ta relativna hlad-
nost pogojena tudi s kraškimi lastnostmi. Sam 
kraški, z depresijami posejani relief najbrž ni 
poglavitni vzrok, saj sicer ne bi bile najnižje 
temperature v razmeroma odprtem Babnem po-
lju. V mejah termofilne kserofilne, neutralno-
bazifihie združbe črnega gabra in ojstrice, ki 
zajema večino nižinskega slovenskega dinarskega 
krasa, je M. \Vra b e r (1958) ugotovil subklimat-
ski otok domačega kostanja in gradna. Ta se 
javlja v nadmorski višini okoli 250—350 m na 
pobočjih z naklonom 10—20°, največ do 30°. 
Kljub znani primorski vročini je ta subklimatska 
združba mezofilna. V kontinentalni Sloveniji se 
je v prisojah v apniških in dolomitnih bregeh, 
ponekod celo v osrčju Julijskih Alp — v Bohinj-
ski kotlini ( W r a b e r , 1961) ohranila termofilna 
gozdna združba. Tu na obmorskem nižinskem 
Krasu pa se javlja mezofilni gozd. Wraber po-
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jasnjuje to izjemnost z globoko kompaktno ilov -
nato rdečo zemljo na krasu. Vendar je vprašanje, 
če ne vplivajo na hladnost isti vzroki, ki povzro-
čajo, da so ta tla tako kisla in sprana karbo-
natov. Mislim na slabotno dviganje kapilarne 
vode v kraških tleh v času, ko prevladuje izhla-
pevanje nad padavinami. Taka voda kraških tal 
ne bogati z rudninskimi snovmi in tudi ne pre-
vaja toplote iz skalne podlage v ilovnato odejo. 
Padavine, ki padejo na Primorskem največ v 
hladni polovici leta, poniknejo, ko zapustijo ilo-
vico, v skalne razpoke in v globino in izgubijo 
tisto neposredno zvezo, ki ostaja na vododržnih 
tleh med vodo na skalni podlagi in na prepere-
lini. V topli polovici leta, ko prevladuje izhlape-
vanje iz tal nad padavinami, ni na razpolago 
kapilarne vode za dviganje. Votlin, skozi katere 
bi prihajal toplejši zrak iz globin na površje, pa 
je razmeroma malo. 

To pa je seveda samo domneva, ki bi jo bilo 
mogoče potrditi le s terenskimi meritvami. Žal 
pogrešamo znanja o evaporaciji in evapotranspi-
raciji na našem ali tujem krasu, čeprav vemo za 
trditve, da vladajo na krasu visoki odtočni ko-
ličniki. Za slovensko znanost bi bil velik prispe-
vek, če bi vsestransko obdelala manjše kraško 
porečje. Sistematično bi lahko merili kalnost in 
trdoto ter količino odtečene vode, padavine, in bi 
na tej osnovi izračunali ne samo odtočne količ-
nike, evaporacijo in podobno, temveč tudi odnos 
med 9edanjo erozijo in nastajanjem tal. Potrebno 
bi bilo meriti tudi skalne globinske temperature, 
kajti tako imenovane geotermične stopnje so na 
krasu neznane. Razpolagamo sicer s sistematični-
mi meritvami temperatur v nekaterih jamah (v 
Podpeški jami na Dolenjskem — K e n k - S e l i -
š k a r , 1931, v Postojnski jami — C r e s t a n i -
A n e 11 i, 1939, v dveh jamah nad Trstom — 
P o 11 i, 1953); toda te jame so odprte navzven. 
Ker se padavinska voda v apnencih navzdol v edno 
bolj združuje v tokove, je verjetno, da sega 
kolebanje temperature vzdolž vodnih kanalov še 
globoko v podzemlje. 

Kras zajema znaten del slovenskega gospodar-
skega teritorija. Po prvih meritvah ga je samo 
na področju Dinarskega sistema okoli 5400 km2 

ali 27o/o ozemlja L. R. Slovenije. Če prištejemo 
še kras v otokih in ozemlje, kjer se kraške last-
nosti javljajo samo v kraškem pretoku ne pa 
tudi v površinskih kraških oblikah, znaša njegov 

delež preko ene tretjine našega ozmelja. Pospe-
šeni razvoj raziskovanja krasa in kraške teorije 
ne zadeva zato samo našega prestiža v inozem-
stvu, temveč tudi naše gospodarstvo in tudi 
kmetijstvo, ki prav ina krasu močno zaostaja za 
splošnim razvojem. 
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Avguštin Lah Temeljne družbenogeografske 
karakteristike LR Kitajske 

Ob pogostih informacijah o dogajanju na Ki-
tajskem neredko beremo tudi priznanja, da jih je 
težko razumeti. Kitajska je zares svet zase in terja 
precej študija, da lahko spoznamo nekatere na-
raMne in družbene karakteristike te velike dežele 
na Daljnem vzhodu. 

1. Kitajska je kot velika celina. Meri 9,55 
milijonov km2 ali le malo manj kot Evropa. 
Struktura njenega površja pa se razlikuje od 
Evrope, ki ima najboljše pogoje za kmetijstvo,, 
promet in poselitev. Polovico Kitajske sestavlja 
visok gorski svet, saj se tri četrtine reliefa dviga 
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več kot 1000 m nad morsko gladino. Pravzaprav 
so na našem planetu poseljene predvsem nižine 
do 400 ali 500 m nad morjem (več kot 90o/0 
svetovnega prebivalstva živi v tej najspodnejši 
višinski coni), na Kitajskem pa je takšnega sveta 
komaj 16o/o. V severnem delu velike Kitajske so 
puščave, na zahodu je visoka tibetska planota s 
Ku|n-lunom in Himalajo v obrobju, tudi južni del 
države je močno gorat. Le vzhodni del se spušča 
proti morjem in v tem stopničastem ali nižin-
skem svetu se gnetejo in kipijo stotine milijonov 
kitajskega prebivalstva (za leto 1965 so ocenje-
vali, da je Kitajska štela nad 700 milijonov ljudi). 

" 2. Razmeroma ozek pas vzhodne Kitajske se 
razteza od 18° do 53° severne geografske širine, 
okoli 3900 km od severa proti jugu, od Amura 
do Hainana. Na severu je suha kontinentalna 
klima, kjer je suša spravila v smrt že milijone in 
milijone kmetov. Srednji in južni del pa je mon-
sunski: od marca do septembra prinašajo vlažni 
vetrovi z morja obilo dežja. Tri četrtine dežja 
pade v poletnih mesecih. Na jugu prehaja sub-
tropska že v pravo tropsko klimo in vegetacijo. 
Kitajsko sestavljajo naravno zelo različne pokra-
jine. V grobem ločimo tri velike kmetijske dele. 
V severnih pokrajinah traja rastna doba le dobre 
štiri mesece; zime so mrzle, snega je malo, spo-
mladi pa so pogoste suše; zato lahko pridelujejo 
le jara žita (pšenico, rž, proso) in krompir. V 
pokrajinah zahodno od Rumenega morja, to je 
v porečju Rumene reke (Hoang ho) pa so zime že 
milejše in dovoljujejo pridelovanje ozimne pše-
nice. Mimo te spomladi sejejo veliko prosa (ime-
novanega kaoliang, kitajsko ali mandžursko pro-
so, ki ima bela in rjava zrnca). V porečju Modre 
reke (Jangtsekiang) 'ter v pokrajinah južne in 
jugozahodne Kitajske pa je glavna kultura in 
vrsta žita — riž. v višjih legah tudi čajevec. Na 
jugu pridelujejo dvojno setev riža letno. 

3. Kitajska se, odkar obstaja, bori proti trem 
oblikam naravne stihije, ki terja izredne napore 
in žrtve prebivalstva. Suše, poplave in tajfuni so 
pogosti pojavi. Suša zelo zmanjšuje pridelek v 
severnih in notranjih pokrajinah. Posledice so 
lahko katastrofalne. Zato so že od davnih časov 
izvajali ogromna irigacijska dela. Na Kitajskem 
imajo okoli 320.000 km namakalnih kanalov. 
Hrbtenica irigacijskega sistema je veliki kitajski 
kanal, dolg 1400 km, ki povezuje hidrosistema 
Rumene in Modre reke. Gradili so ga šest stoletij, 
od 2. do 8. stoletja, vsako leto pa terja obnovo, 
vzdrževanje omrežja in gradnjo novih kanalov. 
Zgodovina Kitajske priča, da so se morale vse 
vladavine, vse generacije ukvarjati z obsežnimi 
irigacijskimi deli. 

Posebno obsežne in po posledicah katastrofalne 
poplave so v spednjem porečju Rumene reke. 
Voda te reke nanaša ogromne količine rumenega 
blata (puhlice), ki ga odlaga v spodnjem toku ali 
naplavija v Rumeno morje. Akumulirano blato 
dviga dno struge nad nivo pokrajine ob reki. 
zato lahko zadržujejo vodo v rečni strugi le z 
gradnjo in vzdrževanjem ogromnih nasipov. Koli-

čina vode v strugi zelo niha, kakor je tudi rte-1 

enakomerna količina padavin. V 2500 letih je 
Rumena reka kar sedemkrat spremenila smer 
toka. Ob agresiji Japonncev so leta 1938 umetno 
povzročili izliv reke, ki je poplavila 810.000 ha 
nižine (prav toliko znašajo vse njive, travniki in 
pašniki v Sloveniji). 

Tretjo nesrečo pomenijo jesenski tajfuni. Nad 
tropskim morjem nastajajo cikloni, ki se kot silo-
vit slap vode in vetra s hitrostjo do 80 km/h pre-
mikajo povprečno desetkrat na leto vzdolž obale, 
rušijo hiše in rujejo drevje, uničujejo imetje in 
polja ter ubijajo. 

Med neugodne karakteristike moramo šteti 
tudi, da je v Kitajski gozd|nih površin le slabih 
9o/o. Z velikimi napori pogozdujejo v pokrajinah, 
kjer je dovolj padavin ah vode za namakanje. Na 
Kitajskem je tedaj mogoče normalno življenje 
samo z velikimi napori, v neprestani borbi z na-
ravno stihijo, ki ji posameznik ali majhna druž-
bena skupina niso kos. Kjer pa so ugodni pogoji 
za življenje, je gostota prebivalstva navadno to-
likšna, da so namesto naravnih pač resni družl>eni 
problemi. 

4. V takšnih naravnih pogojih se je značilno 
razvijala tudi organizacija dela in življenja. Na 
Kitajskem je bilo prvotno naselitveno jedro v 
gozdni pokrajini ob Rumeni reki. Tam pa so 
pogoste suše in poplave. Potrebno je intenzivno 
namakanje in obramba pred poplavami. Zgodovi-
na ugotavlja, da so že zelo zgodaj oprav ljali velika 
irigacijska dela. In podobno, kakor v Egiptu ali 
na Bližnjem vzhodu je tudi tu zelo zgodaj nastala 
organizirana država s centralno oblastjo (24. sto-
letje p. n. e.). Borba za zemljo in za vodo ali 
proti njej je nedvomno vphvala na razvoj agrar-
nega rodovnega komunizma (sistem vaških občin) 
in pozneje na razvoj fevdalnih odnosov in zakup-
niških odnosov. V Kitajski se je razvila velika 
agrarna populacija in vse vladavine — v vseh 
sistemih — so organizirale obsežna irigacijska in 
melioracijska dela. Očitno je s tem povezan raz-
voj močne centralizirane oblasti, ki ima na Kitaj-
skem veliko tradicijo. Zgodovinarji ugotavljajo, 
da so prav v obdobjih najbolj centralizirane in 
močne oblasti dosegli najpomembnejši razvoj ci-
vilizacije in kulture. 

5. Značilne so tudi geografske karakteristike v 
razvoju Kitajske države. Štiri tisočletja staro na-
selitveno jedro ob spodnjem toku Rumene reke 
je pred dobrimi tisočletji segalo že vse do Rume-
nega morja in porečja Modre reke. Od tam se je 
agrarna kolonizacija širila proti jugu in v notra-
njost kontinenta. Pred 1300 leti je obsegala Ki-
tajska država že velikansko površje: tudi znaten 
del južnih pokrajin, večji del Koreje in Mandžu-
rije, Mongolije ter pokrajine severno od Tibeta 
(Kun luna) vse do Balhaškega jezera. Potem pa je 
Kitajska doživljala močne invazije Hunov, Mon-
golov in Mandžurcev; ozemlje države se je za-
časno zmanjšalo, toda vse obrobne pokrajine so 
po strukturi prebivalstva ostale še naprej kitaj-
ske. Vse, kar je prihajalo na Kitajsko, so absor-
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tirali iin asimilirali. Okoli leta 1400 je bila Kitaj-
ska brez obsežnih puščavskih in visokogorskih 
pokrajin na severu in zahodu. Potem pa se je 
spet okrepila in pred poldrugim stoletjem je bila 
teritorialno najobsežnejša. Obsegala je poleg ce-
lotne današnje Kitajske še Burmo (odcepila se je 
1886. leta), Nepal (ode. 1816), jugovzhodni del 
sedanjega sovjetskega Kazahstana (ode. 1819 do 
1868), zahodne Sajaine (ode. 1912), Mongolijo 
(ode. 1912), pokrajine sovjetskega Daljnega vzho-
da (ode. 1858 do 1860), Korejo (1895) in tudi 
Formozo (1895 zasede Japonska). 

Pritisk evropskih osvajalcev na Kitajsko se je 
začel že v 16. stoletju (Portugalci so se utaborili 
v Macao 1557). Najbolj prodorni so bili Angleži; 
v letih 1840 do 1875 so dosegli, da so Kitajci 
dovolili svobodno (trgovanje v številnih lukah 
(Ilongkong, Kanton, Amoj, Fučon, Ningpo, Šang-
haj, Tientsin in rečne luke ob Modri reki). Za 
Angleži so si pridobili koncesije Francozi, Nemci 
in drugi koloinizatorji; dobili so posebne carinske 
ugodnosti in trgovina z industrijskimi proizvodi 
je cvetela. Te luke so odpirale pot buržoaznim 
vplivom. 

Centralna moinarhistična oblast je na Kitaj-
skem obstajala do 1912. leta. Osnovali so repu-
bliko (Suinjatsen). Notranjo borbo in svetovno 
krizo je nato izkoristila Japonska, ki je leta 1931 
napadla Mandžurijo in pozneje še pokrajine cen-
tralne Kitajske, kjer je bivalo več sto milijonov 
prebivalcev. Japonska je kapitulirala leta 1945 in 
po letu 1949, ko je zmagala revolucija, je Kitaj-
ska začela novo razvojno dobo. 

6. Kitajska je številčno najmočnejša družbena 
skupnost na svetu. Prvi popis prebivalstva je bil 
leta 1953: našteli so 574,2 milijonov ljudi, poleg 
teh pa je ostalo približno 8,4 milijonov prebival-
cev v nedostopnih krajih. Skupno tedaj 582,6 mi-
lijonov prebivalcev — ali 112 milijonov več, kot 
so dotlej sami ocenjevali. Ta ogromna razlika je 
presenetljiva in jo je mogoče razlagati ne le s 
slabo evidenco ali organizacijo ustrezne službe, 
temveč z značilnostmi družbene strukture (to ve-
liko centralizirano državo sestavljajo še vedno 
predvsem agrarne — vaške skupnosti) ter usmer-
jenostjo centralnega aparata na druge probleme 
(centralne narave). Za leto 1966 cenimo, da šteje 
Kitajska do 750 milijonov prebivalcev (navadna 
gostota 78—80 preb./km2 , fiziološka gostota to je 
celotno število prebivalcev na obdelovalna zem-
ljišča pa zlnaša 600 preb./km2!). 

V nacionalni strukturi je Kitajska precej ho-
mogena: pripadnikov kitajsko-tibetske narodne 
skupine je 97,5 o/o prebivalstva oziroma narodno-
sti Han 93,5o/o; le 2o/o je pripadnikov altajske 
skupine in vseh ostalih 0,5o/o. 

Podobno preprosta in hkrati nerazvita je so-
cialna struktura. Mestnega prebivalstva je pri-
bližno 15o/o. Leta 1966 ta struktura ni bila nič 
drugačna kot leta 1949, ker so po revoluciji naj-
manj 20 milijonov v mesta priseljenih ljudi pre-
selili nazaj na vas. Kmečkega prebivalstva je 

kakih 80 o/o (več kot znaša povprečje v Aziji), osta-
lih 20 o/o pa so v glavnem delavci in vojaki. 

7. Čeravno na Kitajskem absolutno prevladuje 
kmečko prebivalstvo in je delež aktivnega prebi-
valstva visok (spričo mladega populacijskega re-
žima, povprečno krajše življenjske dobe od 50 
let in razvitega otroškega dela že v časiu šolanja), 
je glavni problem pridelovanje zadovoljivih koli-
čin hrane. Ta dežela ima domala četrtino svetov-
nega prebivalstva, ki po nekaterih ocenah ne 
ustvarja več kot le dobre 4o/o svetovne proizvod-
nje. Ornih zemljišč je na Kitajskem malo (11 o/0 
znašajo njive in sadovnjaki): na 1 kmečkega pre-
bivalca pride 0,18 ha njiv in sadovnjakov, na 1 
prebivalca v celem 0,15 ha. Kmetijstvo je inten-
zivno, samoprehranitvenega tipa, vendar daje tu-
di 70o/o vrednosti izvoženega blaga. Glavni pri-
delki so riž, pšenica, kaoliang (proso), koruza, 
oljne in tekstilne rastline; goje veliko svinj in 
drobnice. Kmetijstvo daje 40o/0 dohodkov držav-
nega proračuna. Zato je še vedno na prvem me-
stu v notranji politiki: „Kmetijstvo je osnova 
kitajskega gospodarstva, industrija pa je vodilna 
sila napredka". 

8. Pri razvoju kmetijske proizvodnje je očitnih 
več faz preobrazbe. Po revoluciji so |najprej opra-
vili agrarno reformo (1949), ki so jo množice zelo 
pozdravile, ker je korenito pretrgala s fevdalnimi 
in zakupniškimi odnosi, odprla pa določeno per-
spektivo kmetom. Leta 1953 so v okviru prvega 
petletnega plana začeli kolektivizirati kmetijstvo. 
Snovali so kmetijske zadruge in v štirih letih v 
njih združili 95 o/o kmetijskih posestev. Ugotoviti 
moramo, da to ni bila rekonstrukcija v smislu 
tehnične in družbene preobrazbe, temveč v prvi 
vrsti reorganizacija, čeprav uradne statistike na-
vajajo, da so od leta 1949 do 1957 kmetijsko 
proizvodnjo povečali za 85o/o. To pa je bila le 
normalizacija, saj je bilo leto 1949 — leto revo-
lucije, ko kmetijstvo ni bilo dosti na boljšem od 
industrije (od 5000 podjetij jih je obratovalo le 
400). Leta 1955 so namreč pridelali 78 milijonov 
ton riža in 22,8 milijonov ton pšenice. Prav go-
tovo predvidevanja za drugo petletno plansko ob -
dobje, ki se je začelo leta 1958, da bi povečali 
kmetijsko proizvodnjo za 2,5 krat, niso temeljila 
na proučitvi naravnih pogojev in drugih faktor-
jev proizvodnje. Bile so izraz potreb in želja, da 
bi pridobili boljše pogoje za intenzivnejšo indu-
strializacijo. 

Leta 1958 so se že četrtič od revolucije lotili 
velikih akcij v kmetijstvu. Izvršili so popolno 
podružbitev sredstev za proizvodnjo v kmetijstv u: 
več kot 700.000 vaških zadrug so združili v 26.578 
narodnih komun (povprečna komuna je imela 
4300 ha zemlje, 4600 nekdanjih gospodarstev in 
okoli 10.000 delovnih moči).Izvajali so velika 
irigacijska dela (v letih 1957 in 1958 je po nekaj 
mesecev 10 do 12 ur na dan delalo ol boli 100 
milijonov ljudi). Zaradi velikih problemov z ¡oskr-
bo ¡mest, težav s transportom, pa tudi iz strateških 
(obrambnih) motivov so začeli snovati samopre-
hranitvene regije. Tako so 4,5 milijonski Peking 
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povezali 9 širšo okolico, v katerem živi okoli 
1,5 milijona kmetov in v tej regiji morajo pride-
lati glavne zaloge hrane za celotno prebivalstvo. 
Šanghaj šteje 7,5 milijona ljudi, celotna prehra-
hitvema regija pa blizu 11 milijonov. Cuinking 
šteje 1,1 milijona prebivalcev, preskrbovalna oko-
lica pa 1,4 milijona. To snovanje samoprehrani-
tvenih regij tako je bila na regije razdeljena 
celotna Kitajska — še bolj karakterizira ne samo 
problem prehrane, temveč stopnjo razvoja in ce-
loten kmetijski sistem. Imeli so le 70.000 traktor-
jev in strojno opravili 7 o/o del. 

Dober pridelek leta 1958 je bil prej rezultat 
dobre letine kot pa velikih naporov za preobrazbo 
kmetijstva. To smemo sklepati iz podatkov za leti 
1959 in 1960, ko je suša povzročila veliko škodo 
in za njo velike poplave, zaradi česar je bilo pri-
zadetih 60 milijonov ha zemljišč (od 109 milijo-
nov ha, kolikor jih ima Kitajska). Proizvodnja 
žita je bila za tretjino manjša kot leta 1958. prav 
tako bombaža in drugih pridelkov. Januarja 1961 
je kitajsko politično vodstvo znova obravnavalo 
razvoj kmetijstva. V kmetijstvu se odtlej ni veliko 
spremenilo. Bile so še reorganizacije (snovanje 
delovnih brigad, preosnovanje komun, sistem pre-
miranja dela), toda ni se spremenila niti družbena 
oslnova, niti kaj bistvenega v proizvodnji. Leta 
1963 je bil pridelek na ravni letine 1957, o po-
znejšem razvoju pa razen nekaj odstotnega pov e-
čanja ni znano drugega, kot da priznavajo kmetij-
stvu še vedno pomembno mesto v razvoju. 

9. Leta 1965 so pridelali 84,9 milijonov ton 
riža, 21,5 ¡milijonov ton pšenice, niso pa znani 
podatki o pridelku prosa in drugih vrst žita. Zelo 
se je povečala reja prašičev (180 milijonov) in 
drobnice (229 milijonov), govedoreja pa je naza-
dovala (45 milijonov glav). Imeli so okoli 109 mi-
lijonov ha orne zemlje, ker pa je približno. 30 o/o 
obdelajo dvakrat letno, znaša dejanska orna po-
vršina 145 milijonov ha. Od pridelka dajejo ko-
mune deloma v maturi, deloma z obveznim odku-
pom 35 o/o državi, ostanek pa je osnova za pre-
hrano regij. Žito (riž, pšenica, kaoliang, koruza, 
ječmen), čaj, olje, tekstil in tobačni izdelki so 
racioinirani, meso pa je v prosti prodaji. Težki 
delavec prejme mesečno 45 kg riža, učitelj 15 kg. 
Zelo pomembno mesto imajo v prehrani ribe; 
Kitajska je z 'ulovom okoli 6 milijonov ton rib 
poleg Japonske na drugem ali tretjem mestu na 
svetu. Toda prebivalstvo narašča hitreje kot pro-
izvodnja hrame: leta 1949 so cenili, da ima Kitaj-
ska 463 milijonov prebivalcev, leta 1953 so jih 
popisali in našteli 583 milijonov, leta 1958 že 
630 milijonov in sedaj vsaj 100 milijonov več. 
Povojna Kitajska se je povečala najmanj za četrt 
milijarde prebivalcev! Kitajska mora uvažati ži-
to, vendar je to le sorazmerno majhen delež v 
oskrbi. Sama pridela od 220 do 300 kg vseh vrst 
žita na prebivalca: leta 1965 je znašal na primer 
pridelek riža do 120 kg/preb., pšenica do 30 
kg/preb. itd. Prebivalstvo namreč vztrajno nara-
šča vsaj za 2 o/o letno, to je za toliko, kot znaša 
pa primer prebivalstvo Afganistana ali CSSR. 

Kmetijska proizvodnja bi morala zato naraščati 
vsaj z dvojno dinamiko, to pa terja tehnično re-
konstrukcijo. Po vzemimo, da je Kitajska še vedno 
predvsem agrarlna dežela. 

10. Nekmetijske gospodarske panoge v LR Ki-
tajski niso dovol j razvite. Zelo težko jih je opisati, 
ker že od leta 1958 me objavljajo Uradnih podat-
kov o gibanju gospodarstva niti o izpolnitvi dru-
gega in zasnovi tretjega petletnega plana. Kot 
neke vrste barometer o gospodarstvu nam je zato 
potrošnja energije per capita, ker ima Kitajska 
obilo črnega premoga in za svoje potrebe dovolj 
nafte. Cenijo, da znaša proizvodnja premoga več 
kot 400 milijonov ton (koksa 15 milijonov ton), 
nafte pa najmanj 9 milijonov ton. Proizvodnja 
električne energije ni razvita (hidroenergije je le 
20 o/o) iin najvišje ooene za leto 1960 so navajale 
proizvodnjo 58,5 milijard kWh (ali 9 kWh/preb) . 
Celotna potrošnja vseh vrst energije, preračunana 
na kalorično vrednost črnega premoga, je znašala 
leta 1964 na enega prebivalca 595 kg (v industrij-
skih deželah več tisoč kg, v Jugoslaviji 1138, v 
deželah v razvoju od 8 do več sto kg). Znani so 
napori Kitajske, da bi razvili metalurgijo (v dru-
gem petletnem planu so predvideli povečanje od 
5 milijonov ton železa na 80 milijonov ton). Leta 
1964 so proizvedli okoli 18 milijonov ton železa 
in zlitim (peto mesto na svetu), a to je bilo pred-
vsem železo, jekla pa so izdelali 9,5 milijonov ton 
(osmo mesto na svetu) in to je glavno za razvoj 
strojne ali kovinske industrije. Kitajska se namreč 
ponaša s 1dm. da vse vrste strojev in industrijskih 
naprav že sama proizvaja. Toda imela je vsega 
2,2 o/o svetovne proizvodnje jekla, po 14 kg/preb., 
(Jugoslavija 0.4o/0 im 92 kg/preb, Madžarska 0,6 
odstotkov in 248 kg/preb., DR Nemčija 0,9'o/o im 
229 kg/preb., SZ 20,2"o/o in 396 kg/preb., Japon-
ska 9,1 o/o in 420 kg/preb. itd.). Na Kitajskem 
Ustvarja kar 60'o/o industrije sredstva za proizvod-
njo: novi proizvodi so mnogovrstni stroji, parne 
turbine, avtomobili, velike ladje itd. Kitajska ima 
pomembno proizvodnjo kositra (za Malajo je dru-
ga Ina svetu), bakra (deveto mesto), tungstena, 
vanadija, cinka, svinca, antimona, molibdena, ži-
vega srebra. Središča težke industrije so v Muk-
demu, Harbimu, Fularki, avtomobilov, v Cangčunu, 
Pekingu in Kunminu. Glavne ladjedelnice,so v 
Dairemu. Zdaj kupujejo v tujimi celotne industrij-
ske naprave za kemično in strojno industrijo, za 
proizvodnjo umetnih vlaken in drugo. Kitajska je 
znana po proizvodnji bombažnih in svilenih tka-
nin, stekla in porcelana. Naposled je potrebno 
uvrstiti Kitajsko med proizvajalce in med potroš-
nike urana. 

Proizvodnja je tedaj neenakomerno razvita in 
zlasti predelovalna industrija, ki daje potrošno 
blago, zapostavljena. Prav zato je velikega pome-
na obrt. Nekdaj je bilo na Kitajskem na milijone 
potujočih obrtnikov, ki so hodili od domačije do 
domačije in opravljali usluge. V mestih se je pro-
izvodna obrt stabilizirala. Leta 1953 so imeli 
4800 zadrug s 300.000 obrtniki. Zdaj je vsa obrt 
v zadružnem sektorju in stabilizirana v okviru 
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komunalnega sistema. Znana je tudi Kitajska do-
mača obrt, predvsem izdelovanje svilenih tkanin, 
barvanje in risanje na svilo, izdelava porcelanskih 
okrasnih predmetov, izdelava papirja in slikanje 
na papir. 

11. Kitajska ni samo naravno, ampak je tudi 
politično precej izolirana. Predvsem še ni članica 
OZN. Ni naš namen in naša naloga, da skušamo 
pojasnjevati vzroke in posledice. Šibki politični 
stiki nedvomno ne dajejo dobre osnove za gospo-
darske stike ah vključevanje v mednarodno delitev 
dela. Čeravno Kitajska spričo specifičnih pogojev 
in očitnih avtarkičnih tendenc ne vidi izhodišča v 
mednarodni delitvi dela, pa je posredno le zainte-
resirana za razvoj mednarodne trgovine. Od leta 
1964 naprej so te težnje očitne, nastale pa so tudi 
spremembe. Leta 1963 je znašala vrednost uvoza 
1250 milijonov dolarjev (USA), izvoza pa 1580 
milijonov dolarjev. Leta 1965 je znašala vrednost 
obojestranske zamenjave 3,5 milijarde dolarjev 
USA. Izvažali so tekstil, kmetijske pridelke, že-
lezno rudo. kemijske proizvode. Najpomembnejši 
partner Kitajske je bila dolga leta Sovjetska zveza 
oziroma skupina socialističnih dežel, leta 1963 je 
bil vrstni red teh dežel: Hoingkong, Japonska, 
ZSSR, Malezija, Velika Britanija, ZR Nemčija itd., 
pozneje pa je trgovina s Sovjetsko zvezo resno 
nazadovala. Kitajska intenzivno trguje ne glede na 
praznino v diplomatskih odnosih z Japonsko. 
Razen s (Hongkongom in Sovjetsko zvezo je ostala 
trgovina prekomorska, Kitajska pa je imela leta 
1965 le 551.000 brt. trgovinskega ladjevja (213 
trgovskih ladij). Trgovala je s 125 deželami, od 
teh z 38 na osnovi sklenjenih trgovinskih pogodb. 

12. Usmerjati in razvijati takšno veliko deželo 
je brez dvoma izredno težka naloga. Na Kitaj-
skem je centraliziran sistem sicer zgodovinska 
kategorija in kaže, da je njegova trdnost bila 
pomembna za obstoj države. Toda Kitajska še 
nikoli ni imela 750 milijonov ljudi, zdaj pa je to 
stvarnost. Po revoluciji se je prebivalstvo povečalo 
za eno tretjino. Zato postaja tak centralizirani si-
stem tudi anahronizem. Lahko organizira velikan-
ske akcije in jih razglasi za „velike skoke", lahko 
mobilizira množice za velike ideale, toda dinamike 
v razvoju he mlorle s tem pospešiti. Razvoj proiz-
vajalnih sil je proces znanstvenega napredka, teh-
nološke preobrazbe, razvijanja produktivnosti de-
la in zato ne naposled razvoja proizvajalcev ozi-
roma celotne družbe. To je zapleten proces. Eno 
so splošni proporci in planiranje, gospodarski 
sistem in politika, drugo pa delovanje vseh in 
vsake organizacije, odnosi med ljudmi in način 
življenja. Administrativno upravljanje navadno 
zanemarja specifičnosti naravnih in družbenih po-
gojev ali faktorjev v posameznih upravnih enotah 
(regijah), to pa pomeni v končni bilanci vsaj nji-
hovo nepopolno izkoriščanje, marsikje pa celo 
škodo. Tudi kitajske izkušnje posredno to prizna-
vajo, če se ozremo na reorganizacije v kmetijstvu 
in snovanje samoprehranitvenih regij. Struktura 
kitajskega gospodarstva je sicer še preprosta, fak-
torji v njem pa so zelo heterogeni. Vse kaže, da 

na Kitajskem zastopajo teorijo stalinskega posibi-
lizma, ki daje absolutno prednost družbenim fak-
torjem. Toda prav Kitajska se mora na najbolj 
razširjenem sektorju boriti z naravno stihijo in 
slabo strukturo površja. 

Kitajska infrastruktura je še precej nerazvita. 
Leta 1961 »o imeli v povprečju en telefon na 
2800 prebivalcev, leta 1963 radijski sprejemnik 
na 900 prebivalcev, leta 1964 televizijski spre-
jemnik na 6500 prebivalcev, tovorni avtomobil na 
več kot 3000 prebivalcev in osebni avto na 22.000 
prebivalcev. Narodni dohodek cenijo na 90 dolar-
jev Ina prebivalca. 

Celotna družbena struktura, sistem upravlja-
nja, način življenja, osebni standard prebivalstva 
— vse lahko označimo s pridevkoma enostavno, 
preprosto. Dinamiko življenja pa dajejo velike 
akcije. Vsaka ima svoji; smotre in učinke. Marsi-
kaj je v moderni Kitajski le ostalo tradicionalnega 
in kulturna revolucija se je lotila prav tega. KTjub 
vsemu je kmetijstvo ostalo intenzivno samopre-
hranitveno in pri istem poljedelskem sistemu (se-
znamu kultur in vrstnem redu posevkov) in nanj 
je navezanega ne le 85 o/o kmečkega prebivalstva, 
temveč tudi mesta in državni proračun. Obrt 
kljub temu še vedlno zadovoljuje več potreb pre-
bivalstva kot predelovalna industrija. Naturalna 
proizvodnja je karakteristika za notranjo struk-
turo, potreba po tržnih presežkih, izvozu in po 
trgovinskih stikih z drugimi deželami pa ozna-
njajo, da ni družbenega organizma oziroma dr-
žave, ki naj bi živela povsem sama zase. Tudi če 
gre za četrtino človeštva v svojskem delu sveta. 
Končno je tradicija in zgodovinsko dejstvo, da so 
se Kitajci izseljevali: leta 1953 jih je živelo zunaj 
Kitajske 11,7 milijona. Mnoge svoje interese bo 
mogla uresničiti samo kot enakopravni člen v 
mednarodnem dogajanju. 
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J. M e d v e d in H. I n g o l i č 

Nekateri aktualni problemi Porurja in Porenja 
STcfTertno geografsko oRoIje je v neprestani 

preobrazbi. Intenzivnost preobrazbe ne poteka 
enakomerno: odvisna je od splošne stopnje eko-
nomskega in tehničnega razvoja in s tem od vedno 
drugačnega vrednotenj,a posameznega elementa 
ali pojava v geografskem okolju. Zanjo so značilni 
kvalitetni skoki. Posamezni element ali pojav 
lahko Ina določeni stopnji razvoja dobi tako vred-
nost in pomen, da pretežno ali popolnoma določa 
smer nadaljnjega razvoja in tako lahko ustvari 
svojstveno podobo pokrajine. Ko pa mu nadaljnji 
ekonomski in tehnični razvoj menjata vrednost in 
pomen, lahko zopet pride do kvalitetnega skoka* 
to je do izredno intenzivne preobrazbe pokrajine. 

Tako področje nagle menjave zunanje podobe 
6ta tudi Porurje in Porenje. V najinem kratkem 
članku sva zajela in skušala osvetliti samo delček 
problemov teh področij, in to predvsem tiste 
probleme, ki so potniku, tudi negeografu, najbolj 
opazni. 

Pot po Siegelaindu nudi svojstveno doživetje. 
Rahlo valovita pokrajina vari stičnega masiva z 
izredno velikim deležem obdelovalnih površin je 
videti izven naselij pusto področje. Kamor koli 
pogledaš, vidiš 'enako podobo: suha mepokošena 
trava in grmičevje ter tu in tam nekaj hrastove 
hoste. Dolge obcestne ali gručaste vasi so popol-
noma Urbanizirane. Hiše, ki so pretežno grajene 
iz opeke in lesa ter krite in obložene s skrilastilmi 
ploščicami, so modernizirane. Gospodarskih poslo-
pij ni več, ali so jih porušili ali pa spremenili v 
garaže. Nehote se vsiljuje vprašanje, kje so raz-
logi, da kmetijske površine v tako ugodnih na-
ravnih razmerah leže neobdelane ali pa le slabo 
izborišoeine. Odgovor lahko najdemo samo v svoj-
stvenem razvoju posestnih razmer. Siegelamd so 
poselili v poznem srednjem veku. S krčenjem 
gozdov so nastale majhne kmetije, ki so jih s 
kasnejšo delitvijo še nadalje drobili, tako da se 
giblje danes povprečna posest okoli 5 ha. Prevlada 
drobne posesti in agrarna preobljudenost v prete-
klosti sta silili prebivalstvo, da so tudi gozd po-
polnoma podredili agrarnemu gospodarstvu, kar 
se se danes močno pozna v zunanji podobi pokra-
jine. Privatne gozdove so kmetje vsakih petnajst 
do dvajset let posekali, les porabili za drva ali 
oglje, veje požgali in tako napravili „inovine", 
kamor so dve do tri leta sejali žito. Potem so 
pustili, da je iz štorov zopet zraslo grmov je. Tak 
način izrabe gozdov je prevladal vse do druge 
Bvetovhe vojne, v posameznih primerih pa do 
današnjih dni. Odsev tega so v pokrajini zelo 
različni tipi gozdov; od maki ji podobne hrastove 
hoste, do visokoraslih hrastovih in smrekovih 
gozdov. Načrtno gozdno gospodarstvo je razvito 
Ramo v Hržavmih gozdovih, kjer so se od leta 1850 

Ea do druge svetovne vojne uveljavili čisti smre-
ovi, pozneje pa čisti macesnovi sestoji. Tipičen 

odsev nekdanje prenaseljenosti so tudi majhni 
Umetni tolmuni, ki se vrste v etažni razporeditvi 
ob vsakem potoku in studencu. Od teh tolmunov 
so speljali jarke za namakanje zemlje v dnu do-
linic. Relativno topla in mineralno bogata stu-
dencna voda je prodirala po majhnih in gostih 
namakalnih dragah (povprečna oddaljenost pri-
bližno 10 m) in namakala zemljišča. Tako nama-
kalno področje je dalo sest do sedem košenj na 
leto in s tem omogočalo, da je tudi mali posestnik 
lahko redil kravo. 

Splošen razvoj, predvsem pa seveda možnost 
zaposlitve izven kmetijstva, ter obenem rast živ-
ljenjskega standarda sta povzročila naglo prese-
ljevanje prebivalstva. Prvo desetletje po vojni so 
vzporedno s preseljevanjem kmečkega prebivalstva 
še prevzemali zemljo v kratkoročni najem in 
obdelavo preostali starejši kmetje, danes pa je ta 
generacija že izumrla. Rast življenjskega standar- • 
da je povzročila tudi drugačlno vrednotenje dela, 
kar je povzročilo, da leži zemlja v veliki meri 
neobdelana, torej v tako imenovani „socialni pra-
hi". Noben lastnik, razen redkih izjem, nima sam 
zadosti površin, da bi lahko uredil moderno kme-
tijsko gospodarstvo, obenem pa je še toliko nave-
zan na zemljo (ali pa ne rabi denarja), da je noče 
prodati. V zadinjih dveh letih pa le nastajajo 
bistvene spremembe. Posameznikom (tak primer 
je zadnji kmet v vasi Eilerthen), je uspelo dobiti 
štirideset do petdeset ha zaključenih kmetijskih 
površin za trideset let v najem. Ti so se preselili 
iz vasi in si sredi novo nastalega posestva Uredili 
moderna stanovanjska in gospodarska poslopja. 
Vse te Inove kmetije so monokulturne, kar izredno 
zniža stroške pri gradnji stavb, nabavi orodja, 
mehanizacije in ostalih investicijah. Zato se vse 
pogosteje pojavlja sredi puste, neobdelane travne 
pokrajine dobro obdelano zemljišče novih kmetij. 
Cim bolj se bližamo središču pokrajine Siegen, 
tem več je novih kmetij. Verjetno je tu socialna 
ledina starejša. Toda še vedno leži približno 90 
odstotkov vseh kmetijskih površin v socialni prahi. 

Siegen (80.000 preb.) je tipičen primer mesta, 
ki je raslo brez vsake načrtnosti vse do današnjih 
dni. Razvijalo se je v ozki dolinici reke Sieg ob 
stari železarski tradiciji. V mestu je cela vrsta 
manjših, močno specializiranih železarskih tovarn, 
ki povprečno zaposlujejo po sto delavcev. 

Tudi na celotni poti od Siegena do Porurja 
ima skoraj vsaka vas, vsako naselje enega ali več 
specializiranih železarskih obratov, ki so nastajali 
po letu 1850, po tradiciji starega železarstva, ko 
se je začela specializacija starih fužin in kovačnic. 
Ti železarski obrati stagnirajo in ne morejo več 
zaposliti mladega naraščaja, zato k tej mladi 
delovni sili prodira moderna kemična in elektro-
tehnična industrija, 
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; Ob cesti se nepretrgoma vrste hiše, Ja ne ve-
mo, kje se konca ena vas ali naselje in začenja 
druga. Hiše so večinoma enodružinske, le tu in 
tam najdemo hiše delavcev s šjest do sedem stano-
vanji. Vse so enake, krite in obložene s skriljem, 
sive in puste, postavljene sredi neobdelanega sve-
ta, brez vrtov in cvetja; saj kakršno koli vlaganje 
truda v estetsko ureditev okolja ne najde mesta 
v tej čisti preračunljivosti. 

Vode iz Siegelanda in Sauerlanda (Bigge, 
Lenne, Agger itd.) dajejo Porurju pitno in indu-
strijsko vodo. Na rekah je vrsta zajezitvenih je-
zer, večina dolin je poplavljenih, kar omogoča 
kumulacijo in redno dobavo vode, obenem pa so 

ca zajezitvena jezera tudi manjša rekreacijska 
središča z imainjšimi turističnimi domovi. 

Cim bolj se bližamo Porurju, tem manj je 
novogradenj. Več kot 90o/o stavb je zgrajenih 
pred prvo svetovno vojno. Taka stara mesta so: 
Plettenberg, Werdohl, Altena itd. 

Porurje, industrijsko središče Nemčije, še 
vedno daje približno 40 o/o celotne vrednosti nem-
ške industrijske proizvodnje. V silno grobih obri-
sih bi lahko pri razvoju Porurja ločili 4 obdobja: 

Za prvo obdobje, ki je trajalo zelo dolgo, je 
značilno staro izkoriščanje premoga v dnevnih 
kopih za potrebe fužinarstva in kurjavo. Premog 
so kopali polproletarci in kmetje v prostem času. 

Druga faza, ki traja nekako od 1790 do 1850, 
povzroči močno preseljevanje domačega prebival-
stva ter Znatno notranje doseljevanje. Premog je 
postal najvažnejši energetski vir in najvažnejši 
činitelj pri lokaciji železarske industrije. Domače 
prebivalstvo se v tem času še bolj polproletarizira, 
pa tudi doseljenci — rudarji in železarji še niso 
pravi proletarci, saj kupujejo zemljo, si grade 
hiše z gospodarskimi poslopji in rede eno do 
dve kravi. 

Tretja faza pomeni največji razmah rudarstva 
in železarstva v Porurju, ki povzroča močno zu-
nanje doseljevanje. predvsem slovanskih narodov. 
Doseljenci postajajo pravi proletarci, stanujejo v 
kasarnam podobnih „getih", ki so jih zgradile 
posamezne premogokopine ali železarske družbe. 

Četrta faza je današnji razvoj Porurja, za ka-
terega je značilno zapiranje premogovnikov, od-
seljevanje mladega prebivalstva, razpadanje starili 
stanovanjskih blokov in hitro prodiranje moderne 
industrije. 

Nemci radi govore o Porurju kot „Notgebietu", 
saj je družbeno tehnični razvoj povzročil drugačno 
vrednotenje nekdanjih namestitvenih pogojev že-
lezarn. V času klasične predelave železa so rabili 
za eno tono železa eno tono premoga, zaradi tega 
je bila bližina nahajališč premoga eden izmeti 
najvažnejših pogojev za razvoj železarn. Danes 
rabijo za pridobitev iste količine železa le 380 kg 
premoga, saj uporabljajo pri modemi proizvodnji 
druga goriva. Ti drugi energetski viri so cenejši 
in laže prevozljivi kot premog. To povzroča, da 
se moderne železarne selijo k rudi ali v zelo 
ugodna prometna vozlišča. Sprememba vrednosti 
namestitvenih pogojev je težko prizadela Porurje. 

Proizvodnja premoga, kljub znatnim nahajali-
ščem, naglo nazaduje. Leta 1955 je znašala 129 
milijard ton, leta 1965 pa 118 milijard ton. Vsak 
dan zapirajo rove in zapirali bi jih še hitreje, če 
ne bi vlada tega skušala preprečevati. Zaradi 
manjšanja produkcije in zapiranja premogovnikov 
6e znižuje število delovnih mest. Zato predvsem 
mladina zapušča Porurje (približno 10.000 ljudi 
letno), medtem ko ostajajo starejši rudarji, saj se 
Ie-ti zelo težko odločijo za preselitev ali prekva-
lifikacijo. Posamezne kapitalistične industrijske 
družbe so brž zavohale ugodne možnosti za izrabo 
proste in relativno cenene delovne sile in so tu 
začele graditi svoje tovarne. Značilno je, da je te 
ugodnosti prej izrabil ameriški kakor domači 
kapital (nova avtomobilska tovarna „Opel" v 
Bochumu). Število rudarjev pa se bo še nadalje 
manjšalo in se bo do leta 1970 od 130.000 zni-
žalo na 65.000. Zaradi odseljevanja mladih ljudi 
se naglo veča tudi povprečna starost zaposlenega 
rudarja, saj je leta 1957 znašala 33 let, leta 1964 
pa že 36 let. Tudi število prebivalstva v Porurju 
le polagoma narašča. Predvidevajo pa, da se bo 
današnje naraščanje še znižalo. Danes je v Po-
rurju okoli 5,7 milijonov ljudi, to število naj bi 
se do leta 1975 povečalo le za 800 tisoč, to je na 
6,5 milijonov prebivalcev. 

Struktura industrije v Porurju je dokaj eno-
stranska. Več kot 50 o/o zajemata premogovništvo 
in železarstvo. Tak sestav industrije povzroča 
seveda dokajšnje težave pri zaposlitvi ženske de-
lovne sile. Prevlada železarstva in premogovništva 
ter kriza teh panog povzročajo, da raste družbeni 
dohodek v Porurju dokaj počasneje kot v ostalih 
predelih Nemčije. Minimalne možnosti zaposlitve 
ženske delovne sile pa to rast še bolj zavirajo. 

Na poti skozi Porurje ima človek neprestano 
občutek, da se vozi skozi industrijsko predmestje 
in da bo vsak čas prišel v mestno središče. Toda 
mestnega središča ni, obstaja samo predmestje, 
predmestje črnih železarskih in rudarskih naprav, 
ogromnih sipin premogovega prahu in sivo črnih 
stanovanjskih hiš. V tej monotoni sivini neopazno 
prehaja eno mesto v drugo, le po prekinitvi 
tramvajskega omrežja lahko opazimo, da smo na 
meji dveh mest. Tudi stanovanjske stavbe so vse 
enake, stare, zgrajene v preteklem stoletju, s 
slabim stanovanjskim standardom, ki zdaleč ne 
ustreza več današnjim zahtevam. Ravno te slabe 
stanovanjske razmere, pomanjkanje modernih 
mestnih središč in moreča sivina so lahko eden 
izmed glavnih razlogov, zakaj beži mladina iz 
Porurja v Porenje. Le največje mesto Porurja 
Essen kaže nekaj napredka. Poleg novih stano-
vanjskih stavb, ki jih grade za mlade ljudi, da bi 
jih zadržali v Porurju, je tu tudi moderno trgov-
sko in poslovno središče. Obenem je Essen sre-
dišče Kruppovih tovarn, ki še vedno zaposlujejo 
preko 27.000 delavcev. 

Duisburg je važno prometno središče, zlasti za 
vodni promet. Zanimiv je pogled na vrsto pri-
stanišč (kanalov) ob izhodišču glavnega kanala 
Rhein-Herne. Z vzdrževanjem pristanišč so pre-
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čej sinje težave, saj Reji poglobi svojo strugo za 
štiri centimetre v enem letu; pristanišča posta-
jajo zato vse bolj plitva in polagoma neuporabna 
za večje vlačilce. Da bi odpravili negativne posle-
dice poglabljanja Renove struge, kopljejo pod 
pristanišči (kljub neren ta bi In osti proizvodnje) 
premog in to v taki meri, da je usedanje prista-
nišč uravnovešeno s poglabljanjem Renske struge. 
V Essnu je središče Thyssnovih železarn, ki letno 
proizvedejo šest milijonov ton jekla, zlasti brez-
šivrnih cevi. (Nemci nikomur ne pozabijo povedati, 
tla Tbyssnov koncem zasluži pri toni jekla samo 
deset pfenigov.) 

Düsseldorf je glavno mesto dežele Nordrhein-
Westfalen, sedež bank in uprav jeklarskih in že-
lezarskih družb ter trgovsko in kulturno središče 
pokrajine. Stanovanjski standard je tu neprimerno 
višji kot v Porurju. Prevladujejo stare vile iz 19. 
stoletja, sedaj pa grade tudi precej novih stano-
vanj za mlade ljudi, ki se priseljujejo iz Porurja. 

Čeprav je v celotnem gospodarstvu Porurja 
kmetijstvo nepomembno, je zaradi svojevrstnega 
razvoja i|n videza pokrajine mogoče vendarle pri-
merno, da tudi o njem spregovorimo nekaj besed. 
V Porurju prevladuje se verno -nemški tip agrarne 

oselitve s prevlado velikih kmetij (60 do 70 
ektarjev). V teku zadnjih dveh stoletij, ko je 

Porurje doživljalo nagli razvoj industrializacije, 
so v posestni strukturi nastale le majhne spre-
membe. Pri tem seveda ne mislimo tistih kmetij, 
ki «o bile na področju sedanjih mest, rudniških 
in železarskih naprav. Na preostalih kmetijah so 
nastale zelo velike spremembe v njihovi usmerje-
nosti. Velikost posesti tudi v današnjih razmerah 
še vedno omogoča polno zaposlitev teh ljudi pri 
polni uvedbi mehanizacije in specializacije. Zaradi 
tega v Porurju ni socialnih ledin. Na usmeritev 
kmetij na leni strani močno vplivajo tržne razme-
re, na drugi strani pa negativni vpliv industrije. 
Ta negativni vpliv industrije se kaže pfedvsem v 
dveh smereh. Ogromne količine prahu in dima 
močno zmanjšujejo jakost sončnega obsevanja (po 
različnih avtorjih naj bi bilo zmanjšanje od 30 
do 50o/o). Obenem pa ogromne količine strupenih 
plinov na splošno povzročajo zakisanost tal in 
tako zelo negativno vplivajo na rast posameznih 
poljedelskih kultur. Najobčutljivejši je oves, zato 
ga že dalj časa ne sejejo. Tudi fižol in grah sta 
zelo občutljiva za žveplov dioksid in dajeta le 
skroimen pridelek ali pa se celo posušita. Vrtnine, 
katerih plodovi so v zemlji, slabo uspevajo zaradi 
zakisanosti tal in dobe poseben vonj, ostale vrt-
nine pa močno ovira prah. Vrtnarstvo pod ste-
klom je oteženo, saj pade dnevno približno 0,5 
grama premogovega prahu na kvadratni meter 
površine, kar močno manjša prosojnost stekla. 
Detelje slabo Uspevajo, pa tudi travniki dajejo 
precej manjše količine krme. Zaradi velike koli-
čine kislih plinov se tla močno zakisajo in zahte-
vajo gnojenje z apnom, kar poveča stroške gno-
jenja za 20 do 35o/o. Od pomembnejših drevesnih 
vrst zaradi plinov najbolj trpijo smreka, macesen 
in duglasija. Dokaj dobro pa uspevajo topol 

(Pappel), ameriški hrast, platana in breza. Kvariti 
posledice se kažejo tudi na živini, zlasti še, če jo 
krmijo z ¡domačo krmo. Molznost krav se zmanj-
ša od 300 do 1200 kg na leto, prirast živine pa 
za 26o/o. Končno povzročajo strupeni plini tudi 
veliko škodo vsem napravam na prostem (stroji, 
ograje, orodje stav be itd.), ki šest do sedemkrat 
hitreje propadejo, kot če ne bi bilo teh plinov. 

Specializacija agrarne izrabe tal mora na eni 
strani upoštevati kvarne vplive industrializacije, 
na drugi strani pa potrebe trga. Potrebne analize 
so pokazale, da je ob upoštevanju produkcijskih 
in prevoznih stroškov za posamezne kmetijske 
pridelke lahko porurska agrarna proizvodnja kon-
kurenčna na domačem tržišču v glavnem pri pri-
delkih, ki zahtevajo večje stroške pri prevoza, 
kot so mleko, jajca in svinjsko meso. V teh sme-
reh se specializira kmetijstvo v Porurju. V per-
spektivi imajo predvidena dva tipa kmetij: A) 
kmetije s 35 ha kmetijskih površin in z dvema 
zaposlenima, ki bi gojila 700 svinj in 2000 ko-
koši nesnic. Na 94o/0 površine bi gojili krmne in 
ostale rastline, na 6 o/o površine pa bi posadili 
krompir. R) kmetije s 35 ha kmetijskih površin, 
z enakim številom zaposlenih, gojili pa bi 40 
krav mlekaric in 2800 kokoši nesnic. Vse površine 
tu bi bile namenjene krmnim rastlinam. Dohodek 
pri obeh kmetijah je skoraj enak. V obeh prime-
rih je treba določeno količino krme kupiti, kar je 
tudi utemeljeno s tem, da sama domača krma 
povzroča kvarne posledice na zdravju živali. 

Ta preusmeritev se je že začela in se močno 
kaže tudi v zunanjem videzu pokrajine, (več ali 
manj čista ozelenitev). 

Za Porenje, južno od izliva reke Rhur, je zna-
čilen nagel razvoj strojne, elektrotehnične in ke-
mične industrije. V tem področju število prebi-
valstva naglo narašča, predvsem zaradi priselje-
vanja mladih ljudi iz Porurja. To področje ima 
tudi važno trgovsko posredovalno vlogo, saj so se 
tu koncentrirala velika trgovska podjetja, ki oskr-
bujejo trgovsko mrežo v Porurju. Pokrajina za-
hodno ob reke Ren, med Kolnom in Aachnom, pa 
je premogovniško in kmetijsko področje. Velika 
nahajališča rjavega premoga leže 20 do 40 metrov 
pod površino. Premog kopljejo v dnevnih kopih 
in s tem dobesedno ¡ustvarjajo nov relief. Posa-
mezne premogokopne družbe lahko dobe od kme-
tov zemljišča le takrat, če ! jim lahko nudijo 
druga, za kmetijstvo primerna zemljišča. Ko dobi 

Eosamezna premogokopna družba zemljišče, pod 
aterim je premog, trajajo pripravljalna dela in 

odkrivanje slojev tri do štiri leta. S tem znižajo 
prvotni nivo za 20 do 40 metrov. Nato kopljejo 
premog pet do osem let, kar pomeni ponovno 
poglobitev za 40 do 60 metrov. Ko so izkoristili 
ves premogovni sloj, začnejo s kultiviranjem, ki 
traja navadno pet do deset let. Navažajo in urav-
navajo nasipano zemljo, nato pa področja popla-
vijo in dodajajo zemljo, da se z usedanjem delcev 
ustvarijo pravilni horizonti. Naslednje leto začnejo 
sejati kulture, ki so namenjene zračnemu gnojenju 
in izboljšavi zemlje. Po nekaj letni gojitvi teh 
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kultur in M&tnem gnojenju 2 umetnimi gnojili 
je zemljišče pripravljeno in ga daje premogo-
kopna družba kmetom v izkoriščanje. Določene 
novokultivirane, nekoliko slabše površine pa so 
namenjene gozdovom. Končni učinek celotne pre-
obrazbe pokrajine po premogovništvu je znatno 
znižan in razgiban relief. Na eni strani velike (od 
5 do 10 tisoč ha) vodoravne terase, namenjene 
poljedelstvu, jia drugi strani pa nekoliko višji in 
razgibani gozdni predeli. Ta proces ne spreminja 
samo reliefnih oh lik, ampak ustvarja tudi popol-
noma drugačen tip agrarnih naselij. Stare vasi 
popolnoma izginjajo in nastajajo nove oblike po-
selitve. Pri tem lahko na splošno ločimo dva tipa: 
vrtnarski in žitni ali živinorejski. Kmetije, ki so 
imele manjša zemljišča na tem področju ali v 
okolici Kolina, ali pa si iz kakršnih koli razlogov 
to žele, se usmerjajo v vrtnarstvo. Tak primer je 
vas Dormagen, kjer je ¡nasta I velik vrtnarski kom-
pleks. Posamezen posestnik ima od 10 do 20 tisoč 
kvadratnih metrov zasleklenih površin in določeno 
monokulturno specializacijo. Ogrevanje, dovoz 
gnojil in odvoz pridelkov pa so skupni za celotno 
naselje. Drugi tip poselitve so kmetije, ki se ba-
vijo s specializiranim žitnim poljedelstvom ali z 

živinorejo. Sredi odprtega novofcultiviranega ŠVČ-
ta stoje moderna gospodarska poslopja (zelo raz-
lična glede na smer specializacije) in stanovanjske 
hiše. Velikost kmetij se giblje med 50 do 70 ha 
obdelovalnih površin. 

Zhačilne za ta predel so tudi velike TE, ki 
porabijo preko 90 o/o celotne produkcije rjavega 
premoga. Največja TE ma tem področju je v 
Knapsacku z letno proizvodnjo 800 megavatov. 

Sodobni problemi Porenja in Porurja so tipi-
čen primer naglega in temeljitega spreminjanja 
fiziognomije pokrajine, ki jih povzroča gospodar-
sko tehnični razvoj z drugačnim vrednotenjem 
posameznih elementov in pojavov v geografskem 
okolju. j 
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S t a n e K o š n i k 

Geografske karakteristike Pirenejev 
Iberski polotok je ločen od ostale Evrope po 

450 km dolgem in 50 do 200 km širokem gorov ju, 
ki ga imenujemo Pireneji. Pireneji so klimatska 
pregraja med vročo Aragonijo in klimatsko umir-
jeno Gaskonjo. 2e več kot tristo let poteka po 
gorovju državna meja med Francijo in Španijo, 
poleg tega pa so Pireneji tudi kulturna, narodna 
in jezikovna meja. Pogorje se je najviše dvignilo 
v vrhu Pico de Aneto (3404 m), ki je v grebenu 
Maladžeta. Tukaj je razvodnica med Ebrom in 
Garono. Ime Pireneji izhaja iz baskovske besede 
za goro. 

Pireneji so po mnenju nekaterih nastali v 
eooenu. Več pa jih je mnenja, da so nastali v 
oligo-miocenu. So starejši od Alp. Osrednja cona, 
ki jo sestavljajo najstarejše kamenine, je verjetno 
nastala že v času hercinsfcega guban j a v paleo-
zoiku. V oligo-miocenu je bila planotasta Mezeta 
ločena zaradi dolgih tektonskih prelomnic od 
Biskajskega zaliva na severu, na zahodu in jugu 
pa od Andaluzije. Celotna pokrajina se je dvig-
nila, ko so se iz geosinklinale počasi dvigali Pire-
neji na severu, Astursko-kantabrijsko gorovje na 
zahodu in Betijske Kordiljere na jugu. 

Pri kameninski zgradbi gorovja se lepo vidijo 
vzporedno potekajoči pasovi, ki pripadajo različ-
nim geološkim dobam. Osrednji in najvišji deli so 
iz starih, periferni deli pa iz mlajših kamenin. Na 
severu se vleče pas, ki pripada zgornji kredi in 

eooenu. V osrednjih delih je precej ozek, proti 
Sredozemskemu morju in Atlantskemu oceanu pa 
se precej razširi. Najširši je v francoskem delu 
baskovske pokrajine (Baski). Južno sledi predel 
jurskih in krednih sedimentov, ki se proti vzhodu 
vodno bolj širijo. Najobsežnejši in najvišji je 
osrednji pas (centralni masiv), ki ga sestavljajo 
devouiski in kambrijski škriljavci. Veliko je tudi 
granitnih kamenin. Pričenja se ob Biskajskem 
zalivu, se naglo zoži, saj ga na široko prekrivajo 
jurski, kredni in eocenski sedimenti. Nekako na 
sredi je ta pas najširši, potem pa se v bližini 
Sredozemskega morja neha, saj potone pod mio-
censke in kvartarne sedimente. Še južneje, in to 
v nižjih nadmorskih višinah, potekajo kredni in 
eocenski sedimenti in v najnižjih predelih Španije 
zelo obsežna regija iz aragonskega eocena. 

Pleistooenska glaciacija je» pustila dosti sledov. 
Računajo, da je bila ločnica večnega snega za 
1000 m niže kot je danes. Ledeniki so se spuščali 
po pobočjih in se spojili v obsežno ledeno maso, 
ki je prekrivala velike dele Pirenejev. Od tod so 
se potem spuščali v nižinske predele posamezni 
ledeniški jeziki. Najnižji so segali do nadmorske 
višine 350 m. Najdaljši je bil (55 km) ledenik, ki 
se je pomikal po dolini Cave de Pau proti Biskaj-
skemu zalivu. Njegova debelina je ponekod zna-
šala skoraj kilometer. Čelne in bočne morene so 
omogočale nastanek številnih ledeniških jezer v 
nižjih predelih Pirenejev. 
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Klimatske značilnosti 9» odvisne od bližine 
Atlantskega oceana, Sredozemskega morja, nizke-
ga Akvitamskega bazena in relativno visoke Me-
zete v Španiji. Zato imajo drugačne podnebne 
prilike severne in južne ter zahodne in vzhodne 
pokrajine. Severna podnožja imajo srednjo letno 
temperaturo 10° C, južno pa 12° C. V severnih 
predelih začne pomlad nekoliko kasneje kot v 
južnih. Toda zaradi oceanskih vplivov je prehod 
iz poletja v zimo na severu bolj počasen in po-
stopen kot na jugu. Na zahodu so zime toplejše 
(7) in poletja vroča (20), na vzhodu pa so zime 
malo hladnejše (6) in poletja bolj vroča (do 23° C). 
Vsi ti podatki veljajo za predele, ki niso višji od 
500 do 600 m. V višjih nadmorskih višinah (na 
zahodu) se temperature znižujejo za 0,59° C na 
vsakih 100 m in za 0,46° C v vzhodnih predelih. 
Posebno v kotlinah se močno izraža temperaturna 
inverzija. 

Glede padavin je situacija taka: Zaradi potu-
jočih depresij z Atlantika so severni deli bolj 
namočeni (1400 d® 1800 mm) od južnih (500 do 
800). Atlantski predeli dobivajo več padavin j e -
seni in pozimi, sredozemski pa jeseni in spomladi. 
Zimska depresija nad Lijonskim zalivom privlači 
severne vetrove (mistral, tramontana). Posebno 
tramontana je neprijeten veter, saj včasih pre-
vrača avtomobile, vlake in ruši hiše. Kadar je nad 
Španijo anticiklon, pihajo v gorah vetrovi fenskega 
tipa, ki povzročajo nenormalno taljenje snega in 
ledu. Snega je v Pirenejih tudi sicer veliko. Nad 
2000 m je povprečna snežna odeja debela 3,5 m, 
v nižjih legah pa manj. Sneg pada od decembra 
do aprila. Pireneji veljajo za bolj snežnate, kot 
so Alpe. V ugodnih predelih obleži sneg (nad 800 
metrov) za 1 do 2 meseca, od 2000 do 2700 m 
za 6 do 8 mesecev in nad 2800 m preko vsega 
leta. Poleg desetine manjših ledenikov se z naj-
višjega vrha spušča najdaljši pirenejski ledenik 
Aneto, ki je dolg skoraj pet kilometrov. 

Ker pirenejske reke tečejo iz nižjih nadmor-
skih višin, so krajše od alpskih. V atlantski regiji 
imajo reke najvišjo vodo jeseni, najnižjo pa v 
avgustu. Osredlnji deli imajo reke najbolj vodnate 
juhija, ko se talita sneg in led in ko z Atlantika 
pihajo vlažni vetrovi. Najnižje stanje Vode imajo 
te reke pozimi. V področjih mediteranskih pada-
vin so reke najbolj bogate z vodo v maju, ko se 
še talita sneg in led. 

Iglasti gozdovi segajo do višine 2100 m. Posa-
mezna drevesa se vzpenjajo še kakih 200 m više. 
Naprej si sledijo travlnati predeli, golo skalovje in 
nazadnje večni sneg. Bukovi gozdovi segajo do 
1500 metrov. 

Pireneji so bili stalno ostra meja med Francijo 
in Španijo. Čeprav vodijo preko gorovja številni 
prevali in dobre ceste, je vseeno prehod pol leta 
nemogoč. Prehodi preko Pirenejev so ravno v 
tistih višinah, kjer sneg obleži zelo dolgo. Edino 

prevali ob Sredozemskem morju so zaradi boljših 
klimatskih prilik dalj časa prehodni. 

Od gospodarskih panog moramo omeniti živi-
norejo, poljedelstvo, industrijo in turizem. Naj-
važnejša živinorejska panoga je ovčarstvo, ki pa 
vse dvajseto stoletje nazaduje, kajti kmečko pre-
bivalstvo se seli v mesta, kjer zelo hitro nastajajo 
novi industrijski obrati. Nekateri ovčarji so se v 
zadnjem času zelo preusmerili v gojenje goveda, 
toda tudi ta gospodarska panoga vztrajno naza-
duje. V osrednjih predelih gojijo govedo zaradi 
mleka, v vzhodnih pa zaradi mesa. Ker so španski 
deli Pirenejev za živinorejo bolj siromašni od 
francoskih, so španski pastirji stalno prihajali na 
francosko stran, kar je večkrat privedlo do krva-
vih spopadov. 

Za razvoj industrije so v Pirenejih dobri po-
goji. Da je bilo rudarstvo razvito ¡že v 13. stoletju, 
nam pričajo različni zapiski in opuščeni rudniki. 
Zaradi večjih tektonskih prelomov in večje sta-
rosti kamenin so vzhodni predeli bolj bogati z 
rudami kot zahodni. Od vseh rud je najvažnejša 
železova, na katero odpade približno tri četrtine 
vse rudarske proizvodnje v Pirenejih. Ostalo od-
pade na svinec in cink, mangan, bakier, pirit, 
kobalt, marmor, boksit itd. Veliko rudnikov je 
visoko v gorah. Zato je posebno v zimskih mese-
cih proizvodnja otežena. 

Proizvodnja električne energije je pričela že v 
začetku dvajsetega stoletja. Največ HE so zgra-
dili na reki Garoni, tako na francoski kot na 
španski strani. V zadnjih letih so Francozi zgra-
dili nekaj velikih elektrarn na rekah, ki tečejo 
v osrednjih delih gorovja. Ponekod so dobili od 
1000 do 1500 m padca. Večkrat smo že brali, 
kako preizkušajo sončne peči, s pomočjo katerih 
že talijo nekatere rude. 

Posebno v severnih in zahodnih delih je na 
desetine večjih tovarn, ki predelujejo bukov, hra-
stov in kostanjev les. Najbolj so znane tovarne 
pohištva, tanina in papirja. V Tulonu je nastala 
ena najmodernejših tovarn papirja na svetu. 

Raziskovalci Pirenejev trdijo, da je pogorje 
turistično bolj privlačno kot Alpe. Skoda je samo 
v tem, da so Pireneji bolj oddaljeni od glavnih 
evropskih prometnih poti. Gorovje je dobro znano 
po številnih toplih vrelcih, od katerih so nekateri 
zelo zdravilni. Ti vrelci so plod geološke prete-
klosti, ko je bilo še polno vulkanizma in tekton-
skih premikanj. V starih kameninah je največ siul-
fidnih, na obrobju pa slanih vrelcev. Nekatere 
toplice so bile poznane že v rimski dobi. Najlepše 
urejen balneološki center je Lišon, poznan po 
veliki radioaktivnosti vode. Poleg tega so Pireneji 
evropsko znani zaradi klimatskih zdravilišč. Tu-
kaj se namreč mešajo gorske in morske zračne 
mase, kar je za zdravje zelo ugodno. Pireneji 
privlačijo tudi tiste turist^, ki pridejo kot ro-
marji v različne cerkve, ki so jih zgradili na čast 
zmag nad Arabci. 
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D a r k o R a d i n j a 

Škavnica - kraška mikroreliefna oblika 
Pri proučevanju matičnega Krasa se mi je že 

pred leti nabralo precej gradiva tudi o drobnih 
površinskih oblikah in domačih imenih zanje. Med 
njimi so posebno svojstvene lepo oblikovane skle-
diee, ki so v celoti izjedene v položna živoskalna 
tla tako. da morejo držati vodo, kar je tudi nji-
hova osnovna karakteristika. Morda vzbujajo prav 
zato še posebno zanimanje, čeprav so razmeroma 
zelo majhne. Saj so namreč edina oblika na 
kraškem površju, ki drži vodo. Vododržen pa je 

apnenec le, če je brez kakršnih koli razpok. Ker 
je takega malo, tudi skalne skledioe niso posebno 
velike in pogostne. Najčešče so dolge dva ali tri 
decimetre, večje pa so precej bolj redke. Po 
obliki so skledioe navadno okrogle ali ovalne. 
Predvsem pa je zanje karakteristično, da so ši-
roke in plitve, pravcate ponvice (slika 1). Globoke 
so navadno le nekaj centimetrov, tako da je raz-
merje med dolžino in globino največkrat 5 : 1 . 
Posebno karakterističen pa je spodjeden rob in 
s« zato pri dnu širše. S previsnim obodom močno 
spominjajo na posebno vrsto antičnih posodic. 

V naši literaturi jih omenjajo le mimogrede in 
domala vselej z drugačno oznako, tako da je 
precej nejasnosti že glede imena samega. Doslej 
sem naletel na več ko desetino imen, s katerimi 
se skuša označiti eno ali drugo njihovo značilnost 

(korozijska kotlica, skalna kotlica, kraška kotlica; 
skalna jamica, kamenita jamica, vodna jamica; 
kamenica, škalha, škavnica: skalna ponvica, kra-
ška ponvica, korozijska ponvica; skalna vdolbi-
nica, korozijska vdolbinica, dnicka ipd.). 

Nekaj dogodkov iz zadnjega časa me je spod-
budilo. da glede te reliefne oblike pišem že sedaj, 
čeprav zaenkrat bolj v terminološkem smislu, ker 
ustrezna proučevanja še niso zaključena. Najprej 
je bil to nesporazum, ki se mi je nedavno pri-

petil v razgovoru s kolegom, ko sva za zgoraj 
opisani pojav uporabljala različni oznaki. Seli 
kasnejše pojasnjevanje je pokazalo, kaj sva v 
mislih pravzaprav imela. Druga vzpodbuda je 
bila trditev, ki sem jo nedavno cul, da je namreč 
srbohrvatska kamenica (1, 2) najbolj primerna in 
nazorna oznaka za to kamenito ponvico, češ da 
je izdolblenost v kamnu njena bistvena poteza in 
da je beseda hkrati tudi domača, slovenska. Naj-
bolj pa me je spodbudil Kuna ver (3) s svojim 
terminološkim sestavkom o drobnih reliefnih obli-
kah visokogorskega krasa, kjer omenja tudi te 
reliefne forme in pravi „da se bo glede ter-
mina zanje težko odločiti, ker jih lahko različno 
imenujemo. Poleg izraza s k a l n e k o t l i c e , bi 
jim lahko rekli še k o r o z i j s k e k o t l i c e , 
k r a š k e p o n v e ali pa morda tudi k r a š k e 

Slika 1 — Tipično oblikovana škavnica: okrogla, plitva in spodjedcncga obada. S 
premerom med 20 in 30 cm ter g lob in« 5 d » 6 cm je tipična tudi po 
velikosti. Na sliki so vidne še druge škavnice v različnih razvojnih fazah 
(Šempolaj na Krasu). 
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k o t l i c e . Morda pa se bo zanje — tako nam-
reč nadaljuje — ¡našlo slovensko ime, kar bi bilo 
najbolje." 

Pri terenskem proučevanju na Krasu sem se 
večkrat prepričal, da pravijo Kraševci tem skal-
nim skledicam s t a v n i c a . Ker gre za matični 
Kras, imajo imena, ki so tam domača, še poseben 
pomen. Toda škavnica ini doma le na Krasu. Po-
znajo jo tudi v Slovenski Istri, na Pivki in 
Trnovskem gozdu, prav tako pa tudi na Notranj-
skem in Dolenjskem krasu ter v Beli krajini. V 
Sloveniji je torej živa na vsem kraškem ozemlju. 
Razlike med posameznimi pokrajinami so le v 
izgovorjavi, saj slišimo razen škavinica tudi še 
škavna in skavina oziroma škaunica, škavbica, 
škauba, škalba, škavla in podobno. 

Vse te besede prihajajo nedvomno od skala 
(4), ki ise ponekod narečno izgovarja skala. Odtod 
tudi zelo številna ledinska imena, na primer 
Skala, Skalce, Nad Skalo, Na Škalcah, Skalana 
pot, Velika in Mala Skala. Skale, pa bodi na No-
tranjskem, Dolenjskem ali Štajerskem. 

Vdolbinica v skali je tedaj skalnica, narečno 
pa škaunica oziroma škavnica. Pomensko je torej 
izraz povsem enakovreden sli. kamenici. Oba 
namreč naglašata, da gre za pojav v kamnu ozi-
roma v skali. 

Besede škavnica Slovenski pravopis ne ome-
nja, prav tako tudi Pleteršnik ne. Pač pa pozna 
pravopis skalnico kot hidronim ( = voda v ska-
lah) in topoinim Skalnica za Sv. Goro pri Gorici. 
Za slednjo pa je videti, da se je to ime šele 
kasneje preneslo na Goro. Bodisi od njenega so-
škega pobočja, kjer so zares lepe škavne ali od 
močnih kraških izvirov ob vznožju. Zato ni docela 
jasno, ali je dobila Sv. Gora ime po škavmah, po 
izvirih v iskali, ali po svoji goli, skalnati podobi. 

Na slovenskem krasu, bodi primorskem, no-
tranjskem ali dolenjskem, pa škavne kot ledinska 
imena niso tako redke, na primer Velike Škavne 
pri Brjah na Krasu, Škavba pri Trebnjah, Raz-
drta Škavna pri Lokvi, Pri Škavbcu blizu Dolenj-
skih toplic, Škavba pri Zapodjah in Škavna pri 
Dragatušu v Beli krajini. Se več pa je tovrstnih 
imen, ki označujejo različne ledinske enote: gozd, 
pašnik, travnik, gmajno ali njivo. Ponekod mo-
remo še ¡ugotoviti, da so poimenovali te enote po 
škavnah, drugod pa zveza ni več jasna. Morda so 
bile škavlne m e d t e m pozabljene, ¡uničene ali pa gre 
za prenos imena, kar je pri topografskem poime-
novanju pogost pojav. Zdi se, da velja to zlasti 
za izvire, ki pritekajo neposredno iz žive skale. 
Bezlaj (4) navaja razen studenca Škalnik v Polš-
niku tudi še ponikalnico Škavba v Mačjem dolu 
pri Veliki Loki ter studenec Škavla v Hrastu in 
izvir Škavie v Beli Krajini. Hkrati omenja, da so 
tovrstna ledinska imena razširjena predvsem „v 
pasu Novo mesto — Trbovlje — Logatec". 

Skalbo ali škalbo kot živo ime za „globel, v 
katero se nabira voda" prvi omenja Badjura (5). 
Zal ne navaja, kje j o je slišal. Da je v enakem 
pomenu živa v okolici Postojne, pa omenja 
Gams (6). 

Na Krasu označujejo manjše, do dva ali tri 
decimetre velike skalne skledice za škavnice, med-
tem ko pravijo večjim, navadno nad pol metra 
velikim, škavne. Zanimivo, da med ledinskimi 
imeni deminutivnih oblik nisem zasledil. Oč.tno 
so le škavne tiste, ki so za domačine markantne 
in pomembne hkrati. Škavlne, ki držijo po več 
desetin litrov vode, so bile na Krasu za časa 
nekdanjega ovoarstva zelo pripravne za napaja-
nje drobnice. Skrbino so jih čuvali in ščitili pred 
soncem, da voda ni prehitro izhlapela. Marsi-
kje so s kraško ilovico zvišali nižje dele oboda, 
da so držale več vode. Največkrat je ravno po 
takih škavnah dobila ime bližnja okolica, pašnik, 
travnik ali gozd. 

Blizu Kostanjevice na Krasu služi za napajanje 
divjadi obsežna škavna, ki je po velikosti prav-
cato korito, dolgo več ko dva metra (slika 2). 
Velike škavne so še pri Brjah, Kosoveljah, Lokvi, 
Lipici in še kje. Velike skalne kotiice (to je 
škavne), dva in več metrov široke, omenja z vi-
sokogorskega krasa tudi Kuna ver (7). Pravzaprav 
je škavnic in škaven veliko več kot si navadno 
mislimo. O njihovi razširjenosti imamo največkrat 
napačni vtis zato, ker so škavnice navadno na bolj 
skalnatih, bolj razjedenih in zato tudi bolj od -
ročnih legah. 

Terminološko se škavnica-škavna odlikuje po 
treh zelo pomembnih svojstvih. Prvič, zelo na-
zorno nam označuje bistvo te drobne reliefne 
oblike, namreč njeno genetično navezanost na živo 
skalo. Drugič, gre za domačo še živo besedo, ki 
se dokaj lenotno pojmuje, namreč kot vdolbinica 
z vodo v živi skali. In tretjič, znana je še v vseh 
slovenskih kraških pokrajinah. Mogli bi sicer 
izbirati med škavno in škalbo. Toda škavna je 
bolj pripravna, ker za škalbo deminutivna oblika 
ni v navadi. Glede pisave škavnica-škavna ali 
škalnica-škalna pa predlagam, da uporabljamo 
prvi dve, ker bi pri drugih dveh — če bi bili 
glede knjižnega jezika dosledni — morali prav-
zaprav pisati skalnica-skalna, kar pa je že močno 
oddaljeno od sedaj žive oblike. 

Pojmovno in terminološko sta tu še dva pro-
blema. Skalne vdolbinioe ne nastajajo samo na 
zakraselem površju temveč tudi drugod, na pri-
mer v kraških jamah in to na tleh, stenah ali 
stropu, nastajajo pa tudi ob imorski obali in v 
rečnih koritih. Pri tem gre sicer za sorodne a 
vendarle različne oblike in za različno genezo. 
Zato s pojmom škavna ne moremo ustrezno za-
jeti vseh teh oblik, pa tudi prave potrebe ni, ker 
imamo zanje, vsaj za nekatere, na primer drasle, 
posebna imena. Izraz škavinica naj bi obdržali le 
za vdolbinioe na kraškem površju in za tiste v 
tleh kraških jam, ki so v zvezi s stoječo vodo 
tako kot one na površju, torej nedvomno rezultat 
korozijskih procesov. Take jamske škavnice so na 
primer v začetnem delu Škocjanskih jam. 

Glede dosedanjih izrazov, ki se skušajo vpe-
ljati za škavtnico. pa velja predvsem to, da so eni 
po svojem pomenu preohlapni, medtem ko so 
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drugi, zlasti glede generične opredelitve pojava, 
preozki. 

Pri doslej najbolj pogostnem izrazu — koro-
zijska kotliea — je nevšečno to, da se uporab-
lja v zelo širokem smislu; ne le v pomenu stavnice 
temveč tudi za druge, zelo različno oblikovane in 
različno nastale vdolbine v kraškem podzemlju, ki 
največkrat niti ne nastajajo na tleli kot zaprte 
oblike temveč predvsem na stenah in stropovju 
jam. Razen tega je pri vseh teh kotlicah sporna 
tudi geneza. Saj diskusije o njihovem erozijskem 
oziroma korozijskem poreklu še vedno niso za-
ključene. Ge bi hoteli obdržati ta izraz kot skupno 

ime za različne vrste in različne oblike vseh živo-
skalnih kotanj — taka oznaka je namreč potrebna 
— potem bi bolj kazalo uporabljati izraz s k a I n e 
k o t l i c e , kamor bi prištevali tudi one v rečnih 
koritih in v morski brežini. Za posamezne vrste 
teh kotlic pa bi uporabljali določnejše oznake. 
Ena od teh je tudi škavnica. 

Glede na genezo bi sicer v načelu mogli govo-
riti o korozijskih in erozijskih kotlicah. Ker pa 
se pri tvorbi oba procesa pogosto prepletata, bi 
se morali najprej dogovoriti, kdaj poimenujemo 
obliko po enem, kdaj po drugem. Ce jo bomo 
imenovali po prevladujočem procesu, se bo treba 
dogovoriti tudi glede meritvenih metod. 

Ne sme nas začuditi, da o drobnih reliefnih 
oblikah še nimamo dognane in ¡ustaljene termino-
logije in da ne poznamo dovolj domačih imen 
zanje. Sodobna geomorfologija ee namreč šele v 

zadnjem času načrtno usmerja v proučevanje 
mikroreliefa. Da je bil ta doslej zanemarjen, je 
deloma umljivo spričo njegov ih neznatnih dimen-
zij ne pa tudi spričo njegove splošne razširjenosti. 
Danes pa se skuša ravno s pomočjo drobnih 
reliefnih potez osvetliti v riiarsičem še vedno 
sporno strukturo morfogenetskih procesov, kar 
velja posebno za kraški relief. V* okviru teh 
morfogenetskih študij dobivajo drobne kraške 
oblike močno na pomenu. 

Da je bil mikrorelief zanemarjen. spoznamo 
že po tem. da njegova terminologija tudi drugod 
po svetu še ni ustaljena in dognana. Pri nemških 

geomorfologih prav tako ni enotnosti in uporab-
ljajo na primer za škavnico več oznak: Trichter-
karren (8), Napfkarneii (9), Nischenkarren (10), 
Losungsnischen (11) itd. Bogli, eden najbolj zna-
nih tovrstnih raziskovalcev, je začel uporabljati 
sh. kameinico (12) in ni izključeno, da bodo 
oznako sprejeli v mednarodno literaturo. 

Tokrat smo očitno zamudili priložnost, da bi 
domače ime s klasičnega krasa pravočasno posre-
dovali mednarodnemu znanstvenemu krogu, ki bi 
ga nedvomno sprejel. V nenaseljenem visokogor-
skem alpskem svetu, kjer škavnice še največ pro-
učujejo, domačih imen ni, medtem ko so na 
našem obljudenem kraškem ozemlju enako razšir-
jena kot druga kraška imena, ki so v preteklosti 
našla pot v mednarodno kraško terminologijo. 
Glede imena kamenica je videti, da ga je Bogli 
na hrvatskem krasu sam odkril, podobno kot so 

« 

Slika 2 — Velika in /. v o d o stalno napolnjena koritasla škavna. dolga vež ko 2 m. 
Korozi jsko dinamiko pospešuje v n je j nakopičen organski svet, živ in 
odmrl , ki je bogat vir bioge.nega C 0 2 (Hudi log na Krasu). 



tuji raziskovalci odkrivali naša domača kraška 
imqna tudi že v preteklosti! 

Ob vsem tem gre še za naslednji problem: 
Škav|nice se tudi med seboj razlikujejo in je vi-
deti, da gre za več tipov oziroma podtipov. Pri 
tem ne gre le za različne razvojne stadije temveč" 
tudi za učinke različnega prirodnega okolja, v 
katerem so nastale. Ze na našem krasu ugotavlja-
mo, da so razen celih škavnic tudi odprte. Pri 
slednjih je del oboda znižan in škavnice vode ne 
drže več. Ene in druge pa so le dve razvojni 
obliki istega procesa. Tem drugim pravijo na 
Krasu razdrte škavnice. Oznaka se mi zaradi 
adjektiva, ki ponazarja bolj mehanične kot ke-
mične učinke, ne zdi posebno primerna. Ustrez-
nejši bi bil izraz odprta škavnica. Ta pa ni vselej 
rezultat starejšega stadija, temveč se morejo 
škavnice že od vsega začetka razvijati polkrožno, 
odprto. 

Medtem ko so škavnice na Dinarskem krasu v 
bistvu enotnega tipa in moremo razlike glede 
sekundarnih znakov posebej opredeliti (ovalne, 
koritaste, spodjedene, odprte), pa se zdi, da so 
škavnice švicarskih in nemških Alp v marsičem 
drugačne. 

Po opisu in fotografijah sodeč so tako imeno-
vane Trichterkarren (8) dejansko posebnega, lija-
kastega tipa in to oznako zaslužijo. Tudi Niscben-
karren oziroma Fusstritten (10) dejansko spomi-
njajo na niše v steni oziroma na delne odtise 
stopal. Od škavnic dinarskega krasa pa se razli-
kujejo tudi po tem, da so globlje in na bolj 
nagnjenih tleh ter iso brez previsnega roba in le 
enostransko razvite. Gre prazaprav za posebne 
oblike, ki so znane tudi iz našega visokogorskega 
krasa in jih Kuna ver (3) označuje kot polk rožne 
korozijske izjedenine. Zanje je karakteristično, 
da so pretežno na bolj nagnjenem svetu, tudi do 
30° naklona, medtem ko so škavnice praviloma na 
ravni ah vsaj zelo položni podlagi. 

In slednjič še o genezi škavnic. Opazovanja 
kažejo, da kemično razjedanje apnenca že na 
manjši, čeprav na videz homogeni skalni ploskvi, 
ni povsod enako. Različno je po intenzivnosti in 
usmerjenosti. Kjer pride zaradi te selektivne ko-
rozije do lokalno bolj dinamičnega in koncentrično 
usmerjenega izjedanja, se apnenec hitreje uničuje 
in začenja nastajati vdolbinica. Proces se pospeši, 
ko začno učinkovati na podlago tudi še kisline, ki 
jih Ustvarjajo v teh nastajajočih miniaturnih de-
presijah nabirajoče se organske snovi (listje, mah, 
hšaj, alge, prst). 

Oblika škavnic Kaže, da gre sicer za lokalno 
koncentrirano korozijo, ki pa vdolbinioe hitreje 
širi kot poglablja. Učinki bočne korozije se uve-
ljavljajo zlasti v starejših razvojnih stadijih. Škav-
nice so najbolj prepričljive korozijske mikrore-
lieine oblike in hkrati tudi najbolj monogenetske 
narave. V podrobnosti je seveda tudi njih geneza 
precej zapletena, kar velja zlasti za posamezne 
razvojne faze in za učinkovanje glede atmosfer-
skega oziroma biogenega CO,. Po Rogliou (2) naj 
bi bile škavnice sploh rezultat biokemičnih pro-

cesov, kar pa za one v podzemlju in visokogorju 
ne more veljati. 

Nekateri pripisujejo škavnicam zonalnost (10). 
V Alpah naj bi bile predvsem v pasu med 1900 in 
2250 ¡m. Proučevanja pri nas pa kažejo, da se 
raztezajo škavnice od morske obale de najvišjih 
delov naših Alp. Toda glede na to, da so razvite 
v mediteranskem, kontinentalnem in visokogor-
skem podnebju, je med njimi tudi marsikatera 
razlika. V visokogorski klimi so navadno globlje 
ki bolj lijakaste, v mediteranski pa bolj plitve in 
bolj spodjedenih robov. Take poteze in razlike 
dajejo škavnicam večji pomen kot bi ga sicer 
imele glede na svojo velikost. Večji pomen imajo 
zato, ker morejo s svojimi klimomorfogenetskimi 
potezami prispevati k razumevanju kraške mor-
logeneze in kraškega reliefa nasploh. 

SkaVnice so tudi na pokritem krasu, kakor 
sklepamo po redkih primerih, ki smo jih našli na 
umetno razgaljenih škrapljah. Od onih na golih 
tleh se razlikujejo po blagih in gladkih oblikah, 
brez kakršnih koli ostrih robov ali spodjedenega 
oboda. 

Izjemoma se razvijajo škavnice tudi na sili-
katnih kameninah (13). Zelo lepa primera dveh 
škaven (vvather pit) na granitu sta prikazana v 
Demekovi študiji (14). 

Škavnice štejejo nekateri za eno izmed oblik 
škrapljastega površja. A glede na to, da so prve 
rezultat stoječe vode in radialno usmerjene koro-
zije, medtem ko so škraplje delo linearno odteka-
joče vode, so škavnice tudi generično samostojna 
mikroreliefna oblika. 
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R o b e r t fciuttlj} 

Revolucija Zemlje in določevanje geografskih 
koordinat po Soncu 

Prikaz revolucije Zemlje s pokončno osjo v 
poševni ravnini v kombinirani projekciji nam 
nudi neposredno možnost določevanja geografskih 
koordinat na nižji stopnji, s pogojem, da imamo 
zato dovolj časa in da se le polagoma približu-
jemo svojemu cilju. Tudi za višjo stopnjo bi bila 
to primerna priprava za projekcijo revolucije 
Zemlje na nebesno kroglo in njenim ekvatorskim 
koordinatnim sistemom. 

Da to dosežemo, lahko na nižji stopnji vsaj 
v tem primeru obravnavamo Zemljo kot kroglo; 
obenem pa lahko eliptično pot Zemlje prikažemo 
kot krožnioo in pojme perihela in afela prepu-
stimo višji stopnji. 

Važno pa je, da obravnavamo kroženje Zem-
lje okoli So|nca v zvezi s središčnim sončnim žar-
kom kot najvažnejšim iz snopa sončnih žarkov, s 
katerim Sonce neprestano osvetljuje vrtečo se 
Zemljo. Ker je ekvatorska ravnina v naši projek-
ciji kot izhodiščna ravnina za nihanje središčnega 
sončnega žarka proti severu in jugu v liniji naših 
oči, je ta projekcija najprimernejša za razumeva-
nje sončne deklinacije. Z nazorno razlago sončne 
deklinacije pa nam je zelo olajšano delo pri dolo-
čevanju geografskih koordinat neposredno iz pro-
storne predstave gibanja Zemlje okoli Sonca. 

Kombinirana projekcija kot uvod v določeva-
nje geografskih koordinat poljubnega opazovali-
šča na zemeljski površini nam nudi to-le možnost 
razlage. 

Zemlja je oddaljena od Sonca 150 milijonov 
kilometrov (natančneje je sr. oddaljenost 149 mi-
lijonov 600 tisoč km) in v tej oddaljenosti kroži 
okoli sonca s svojo pokončno osjo v poševni 
ravnini, ki tvori z zemeljsko osjo kot 66 1 / 2 z 
ravnino zemeljskega ekvatorja pa kot 231/2°-
Zemlja se v prostoru vrti okoli svoje osi od za-
hoda proti vzhodu in v isti smeri kroži tudi 
okoli Sonca. Zaradi velike oddaljenosti Zemlje od 
Sonca in zaradi velike razlike v njunih premerih, 
vpada na vrtečo se Zemljo ves čas praktično 
snop vzporednih sončnih žarkov. Od vsega tega 
snopa je najvažnejši tisti, ki gre od središča 
Sonca proti središču Zemlje in ga imenujemo 
središčni sončni žarek. Tam, kjer vpada na ze-
meljsko površino, ima opazovalec Sonce v zenitu, 
pri enkratnem obkroženju Zemlje okoli sonca pa 
poriše ravnino Zemljinega tira. Ker kroži Zemlja 
okoli Sonca v poševni ravnini, vpada snop žarkov 
enako na obe zemeljski polobli takrat, ko je v 
isti višini s Soncem. Ko je najniže pod Soncem, 
vpada snop od zgoraj navzdol strmeje na severno 
poloblo in ko je Zemlja najviše nad Soncem, 
vpada-od spodaj navzgor strmeje na južno pol-
oblo. Pri enkratnem obkroženju Zemlje okoli 
Sonca se tako na vsej zemeljski površini stalno 

Velndar mornar, ko je najvišji dan, 
izmeri daljo in nebesno stran. 

(O. Zupančič) 

spreminja kot vpada sončnih žarkov in s tem tudi 
množina prejete toplote. 

Glavne spremembe vpada sončnih žarkov so 
torej povezane s štirimi točkami na njenem tiru, 
ki razdeli krožni tir Zemlje na štiri dele, po 
katerih kroži Zemlja v štirih različnih letnih ča-
sih zmernih pasov, ki pa so za obe zemeljski pol-
obli nasprotni. Oznake položajev Zemlje v ome-
njenih štirih točkah pa so povezane z letnimi 
časi v severnem zmernem pasu. Tako se nahaja 
zemlja 21. marca — ob začetku pomladi v isti 
višini s soncem v smeri navzdol in se nato vso 
pomlad, ki traja tri mesece, spušča proti naj-
nižji točki svojega tira — 21. junija — ob za-
četku poletja, se nahaja na svojem tiru najniže 
pod Soncem, in se nato vse poletje, ki traja tri 
mesece, dviga navzgor. Ob začetku jeseni — 23. 
septembra — pa je spet v isti višini s Soncem, 
toda v smeri navzgor in se vso jesen, ki traja tri 
mesece, dviga proti najvišji točki svojega tira — 
22. decembra, ob prioetku zime, se nahaja naj-
više nad Sonoem ter se nato vso zimo. ki traja 
tri mesece, spet spušča navzdol do tiste točke 
svojega tira, kjer je 21. marca spet v isti višini 
s Soncem, torej do začetka pomladi. 

Pri tem, ko kroži Zemlja okoli Sonca, zaniha 
središčni sončni žarek od ekvatorja proti severu 
in jugu, pri tem pa porisuje na vrteči se Zemlji 
okoli njene osi vijačnico, ki se od ekvatorja 
odvija izmenoma proti obema povratnikoma. Raz-
mak vijačnice v meridianski smeri je največji na 
ekvatorju z vrednostjo okoli 23' ali 23 milj, nato 
pa se proti severu ali jugu postopoma zmanjšuje 
do vrednosti 0 na povratnikih. Vijačnica je torej 
najredkejša na ekvatorju, ki ga seka približno 
pod kotom 3' . 5, nato pa je proti povratnikoma 
vedno gostejša in seka vzporednike pod vedno 
ostrejšim kotom. Z vedno manjšim razmakom vi-
jačnice od ekvatorja proti severu in jugu pojema 
torej tudi hitrost odmikanja središčnega sončnega 
žarka. In ker je senčni krog vedno pravokoten na 
središčni sončni žarek, se vzporedno z njegovim 
premikanjem oddaljuje in približuje poloma s 
hitrostjo, ki je enaka hitrosti oddaljevanja in pri-
bliževanja središčnega sončnega žarka ekvatorju. 

Kakor je vijačnica najredkejša na ekvatorju 
in vse gostejša proti povratnikoma, tako se senčni 
krog odmika od polov z vebko hitrostjo približno 
23' ali 23 milj na dan, kar je 0,5 m/sek in s 
pojemajočo hitrostjo do 0 m/sek na polarnih 
krogih. Od tam pa se spet z naraščajočo hitrostjo 
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bliža poloma, ki ju preide zopet z največjo hi-
trostjo. Kadar gre senčni krog skozi oba pola in 
os, kjer leže središča vzporednikov, razpolavlja 
vse vzporednike in imamo takrat enakonočje. Pri 
oddaljevanju od polov pa seka senčni krog vzpo-
rednike vedno bolj poševno na neenake dele v 
senci in svetlobi, razlika med dolžino dni in noči 
6e veča. In ko jih seka ob solsticijih najbolj po-
ševno pod kotom 66 1/20- tedaj imamo na severni 
polobli najkrajše noči in najdaljše dneve, na južni 
polobli pa najdaljše noči in najkrajše dneve. 
Obratno pa ise razlika med dolžino dni in noči pri 
približevanju senčnega kroga polagoma manjša in 
na polih izenači. 

Prehod med ravno nasprotno razliko dolžine 
dni in noči na obeh zemeljskih poloblah je osred-
nji vzporednik, zemeljski glavni krog ekvator, ki 
ga senčni krog kot glavni krog vedno razpolavlja 
in je zato na ekvatorju dolžina noči (12 ur) vedno 
enaka dolžini dneva (12 ur). 

Posebno pa lahko pritegnemo pozornost in 
zanimanje učencev s tem, če mimogrede pouda-
rimo, da leti Zemlja v vesoljskem prostoru po 
svojem krožnem tiru okoli Sonca kot ogromna 
vesoljska ladja, vrteča se okoli svoje osi od za-
hoda proti vzhodu s hitrostjo 30 km/sek ali 108 
tisoč km/h in se s to hitrostjo pozimi dvigne na 
svojem poševnem tiru približno 60,000.000 km 
visoko nad Sonce, poleti pa se spusti približno za 
60,000.000 km globoko pod Sonce. 

Oglejmo si sedaj v tej projekciji posamezne 
faze gibanja Zemlje okoli Sonca, glavne mejne 
točke njenega tira, kjer je Zemlja v položaju 
ekvinokcijev in solsticijev ob začetku štirih letnih 
časov. V zmernih pasovih — in vmesne poti. po 
katerih kroži Zemlja med letnimi časi samimi. 

2 1 . m a r c a — p o m l a d n i e k v i n o k c i j 
a l i p o m l a d n o e n a k o n o č j e 
Ko je Zemlja s svojo pokolnčno osjo na pvojem 

poševnem tiru okoli Sonca v smeri navzdol v isti 
višini s Soncem, doseže središčni sončni žarek po 
svoji vijačnici ekvator in vzporedno z |njim senčni 
krog ob zemeljskem polu — to je trenutek, ko 
nastopi pomlad. Zemlja se nahaja tedaj v polo-
žaju pomladnega ekvinokcija. Središčni sončni 
žarek seka takrat ekvator, drsi tesno ob njem in 
opazovalci na ekvatorju imajo ta dan sonce v 
zenitu. Ker vpada središčni sončni žarek z vsem 
svojim snopom pravokotno na zemeljsko os, gre 
nanj pravokotni senčni krog točno prek obeh po-
lov in skozi zemeljsko os. In ker leže središča vseh 
zemeljskih vzporednikov v zemeljski osi, seka 
senčni krog vse vzporednike pravokotno in jih 
razpolavlja na razsvetljieno in temno polovico, 
tako da imajo ta dan vsa opazovališča na vseh 
vzporednikih enako dolge dneve, trajajoče prav 
kakor noči po 12 ur. Nastopilo je pomladno 
enakonočje. 

Ker sta obzorni ravnini obeh polov vzporedni 
z ekvatorsko, snop vzporednih sončnih žarkov pa 
vpada vzporedbo z ekvatorsko ravnino — ta dan 
obseva Solnoe oba pola vzporedno z njunima ob-

zornima ravninama, ki gresta skozi središče Sonca 
in imata zato opazovalca na obeh polih Sonce na 
horizontu. Ker se giblje Zemjjia s svojo pokončno 
osjo po svojem krožnem tiru v smeri navzdol, 
prisije v tem primeru nastopa pomladi Sonce 
prvikrat na severni pol po 6 mesecev trajajoči 
večni polarni noči. Na južni pol pa sije zadnji-
krat po 6 mesecev trajajočem večnem polarnem 
dnevu. 

2 1 . m a r e c — 2 1 . j u n i j — 
P o m l a d ( j e s e n ) 

Ko se Zemlja pri svojem kroženju okoli Sonca 
spušča od položaja pomladnega ekvinokcija nav-
zdol proti najnižji točki svojega tira — porisuje 
na vrteči se Zemlji središčni sončni žarek vijač-
nico vedno više od ekvatorja proti severu; tako 
tvori z ¡njim vzporedni snop sončnih žarkov na-
sproti ekvatorski ravnini vedno večji kot z zgor-
nje severne strani in obseva severno poloblo vedno 
strmeje, južno poloblo pa vedno bolj poševno. 
Obenem se z oddaljevanjem središčnega sončnega 
žarka od ekvatorja, oddaljuje tudi senčni krog 
od obeh polov ter vedno bolj odkriva področje 
okoli severnega pola Soncu, področje okoli južne-
ga pola pa v edino bolj zakriva v senco. Na pol-
dnevni strani Zemlje raste višina Sonca nad ob-
zomo ravnino severnega pola. katerega opazova-
lišče se z vso obzorno ravnino vred enkrat na dan 
(v 24-tih lurah) zavrti pod vedno višjim soncem. 
Nasprotno pa se po končanem večnem polarnem 
dnevu spušča Sonoe pod obzorno ravnino južnega 
pola, katerega opazovališoe se enkrat na dan 
zavrti z obzorno ravnino vred pod svetlim nebom 
dolgotrajne večerne zarje na poldnevni strani 
Zemlje. Ker seka senčni krog skozi središče Zem-
lje vzporedhiške kroge vedno bolj poševno na 
neenake dele v svetlobi in senci, se na severni 
polobli noči krajšajo in dnevi daljšajo, na južni 
polobli pa se noči daljšajo in dnevi krajšajo. 

2 1 . j u n i j — P o l e t n i s o l s t i c i j a l i 
p o l e t n i s o n č n i o b r a t 
Ko se Zemlja približuje svojemu najnižjemu 

položaju pod Soncem, zarisuje središčni sončni 
žarek na vrteči se Zemlji svojo vijačnico vedno 
više nad ekvatorjem in v trenutku, ko doseže 
Zemlja na svojem tiru najnižjo lego pod Soncem, 
doseže središčni sončni žarek najvišji vzporednik 
na severni polobli — severni povratnik. 

Središčni sončni žarek tvori tedaj z vsem sno-
pom vzporednih sončnih žarkov nasproti ekvator-
ski ravnini s severne strani kdt 23 1/2°- Vzporedno 
z njim pa se je senčni krog odmaknil za isto 
število stopinj od zemeljskih polov vse do vzpo-
rednikov 66 l/¡j° N in S do polarnih krogov. Tako 
je v trenutku, ko je Zemlja dosegla svojo naj-
nižjo lego pod Soncem, severni pol odkrit vse do 
severnega polarnega kroga in je južni pol vse do 
južnega polarnega kroga v senci. In ker sije 
sonoe od zgoraj navzdol najbolj strmo na severno 
poloblo, in segajo njegovi žarki še prek severnega 
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pota na polnomo stran Jo severnega polarnega 
kroga, — Inajbolj poševno pa na jiužno poloblo, na 
poTdnevni strani pa samo do južnega polarnega 
kroga, se v tem trenutku začne na severni pol-
obli poletje, jna jlužni pa zima. 

Ker sta obzorni ravnini obeh polov vzporedni 
ekvatorski, sije Sonoe na vrtečo se obzorno rav-
nino pod kotom 23 1/2opazovališče -na severnem 
polu je tedaj doseglo svoj najvišji poldan — 
nasprotno pa je 231/2° P°d vrtečo se obzorno 
ravnino južnega pola, katerega opazovališče ima 
v tem trenutku najbolj globoko polnoč. Severni 
polarni krog je zadnji vzporednik od severnega 
pola proti jugu, ki je ves v soncu in opazovalec 
ha njem je ob 'enkratnem zavrtenjiu Zemlje okoli 
njene osi vseh 24 ur obsijan od Sonca. Ko doseže 
opazovalec na polnočni strani Zemlje senčni krog, 
gre obzorna ravnina njegovega horizonta skozi 
središče Sonca, na poldnevni strani pa pride opa-
zovalec s svojo obzorno ravnino 47° globoko pod 
Sonce. Nasprotno pa je južni polarni krog zadnji 
vzporednik od južnega pola proti severu, ki je 
še ves v senci in katerega opazovalec je ob en-
kratnem zavrteuju Zemlje okoli njene osi vseh 
24 Ur V senci. Le ko doseže opazovalec na pol-
dnevni strani senčni krog, gre obzorna ravnina 
hjegovega horizonta skozi središče Sonca in ga 
nato zopet zakrije. 

Ker seka senčni krog vse vzporednike med 
polarlniim krogom skozi središče Zemlje najbolj 
poševno pod kotom 661/20 na neenake dele v 
svetlobi in senci, imamo na severni polobli naj-
krajše Inoči in najdaljše dneve, na ekvatorju noč 
enako dnevu, na južni polobli pa najdaljše noči 
in najkrajše dneve. 

2 1 . j u n i j — 2 3 . s e p t e m b e r — 
P o I e t j e ( z i m a) , 
V trenutku, ko se prične Zemlja dvigati iz 

svoje najnižje lege pod Soncem po svojem krož-
nem tiru navzgor, se središčni sončni žarek obrne 
in na vrteči se Zemlji nadaljnje tri mesece pori-
šuje vijačnico, ki se od severnega povratnika 
vedno bolj približuje ekvatorju. Z in jim vzpo-
redni snop sončnih žarkov sije na severno poloblo 
vedno manj strmo in na južno poloblo vedno 
manj poševno. Vzporedno s približevanjem sre-
diščnega sončnega žarka ekvatorju se tudi senčni 
krog približuje poloma, in področje polarnega 
dneva okoli severnega pola in večne polarne noči 
okoli južnega pola se vedno bolj zožuje. Na pol-
dnevni strani Zemlje zato upada višina Sonca nad 
obzorno ravnino severnega pola, katerega opazo-
vališče se z obzorno ravnino vred enkrat na dan 
zavrti pod vedno nižjim Soncem. Nasprotno pa se 
Sonce dviga k obzorni ravnini južnega pola, kate-
rega opazovališče se po končani temni noči z 
obzorno ravnino vred enkrat na dan zavrti pod 
vedno svetlejšim nebom dolgotrajne jutranje 
zarjo. Ker s približevanjem poloma seka senčni 
krog vzporedniške kroge skozi središče Zemlje 
pod vedno večjim kotom, se na severni polobli 

noči daljšajo in dnevi krajšajo, na južni polobli 
pa se noči krajšajo in dnevi daljšajo. 

2 3. s e p t e m b e r — J e s e n s k i e k v i -
h o k c i j a l i j e s e n s k o e n a k o n o č j e 

V trenutki, ko je ZemTja s svojo pokončno 
osjo na svojem poševnem krožnem tiru v smeri 
havzgor v isti višini s Soncem, doseže središčni 
sončni žarek po svoji vijačnici ekvator, senčni 
krofT pa oba pola. Zemlja ie tedaj v položaju je-
senskega ekvinokcija na začetku jeseni na severni 
polobli, pomladi pa na južni polobli. Senčni krog, 
ki poteka preko obeh polov in skozi zemeljsko os, 
zopet razpolavlja vse vzporednike na razsvetljene 
in temne Polovice in vsa opazovališča na vseh 
vzporednikih imajo zopet enako dolsre dneve, ki 
trajaio 12 ur in enako dolge noči. Tedaj je nasto-
pilo jesensko enakonočje. Središčni sončni žarek 
drsi zopet ob ekvatorju vrteče se Zemlje in vsi 
opazovalci ob ekvatoriu imajo ta dan sonce v 
zenitu. Po šestih mesecih obseva snop vzporednih 
sončnih žarkov oba pola vzporedno z njunima 
obzoilnima ravninama. Zaradi tega gresta obzorni 
ravnini obeh polov skozi središče Sonca in imata 
ta dan opazovališči na obeh polih Sonce zopet na 
horizontu. Ker se giblje Zemlja na svojem tiru s 
svojo pokončno osjo mimo sonca v smeri navzgor, 
sije Sonce v trenutku, ko doseže središčni sončni 
žarek ekvator. Ina severni pol zadnjikrat po sest 
mesecev trajajočem večnem polarnem dnevu, na 
južni nol pa prisije prvikrat po sest mesecev 
trajajoči večni polarni ¡noči. 

2 3 . s e p t e m b e r — 2 2 . d e c e m b e r — 
J e s e n ( p o m l a d ) 

Ko se prične Zemlja po svojem krožnem tiru 
dvigati od položaja jesenskega ekvinokcija proti 
najvišji točki svojega tira, porisuje središčni 
sončni žarek na vrteči se Zemlji vijačnico vedno 
niže od ekvatorja proti jugu. Tako tvori z njim 
vzporedni snop sončnih žarkov vedno večji kdt z 
ekvatorsko raVriilno s spodnje, južne strani in zato 
obseva severlno poloblo vedno bolj poševno, južno 
poloblo pa vedno bolj strmo. Ko se središčni 
sončni žarek oddaljuje od ekvatorja, se obenem 
tudi senčni krog oddaljuje od obeh polov ter 
vedno bolj zakriva v senco področje okrog sever-
Inega pola, in Soncu vedno bolj odkriva področje 
okrog južnega pola. Po končanem večnem polar-
nem dnevu se spušča Sonoe pod obzorno ravnino 
severnega pola, katerega opazovališče se enkrat 
na dan zavrti z obzorno rav nino vred pod svetlim 
nebom dolgotrajne večerne zarje nad horizontom 
poldmevne strani Zemlje. Nasprotno pa raste vi-
šina Sonca nad obzorno ravnino opazovališča juž-
nega pola, ki se z obzorno ravnino vred vrti pod 
vedno višjim Soncem. Ker seka sončni krog vzpo-
rednike skozi središče Zemlje vedno bolj poševno 
ha neenake dele v svetlobi in senci, se na severni 
polobli noči daljšajo in dnevi krajšajo, na južni 
polobli pa noči krajšajo in dnevi daljšajo, 
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Slika 1 — Nihanje središčnega sončnega žarka — Sončna dcklinacija 

2 2. d e c e m b e r — Z i m s k i s o l s t i c i j 
a l i z i m s k i s o in č in i o b r a t 
Ko se Zemlja približuje najvišji točki svojega 

poševnega tira nad Sonoem, zarisuje središčni 
sončni žarek na vrteči se Zemlji svojo vijačnico 
vedno globlje pod ekv atorjem, in v trenutku, ko 
doseže Zemlja na svojem tiru najvišjo lego nad 
Soncem doseže središčni sončni žarek svoj naj-
nižji vzporednik na južni polobli — južni povrat-
nik. Središčni sončni žarek z vsem svojim snopom 
vzporednih žarkov tvori sedaj nasproti ekvatorski 
ravnini z južne strani kot 23 1/2°- Vzporedno z 
njim pa se je senčni krog odmaknil za isto šte-
vilo stopinj od obeh polov vse do vzporednikov 
661/20 N in S. do polarnih krogov. Tako je v 
trenutku, ko je Zemlja dosegla svojo najvišjo lego 
nad Sonoem, severni pol vse do severnega polar-
nega kroga v senci, južni pol pa je odkrit nasproti 
Soncu vse do južnega polarnega kroga. In ker 
sije Sonce od spodaj navzgor najbolj strmo na 
južno poloblo, kjer segajo njegovi žarki še preko 
južnega pola na polnočno stran do južnega polar-
nega kroga in najbolj poševno na severno poloblo, 
kjer obsevajo njegovi žarki poldnevno stran samo 
do severnega polarnega kroga, se v tem trenutku 

Erične na severni polobli zima, na južni pa po-
;tje. Na obzorni ravnini obeh polov, ki sta vzpo-

redni ekvatorski, vpada snop vzporednih sončnih 

žarkov pod istim kotom 23 l/2° in tako je sonce 
za isto število stopinj pod vrtečo se obzorno rav-
nino severnega pola, katerega opazovališče ima 
v tem trienutku najglobljo polnoč. Nasprotno pa 
sije pod kotom 23 i/2° na vrtečo se obzorno rav-
nino južnega pola. katerega opazovališče ima v 
tem trenutku svoj najvišji poldan. Severni polarni 
krog je zadnji vzporednik od severnega pola proti 
jugu, ki je še ves v senci in čigar opazovalec je 
ob enkratnem za vrtenju Zemlje okoli njene osi 
vseh 24 iur v senci. Le ko doseže opazovalec na 
poldnevni strani senčni krog, gre obzorna ravnina 
njegovega horizonta skozi središče Sonca in ga 
nato zopet zakrije. Nasprotno pa je južni polarni 
krog zadnji vzporednik od južnega pola proti 
severu, ki je ves v soncu in čigar opazovalec je 
ob enkratnem zavrtenju Zemlje okoli njene osi 
vseh 24 ur obsijan od Sonca. Ko doseže opazovalec 
na polnočni strani Zemlje senčni krog, gre ob-
zorna ravnina njegovega horizonta skozi središče 
Sonca, na poldnevni strani pa pride opazovalec 
s svojo obzorno ravnino 47° globoko pod Sonce. 
Ker seka senčni krog vse vzporednike med polar-
nima krogoma skozi središče Zemlje poševno pod 
kotom 66 1/20 na neenake dele v svetlobi in senci, 
imamo na severni polobli najdaljše noči in naj-
krajše dneve, na ekvatorju noč enako dnevu, na 
južni polobli pa najkrajše noči in najdaljše dnev-e. 
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2 2 . d e c e m b e r — 2 1 . m a r e c — 
Z i m a ( p o I e t j e ) 
V trenutku, ko se začne Zemlja po svojem 

tiru spuščati s svoje najvišje lege nad Soncem 
navzdol, se središčni sončni žarek obrne in na 
vrteči se Zemlji nadaljnje tri mesece porisuje vi-
jačnico, ki ¡se od južnega povratnika dviga nav-
zgor in od juga proti severu približuje ekvatorju. 
Z njim vzporedni snop sije na severno poloblo 
vedno manj poševno in na južno poloblo vedno 
manj strlmo. Vzporedno s približevanjem sre-
diščnega sončnega žarka ekvatorju se tudi senčni 
krog vedno bolj približuje poloma in področje 
večne polarne noči okoli severnega pola in večne-
ga polarlnega dneva okoli južnega pola se vedno 
bolj zožuje. Na poldnevni strani Zemlje se zato 
dviga Sonce k obzorni ravnini severnega pola in 
njegovo opazovališče se po končani temni noči z 
obzorno ravnino vred ¡enkrat na dan zavrti pod 
vedno svetlejšim nebom dolgotrajne jutranje 
zarje. Nasprotno pa upada višina Sonca nad ob-
zorno ravnino južnega pola, katerega opazovališče 
se z obzorbo ravnino vred enkrat na dan zavrti 
pod vedno nižjim Soncem na poldnevni strani 
Zemlje. Eer s približevanjem poloma seka senčni 
krog vzporednike skozi središče Zemlje pod vedno 
večjim kotom, se na severni polobli noči krajšajo, 
dnevi pa daljšajo, na južni polobli pa noči dalj-
šajo in dnevi krajšajo. 

Ob tem prostorskem ali projekcijskem prikazu 
gibanja Zemlje okoli Sonca in dnevnim vrtenjem 
hjene površine skozi senco noči in svetlobo dneva 
od zahoda proti vzhodu, je zelo važno, da učence 
navajamo na to, da si lahko predstavljajo opazo-
valca obenem z njegovo smerjo proti zenitu in 
obzorno ravnino na katerikoli točki zemeljske 
površine. Samo v tem primeru, ko se bo lahko 
vživel v opazovalca kateregakoli vzporednika, 
vključno zemeljska pola, bo s polnim razumeva-
njem dojel vse spremembe letnih časov in pod-
nebnih pasov na Zemlji v zvezi z načinom ¡nje-
nega gibanja okoli Sonca. 

Pri kombinirani projekciji revolucije Zemlje 
smo lahko sledili premikanju središčnega sončne-
ga žarka in z njim vseh ostalih sončnih žarkov 
vzporednega snopa, s katerim Sonce obseva Zem-
ljo v teku ¡elnega leta. V tem času je središčni 
sončni žarek zanihal od ekvatorja na severno in 
južno poloblo, na vsako stran za 23 l/ž0- Pri tem 
je ob vrteči se Zemlji dvakrat presekal ekvator 
in drsel ob njem; v skrajnih legah pa je dosegel 
zemeljska povratnika in drsel po njih. Vzporedno 
z njim pa je zanihal tudi senčni krog, ki je vedno 
pravokoteln na snop vzporednih žarkov — od ze-
meljskih polov na vsako stran po 23 V20, torej v 
območju zemeljskih polarlnih krogov. (Slika 1.) 

Tako ismo seznanili ¡učence z glavnimi zemelj-
skimi vzporedniki in petimi podnebnimi pasovi, 
obenem (pia z nihanjem središčnega sončnega žarka 
tudi s pojmom sončne deklinacije. 

Sončno deklinacijo lahko sedaj definiramo s 
kotom v središču Zemlje, ki jo tvori z ekvatorsko 
ravnino središčni sončni žarek in z njim snop 

vzporednih sončnih žarkov. Ta kot označujemo z 
grško črko delta, vrednost severne ali južne de-
klihiacije s /-j- in —. Središčni sončni žarek se to-
rej pomika 3 mesece od ekvatorja proti severu 
pojemajoče do -j- 23 1/2Inato 3 ¡mesece pospešeno 
nazaj do ekvatorja, preko katerega zdrsi z naj-
večjo hitrostjo, nato 3 mesece od ekvatorja proti 
jugu pojemajoče do — 23 I/20 in zatem 3 mesece 
zopet inazaj pospešeno proti ekvatorju na severu. 
Od ekvatorja proti povratnikoma je torej premi-
kanje središčnega sončnega žarka pojemajoče od 
povratnikov nazaj proti ekvatorju pa pospešeno. 
Eer imamo torej pred seboj pravo nihanje, in se 
središčni sončni žarek pomika okoli ekvatorja 
proti severu iln jugu neenakomerno, ne moremo 
določiti sončne deklinacije na preprost način, 
upoštevajoč največji odklon in dobo, ki je zato 
potrebna. Točne podatke za sončno deklinacijo 
dobimo v posebnih tabelah, efemeridah, ki jih 
izdajajo velike astronomske postaje in to za vsak 
dan in za eno leto naprej. Pri nas lahko dobimo 
te podatke v posebni astronomski prilogi mesečne 
prirodoslovne revije Proteus. Ti podatki o sončni 
deklinaciji so naibolj važen pripomoček za do lo-
čevanje geografskih koordinat po Soncu. 

Ker tvori prevodnica kakega kraja v središču 
Zeml je kot geografske širine nasproti ekvatorski 
!rav|nini, leži ta kot v ravnini, ki je pravokotna na 
ekvatorsko ravnino; torej je v meridianski ravnini 
opazovališča. Zato moramo, če hočemo ¡upoštevati 
odklon središčnega sončnega žarka, to je sončno 
deklinacijo, ujeti tisti trenutek, ko se nahaja 
središče Solnca in s tem tudi središčni sončni 
žarek v podaljšani meridianski ravnini opazova-
lišča. Tako imamo obe ravlnini kotov geografske 
širine iln isončnie deklinacije združeni v meridianski 
ravnini opazovališča ob času sončne kulminacije. 
ko je za opazovalca Sonce najviše na nebu. Samo 
v tej ravlnini, ki je ¡sedaj tudi za Sonce pravokotna 
na ekvatorsko, lahko izmerimo višino Sonca in 
njegovo zenitno daljino. V tem trenutku sončne 
kulminacije imamo torej združene v eno samo 
ravnino vse kote, ki so nam potrebni za določitev 
geografske širine. (Slika 2.) 

Ce kakorkoli določimo v opazovališču smer 
sever - jug našega meridiana in skozi to smer 
položimo vertikalno ravnino, določimo trenutek 
poldneva takrat, ko se nahaja središče Sonca točno 
v meridianski ravnini. 

Oglejmo si sedaj opazovališče v trenutku, ko 
je zanj nastopil poldan. Prevodnica od središča 
Zemlje do opazovališča tvori z ekvatorsko ravnino 
kot geografske širine fi, merjen v središču Zemlje 
v kotnih stopinjah (minutah in sekundah). Podalj-
šana prevodnica je opazovalčeva vertikala in nje-
gova smer proti zenitu. Nasprotno na njegovo 
smer v zenitu leži skozi opazovališče njegova ob-
zoiina ravnina. S središčnega sončnega žarka do-
bimo smer vpada na Zemljo in jo označujemo v 
eferemidah z znakom -(- ali —. Vzporedno s 
središčnim sončnim žarkom vpada na opazovali-
šče žarek iz snopa vzporednih sončnih žarkov. 
Kot, ki ga ta žarek tvori z obzorno ravnino ¡opa-
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Slika 2 — Določevanje geografske širine 

Slika 3 — Določevanje geografske dolžine 
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Zova lisca, imenujemo višino sonca in ga označu-
jemo e h. Izmerimo ga s primertnim instrumen-
tom, na odprtem morju najbolje s sekstantom. 
Ker je smer proti zenitu pravokotna na obzomo 
ravnino, je dopolnilni kot višini sonca do 90°, 
oddaljenost Sonca od zenita ali njegova zenitna 
daljina, ki j o označujemo z malo črko z. Od 
smeri proti zenitu določimo položaj sonca, ki se 
nahaja v naši meridianski smeri, bodisi severno 
ali južno od zenita. (Slika 2.) 

Na naši s Liki 2 si predstavljajmo, da ima 
opazovalec v središčnem sončnem žarku, sonce v 
zenitu. Če se opazovalec premakne v meridianski 
smeri proti severu ali jugu za 1°, se tudi sonce 
(smer žarka) premakne za 1° proti severu ali 
jugu. Za kolikor stopinj se opazovalec odmakne 
od središčnega sončnega žarka v meridianski 
smeri, za toliko stopinj se o d maline sonce od 
njegovega zenita v nasprotni smeri. Naš opazova-
lec na severni polobli je odmaknjen od središčnega 
sončnega žarka proti severu za kdt (z) in točno 
za toliko, kot odstopa sonce ipd zenita proti jugu. 
To pa je ie|nako njegovi zenitni daljini- Ce torej 
na določeni dan izmerimo višino sonca in dolo-
čimo zenitno daljino ter položaj sonca, lahko s 
pomočjo sončne deklinacije iz efemerid določimo 
geografsko širino fi. Pri tem pa moramo pred-
vsem upoštevati položaj Sonca in zenitno daljino 
in šele po ugotovitvi teh podatkov potem dolo-
čimo, če je izračunana geografska severna ali 
j:užna širina. Pri tem nastopajo tri možnosti, ki 
si jih oglejmo na sliki 2. 

Neki dan v zimski polovici leta se nahaja 
središčni sončni žarek na južni polobli, tedaj je 
sončna deklinacija minus — torej južna. Z opa-
ziovališč 0L in 02, ki sta v meridianski smeri 
enako oddaljeni od središnega sončnega žarka, 
vidita opazovalca središče Sonca pod enakim ko-
tom h, samo da se opazovalec 01 nahaja severno 
od središčnega sončnega žarka in vidi Sonce južno 
od zenita. Sedaj bi lahko rekli, da se opazovalec, 
ki vidi Soinoe južno od zenita, nahaja na severni 
polobli in ima severno geografsko širino. Opazo-
valec 02, ki bi videl Sonce severno od zenita, pa 
se nahaja na južni polobli in ima južno geograf-
sko širino. 

Pri tem pa le še ostane področje med sre-
diščnim sončnim žarkom in ekvatorjem, kjer to 
pravilo ne velja, oziroma ga moramo dopolniti. 
Oglejmo si na sliki 2 opazovališče 03. Naš opazo-
valec se nahaja severno od središčnega sončnega 
žarka. Ce si predstavljamo iz središča Zemlje 
preko opazovališča 03 smer proti zenitu, vidimo 
torej Sonce južno od-zenita, vendar pa se nahaja 
že na južni polobli in ima torej južno geografsko 
širino. Na vsem področju od središčnega sončnega 
žarka do ekvatorja narašča zenitna daljina Sonca 
od 0° v središčnem sončnem žarku, do vrednosti 
8 na ekvatorju. Sele, ko zenitna daljina prekorači 
vrednost sončne deklinacije, se opazovalec, kate-
rega položaj Sonca je v našem primeru južno od 
zenita, preseli na severno poloblo in šele potem 
ima severno geografsko širino. 

Po vseh teh ugotovitvah lahko določimo polo-
žaj opazovališča po položaju Sonca. 

O b e k v i n o k c i j i h . Središčni sončni žarek 
se nahaja na ekvatorju in tedaj imamo samo dve 
možnosti. 

1. Opazovalec ima sonce južno od zenita, zato 
se nahaja severno od središčnega sončnega žarka 
na severni polobli, nekje med ekvatorjem in se-
vernim polom in ima severno geografsko širino. 

2. Opazovalec ima Soinoe severno od zenita, 
zato se nahaja južno od središčnega sončnega 
žarka na južni polobli, nekje med ekvatorjem in 
južnim polom in ima južno geografsko širino. 

V obeh primerih je zenitna daljina Sonca z 
enaka geografski širini opazovališča. 

S p o m l a d i in p o l e t i (21. marec — 23. 
september). Središčni sončni žarek se nahaja na 
severni polobli in tedaj imamo tri možnosti. 

1. Ce ima opazovalec Sonce južno od zenita, 
se nahaja severno od središčnega sončnega žarka, 
torej na severni polobli, nekje med žarkom in 
severnim polom in ima severno geografsko širino. 

2. Ce ima opazovalec Sonce severno od zenita, 
in je zenitna daljina Sonca manjša od sončne 
deklinacije, tedaj se še vedno nahaja na severni 
polobli, nekje na področju med središčnim sonč-
nim žarkom in ekvatorjem ter ima torej severno 
geografsko širino. 

3. Če ima opazovalec Sonce severno od zenita, 
in je zenitna daljina Sonca večja od sončne dekli-
nacije, tedaj se nahaja že na južni polobli na 
področju od ekvatorja do senčnega kroga. 

J e s e n i in p o z i m i (23. september — 21. 
marec). Središčni sončni žarek se nahaja na južni 
polobli in tedaj imamo znova tri možnosti. 

1. Če ima opazovalec Soinoe južno od zenita, 
in je zenitna daljina večja od sončne deklinacije, 
tedaj se nahaja severno od središčnega sončnega 
žarka na severni polobli, nekje na področju od 
ekvatorja do senčnega kroga in ima severno geo-
grafsko širino. 

2. Če ima opazovalec Sonce južno od zenita, 
in je zenitna daljina Sonca manjša od sončne 
deklinacije, tedaj se nahaja že na južni polobli, 
nekje na področju med ekvatorjem in središčnim 
sončnim žarkom, in ima torej južno geografsko 
širino. 

3., č e ima opazovalec Sonce severno od zenita, 
se nahaja nekje južno od središčnega sončnega 
žarka. In ker je ta južno od ekvatorja, torej go-
tovo na južni polobli nekje na področju med sre-
diščnim sončnim žarkom in južnim polom, ima 
torej južno geografsko širino. 

Tako imamo torej štiri različne obrazce, od 
katerih se dva menjata ob ekvinokcijih. Zato je 
najbolje navajati učence k temu, da si na podlagi 
skice predočijo situacijo, narišejo (načrtajo) po-
dane in izmerjene kote in nato sestavijo pravi 
obrazec. 

To delo naj bi potekalo takole: Po danih po-
datkih o datumu, deklinaciji Sonca, njegovem 
položaju južno ali severno od zenita ter višini 
Sonca se izračuna geografska širina. (Slika 2.) 
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1. Po datumu na opazovališču poiščemo v 
efemeridah deklinacijo Sonca, kjer je označena 
s -f- sevierno in z — južno. 

2. Narišemo Zemljo vsaj poldnevno polovico 
s poli in središčem, označimo zemeljsko os s 
poloma N in S, ekvator z dvema vzporednima 
črtama in po znakih -(- ali — v efemeridah nari-
šemo središčni sončni žarek s tremi črtami, od 
katerih gre sredlnja proti središču Zemlje, kjer 
kdt sončne deklinacije črtkamo in označimo z 
grško črko delta. Ge je deklinacija Sonca manjša, 
potem njen ktft na skici pretiramo, tako da 
imamo prostor za skiciranje morebitnega opa-
zovališča med središčnim sončnim žarkom in 
ekvatorjem. 

3. Po podatku o položaju Sonca in njegovi 
zenitni daljini (komplementarnemu kotu višine 
Sonca h) se odločimo za eno izmed treh možnih 
opazovališč na severni polobli med žarkom in 
ekvatorjem in na južni polobli. Za pravilnost 
obrazca je vseeno, če zaradi jasnosti skice nari-
šemo točko opazovališča prav v sredini izbranega 
področja. 

4. Skozi točko izbralnega opazovališča poteg-
nemo iz središča Zemlje smer proti zenitu in 
pravokotno na to smer obzorno ravnino opazo-
vališča in v središču Zemlje označimo geografsko 
širino opazovališča. 

5. Na točko opazovališča narišemo vzporedno 
s središčnim sončnim žarkom žarek ina opazovali-
šče in označimo višino Sonca h in njegovo zenitno 
daljino z. 

6., Skozi točko opazovališča narišemo vzpo-
redno z ekvatorsko pomožno ekvatorsko ravnino 
in z žarkom na opazovališče označimo deklinacijo 
Sonca, ki jo črtkamo. 

7. Med smerjo proti zenitu in pomožno ekva-
torsko ravnino označimo geografsko širino opazo-
vališča, to je kot, ki ga iščemo. 

8. Sedaj, ko so vsi koti daini, merjeni in iska-
ni, to je h, z in fi združeni v opazovališču v 
meridianski ravnini, lahko razberemo pravi obra-
zec za izračunavanje geografske širine fi. Pri tem 
upoštevamo, da se vsi štirje koti nahajajo v ob-
močju kota 90n med obzorno ravnino in smerjo 
proti zenitu. 

9. jPo izračunu za vrednost geografske širine 
opremimo končni rezultat z mednarodnim zna-
kom za sever ali jug. (Slika 2.) 

Tako smo določili eno geografsko koordinato 
in zato torej vemo, na katerem vzporedniku se 
nahajamo. 

Da pa bo naše opazovališče točno določeno, 
moramo ta vzporednik še presekati z določenim 
meridianom, za čigar kotno razdaljo od začetnega 
meridialna moramo določiti kot drugo geograf-
sko koordinato. Tudi to koordinato določimo v 
trenutku sončne kulminacije, torej z določanjem 
geografske širine določimo istočasno še geograf-
sko dolžino. 

Ce v trenutku sončne kulminacije na našem 
opazovališču vemo, koliko je takrat ura na za-
četnem meridianu v Greenvvichu, nam je s tem 

že znana kotna razdalja med meridianskima rav-
ninama opazovališča in začetnega meridiana, S 
tem pa tudi koordinata geografske dolžine. 

Ta postopek najenostavneje lahko razložimo 
po sliki 3, |na kateri je od Sonca osvetljena Zemlja 
projicirana v smeri injene osi s severnim polom 
v sredini, iz katerega radialno izhajajo meridiani 
do krožnioe ¡na ekvatorju. 

Po položaju Sonca lebdi okoli vrteče se Zemlje 
časovna skala od 0 — 24 ur sončnega časa. Pri 
enkratnem za vrtenju Zemlje okoli njene osi od 
zahoda proti vzhodu, seka ravnina vsakega meri-
diana vse vrednosti časovne skale, ki rastejo od 
vrednosti 0 na polnočni strani Zemlje v tem 
smislu, kot se vrti zemlja okoli svoje osi. Presek 
ravnine kateregakoli meridiana s časovno skalo 
kaže njegov sončni čas. 

Ko se tako Zemlja enkrat zavrti okoli svoje 
osi med dvema zaporednima kulminacijama Sonca 
skozi začetni meridian v časovni skali 24-tih ur 
za 360°, se torej vrti s kotno hitrostjo 15°/h. 
Časovna razdalja ene ure je tedaj enaka kotni 
razdalji 15° (1 minuta je 15' in 1 sekunda je 
15") med dvema meridianskima ravninama. 

Pri enkratnem za vrten ju Zemlje' je začetni 
meridian urni kazalec, ki kaže na naši časovni 
skali čas po Greeinvvichiu (svetovni čas, če bi se 
časovna skala ravnala po imaginarnem srednjem 
Soncu na nebesnem ekvatorju. Zato tudi opusti-
mo popravek po časovni enačbi na nižji stopnji, 
vsaj pri tej osnovni razlagi). Ge nam je v tre-
nutku sončne kulminacije skozi meridian našega 
opazovališča znan čas v Greenvvichu na začetnem 
meridianu, nam je s tem znana časovna razdalja 
v ¡urah, ki jo spremenimo v kotno razdaljo v 
stopinjah, minutah in sekundah. Na skici podalj-
šamo začetni mieridian v 180., pred začetnim me-
ridianom naznačimo vrtenje Zemlje od zahoda 
proti vzhodu in s tem dobimo na skici podatek 
za opazovalca, ki se lahko nahaja na območju 
vzhodne ali zahodne geografske dolžine. 

Brez te nazorne skice pa bi lahko uporabili 
tudi sledeče pravilo. Na našem opazovališču je 
ob kulminaciji Sonca ura vedno 12. Ge je v 
Greejnvvichu ura manj kot 12. imamo poldan prej 
kot oni in smo torej vzhodneje od njih in imamo 
zato vzhodno geografsko dolžino. Nasprotno pa 
imamo zahodno geografsko dolžino, če je v 
Greenvvichu ura več kot 12 in so tam že pred 
hami imeli poldan in so zaradi tega vzhodno 
od nas. 

Izračunane vrednosti geografskih dolžin opre-
mimo z mednarodnim znakom E za vzhod in W 
za zahod. 

Da lahko na ta način določimo geografsko 
dolžino, imajo ladje posebne ¡ure, kronometre, ki 
kažejo čas po Greenvvichu, in ki jih dandanes 
lahko uravnavajo po časovnih radijskih signalih 
začetnega meridiana. Te večkrat na dan oddaja 
zvezdama v Greenvvichu (svetovni čas). 

Na ta način smo približali učencu na nižji 
stopinji, vsaj v osnovnih črtah, pot za izračunava-
nje obeh geografskih koordinat. Opustili smo vse 
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korekture, ki bi jih upoštevali Šele pri dijakih na (severna ali južna), 3. položaj Sonca (severno ali 
višji stopnji, kb bi projicirali revolucijo Zemlje južno od zenita), 4. višina Sonca (kot med smerjo 
na nebesno kroglo. proti Soncu in obzorno ravnino), 5. čas po Green-

Preden preidemo h konkretni nalogi določeva- vvichiu. Po vseh teh podatkih naj dijaki narišejo 
nja geografskih koordinat po Soncu, jih moramo položaj Zemlje nasproti Soncu in izračunajo tudi 
seznaniti še z osnovnim instrumentom, sekstan- geografski koordinati opazovališča. (Primer na 
tom, s katerim izmerimo višino Sonca in dolo- sliki 2 in 3.) 
čimo zenitno daljino, in s kronometrom, ki nam S takimi primeri določevanja geografskih ko-
kaže čas po Greemvichu. Pri vsaki nalogi zahte- ordinat sicer lahko le približno določimo položaj 
vajino od dijakov, da imajo risalno orodje, ki ga opazovališča. V endar pa smo pri učencih na nižji 
rabijo pri geometriji, to je trikotnike, šestilo stopnji zbudili smisel za orientacijo v prostoru in 
in kotomer. Za vse pojave, ki so v zvezi z gibanjem Zemlje 

Naloge, ki bi vzbudile njihovo zanimanje za okoli Sonca. Pri dijakih na višji stopnji pa bi 
pravilno rešitev, bi bile tele: bilo takšno obravnavanje zelo primerna priprava 

Opazovališce — 1. datum, 2. deklin,acija Sonca za orientacijo v nebesni krogli. 

K N J I Ž E V N O S T 
I G O R VRIŠER: 

„ U P t T S T V A ZA HROUČAVANJE G E O G R A F I J E 
G R A D O V A " i 

Nagla povojna industrializacija naše države prinaša 
izredno hitre kvalitativne spremembe v posamezna območ ja 
naših republik. Mesta in vsa močne j š i industrijska središča 
so potemtakem posredni kot neposredni nosilci korenitih 
socialnih, družbeno - ekonomskih in f iziognomičnih spre-
memb. Pri nas j e mesto še vedno najintenzivnejši nosilec 
vseh družbeno-ekonomskih sprememb, katerih neposredni 
odsev opazu jemo v razvoju geografskega okol ja . In navse-
zadnje, (ogromna) koncentracija kapitala povleče za seboj 
koncentraci jo prebivalstva v mesta in industrijska središča, 
ki pa j e mogoča šele na določeni stopnji razvoja proizva-
jalnih sil in sredstev. Le-ta pa z vsemi drugimi atributi 
poraja tudi koncentraci jo , ki j o z vsemi svoj imi posledi-
cami in učinki, ki se rišejo v pokraj ini , poznamo pod 
imenom urbanizacija.3 Prav v n je j išče geograf i ja številne 
vzroke, ki vpl ivajo na jakost in smer ter hitrost uvel jav-
ljanja posameznih sprememb v pejsažu. Zato ni nič čudnega, 
da j e geograf i ja že vseskozi spremljala razvoj mest in vseli 
večjih prebivalstvenih aglomeraci j , katerih preučevanje je 
vzvalovilo razmah tako imenovane poleogeograf i je . 3 

Iz Vrišerjevih „Navodi l za preučevanje mest " se zrcali 
pestrost problematike, ki j o mora razčleniti in doumeti 
geograf pri poznavanju mestnih naselij . Sele sedaj, ko smo 
prebrali Navodila, poskušamo dojeti številnost , naravnih in 
družbenih faktor jev ter nj ihove učinke kot že posledice 
njihovega aktivnega in vzročnega prepletanja. Vir vseh 
družbenih gibanj odkr ivamo v proizvajalnih odnosih, v 
nasprotjih med različnimi tendencami v razvoju posameznih 
(ali skupin) faktor jev . Ta nasprotja prihajajo še tol iko bol j 
d o vel jave, ker j e mesto že tudi (ali samo) zunanja mani -
festacija močno razvitega in organiziranega geografskega 
okol ja . 

Pri opazovanju mestnih naselij bo posvetil geograf p o -
sebno pozornost nj ihovemu položaju in legi v pokrajini , 
kakor tudi vsem bistvenim topografskim karakteristikam, ki 
oprede l ju je jo dele posameznih mestnih selišč. Zanimali ga 
bodo vsi tisti naravni faktorj i (relief , petrografske in geo -
loške karakteristike, podnebne in hidrogeografske ter vege -
tacijske oznake), ki s svoj imi lastnostmi oprede l ju je jo ti-

pične f iz ično-geografske poteze v f iz iognomij i mestne po -
krajine. Z enako skrbnostjo moramo preučiti, katere druž-
beno-ekonomske silnice so utirale in pospeševale teritorialno 
rast |>oedinili predelov mestnih selišč, in katere so botrovale 
usihanju moči in ugledu prenekaterih naših mest. Težišče 
sodobne poleogeografske analize j e osredotočeno v pozna-
vanje mestnih funkci j , ki mesto ustvarjajo ali pa mestu 
samo služijo. Zato j e potrebno, da spreml jamo razvoj in 
vzročni učinek vseh gos[>odarskih funkci j (industrije, radar-
stva, gradbeništva in obrti , trgovine in prometa, gostinstva 
in turizma, pa še poljedelstva in gozdarstva idr.) in javnih 
funkci j (uprave, prosvete in kulture, zdravstva, socialnih in 
vzgojnih ustanov itd.) ter funkci je mestne skupnosti (stano-
vanjski sklad, komunalne naprave in mestni promet) . 

Demogeografske razčlenitve in sinteze nam omogoča jo , 
da se seznanimo z razvojem števila prebivalstva, z n j egovo 
razporeditvi jo po posameznih mestnih predelih, z zaposli-
tveno, pokl icno in starostno strukturo meščanov, z ¡migracij -
skimi tokovi, narodnostno in versko sestavo prebivalstva itd. 
Se posebno pozornost moramo posvetiti zunanji podob i 
mestnih naselij, kar j e pravzaprav ena izmed temeljnih 
nalog geografskega preučevanja mest. Ob tem b o m o spo-
znali še funkci je posameznih mestnih četrti. In navsezadnje, 
zanima nas še odnos mesta do zaledja (in podežel ja) in 
narobe, kar se kaže v širjenju gravitacijskih vplivov, ki 
neposredno prispevajo k različnim spremembam v pokrajini . 

Iz „Navodi l za preučevanje geograf i je mest " smo sku-
šali opozoriti le na nekatere prvine živega mestnega orga -
nizma, da bi s tem tudi vzbudili več je zanimanje za 
«amosto jne geografske interpretaci je naših mest. Saj so nam 
takšne tudi vsak dan potrebne tako pri pouku zemljepisa 
ali spoznavanja narave in družbe, kakor tudi pr i komunalni 
vzgoji . Za to pa nam nudija Vrišerjeva Navodila dragocen 
napotek za umevanje geograf i je naših mest. 

O P O M B E 
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2 Proces koncentracije kapitala poznamo pod imenom indu 
strializacija. Gl . Ermin Kržičnik : Dileme urbanizacije. 
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3 Igor Vrišer: Nekaj misli o geografskem proučevanju mest. 
Geografski obzornik I X , štev. 3 — 4 , Ljubl jana 1962, 
str. 25—30. MILAN NATEK 

ČASOPIS ZA ZGODOVINO IN NARODOPISJE 

Septembra 1966. leta je izšla v Mariboru prva številka 
obnovl jene revije Časopis za zgodovino in narodopisje — 
Nova vrsta — 1. letnik 1965. Pobude za obnovitev revije so 
doka j stare, k njihovi uresničitvi pa je pr ipomogel razvoj 
kulturno-znanstvenih ustanov in v letih 1959 do 1961 
ustanovljenih sest visokošolskih zavodov v Mariboru. Po -
budo so uresničili Združenje visokošolskih zavodov in Z g o -
dovinsko društvo kot izdajatelja ter Založba Obzor ja kot 
laložnica. 

Časopis za zgodovino in narodopisje je začel izhajati 
že leta 1904 v Mariboru in je o b času okupaci je štel svoj 
35. letnik. Poleg drugih je bilo v n jem objavl jenih več 
geografskih prispevkov, največ izpod peresa Franja Baša. 
Letnik 1965 obsega 226 strani, dodano pa mu j e na 70 
straneh bibl iografsko kazalo za letnike od 1926 d o 1940, 
ki ga j c sestavil Stanislav Kos. S ponovno ož iv i tv i jo revi je 
obstaja možnost intenzivnejšega prikazovanja raziskovalnih 
dosežkov na področ ju se vero-vzhodne Slovenije, ki ga za je -
m a j o prispevki. Se več, znanstveni delavci tega področ ja so 
dobil i pobudo za nadaljnje raziskovalno delo, s č imer bo 
seznanjena tudi širša slovenska javnost. Priznati moramo , 
da j e tudi nam geografom in sorodnim strokam pr imanjko -
valo pisanih virov vedno, kadar smo se v svojih raziskavah 
dotaknili severo-vzhodne Slovenije. Objave raziskav s tega 
področ ja v drugih znanstvenih revijah niso bile pogoste, 
nekol iko so reševali to pomanj kanje samo občasni zborniki. 
V prvi številki revije na jdemo med drugim prispevke s 
področ ja arheologi je , etnologi je , zdravstva, starejše zgodo -
vine in zgodovine NOB, geograf i je itd. Uredništvo si j e 
zastavilo nalogo objaviti v nekaj prvih številkah tudi 
tehtne razprave, pripravl jene že za 36. predvojni letnik, 
ki pa zaradi okupaci je ni izšel. V prvem letniku sta 
objavl jeni dve takšni študiji. 

Za geografe je ponovna oživitev Časopisa za zgodovino 
in narodopisje še posebne važnosti, saj so že v n jeno p r v o 
obnovl jeno številko vključene kar tri geografske študije, ki 
obravnavajo geografsko problematiko severo-vzhodne S lo -
venske regije. Intenzivne družbeno geografske raziskave v 
zadnjih letih so posledica dejavnosti geografov na Peda-
goški akademij i v Mariboru in nekaterih drugih iz L j u b -
ljane. Delni rezultati teh raziskav pa so prav v tej revi j i 
prvič prikazani. Njihovi avtorji so Borut Belec, Vladimir 
Bračič in Jakob Medved. 

„Spremembe zemlj iško ]>ose8tne strukture v L ju tomer -
sko-ormoških goricah med leti 1824 in 1961" j e naslov 
razprave Boruta Belca. Avtor prikaže m o č n o odvisnost vel i -
kosti in porekla posesti od zemljiških kategorij . Najbol jš i 
vinogradi so bili tukaj v lasti meščanov in drugih posest-
nikov izven tega področ ja , zaradi česar j e bil seveda delež 
tuje posesti po katastrskih občinah z vel iko vinogradi i z -
redno visok, v Nunski grabi 92,2 o/o vse zemlje , v Gresov-
čaku 95,1 o/o vse zemlje itd., medtem ko j e bilo posesti v 

tujih rokah vel iko manj tam. kjer so bile površine vino-
gradov majhne. V teh zadnjih j e bilo zato več srednje 
velikih kmetov in seveda vel iko manj ali skoraj nič vini-
čar jev. Po vojni se j e zunanji videz pokrajine spremenil 
glede na dotedanjo posestno strukturo. Večina nekmečkih 
vinogradov j c prešla v družbeno lost, državna posestva pa 
so tu naredila velike parcele, brez značilnih viničarij in 
kleti na slemenih. Močna deagrarizaci ja v zadnjih letih j e 
to samo še pospešila. 

Podobni problemi so v vinorodnih Halozah, ki jih j e 
Vladimir Bračič prikazal podrobneje na primeru dveh ka-
tastrskih občin, Paradiža in Dolan. Tudi tukaj j e nekmečka 
zemlja, predvsem vinogradi, prešla v družbeni sektor. Na 
mestu nekdanjih majhnih in večj ih vinogradov se na vedno 
večjih površinah širi jo čez slemena moderne terase, na 
katerih opravl ja jo vse de lo traktorji . Prebivalstvo se odse-
l juje v mesta ali v dolino, majhne koče pa se umika jo 
pred terasnimi vinogradi. Prebivalstvo se koncentrira v 
dolinskih naseljih, od koder se vozi na delo drugam ali pa 
dela v družbenih vinogradih. 

Jakob Medved j e podal p o petih razdobjih pregled 
propadanja gorskih kmeti j v Mežiški dolini. Število kmeti j 
se j c zmanjšalo od leta 1850 od 761 na 653 d o leta 1962, 
še bol j pa se je zmanjšala njihova posest. Ve l iko kmetijskih 
površin v višjih legah vedno bol j prerašča grmovje , o b 
prometno dobro povezanih dolinah pa nastajajo številne 
nove hiše tistih, ki so se odselili z višin. Zaradi razlastitve 
veleposestnikov in drugih neagrarnih lastnikov j e prešlo 
p o vo jni v tem področju 47,9o/o celotne površine v splošno 
l judsko premoženje . 

Razen omenjenih treh študij nas še posebej zanimata 
študiji Jožeta Koropca o Spodnjepolskavskem urbarju iz 
leta 1663 in Franja Baša o karakterologi j i prebivalstva v 
Štajerskem Podravju. S konceptom, ki nam ga kaže prvi 
letnik obnovl jene revije in ki j e nakazan tudi v uvodnih 
prispevkih, j e možno kompleksno prikazati znanstveno raz-
iskovalne dosežke v vzhodni Sloveniji . 

MIRKO PAK 

IVAN CRKVENCIC, 

AFRIKA, REGIONALNA GEOGRAFIJA, 
Zagreb 1966 

Crkvenčičeva knjiga se pri prebiranju pokaže za delo , 
ki j e zanimivo v vsebinskem in metodološkem pogledu. 
Knjiga j e pravzaprav vzbudila naše zanimanje, takoj ko se 
j e pojavila na knjižnem trgu in še preden s m o j o dobil i v 
roke. Vzrokov za to zanimanje j c več. Najpre j že dejstvo, 
da gre za opis kontinenta, ki j c v zelo dinamičnem razvoj -
nem procesu in nam je zato vsako delo , ki ga nam skuša 
približati, zelo dobrodošlo . Da j e A f r ika polna razvojnih 
sprememb, ni treba posebej dokazovati . Da pa sta značaj 
in struktura teh sprememb tolikšni, da ne gre pri tem le 
za evo luc i jo temveč za marsikatere prav revolucionarne 
spremembe, j e manj ot ipl j ivo. V mislih imamo zlasti neka-
tere najbo l j dinamične poteze družbenogeografske narave, 
ki so povezane s polit ičnim, ekonomskim in kulturnim 
osamosvajanjem afriških dežel. Te se tako hitro preobl i -
kuje jo , da j ih komajda registriramo, kaj šele tolmačimo. 
Spremljati vso to d inamiko v per iodičnem tisku j c težavno 
že zaradi raztresenosti v irov, še bol j pa zaradi vse preveč 
heterogenih in marsikdaj komaj sprejemlj ivih metod pr ika-
zovanja in interpretiranja. Zato na» tol iko bo l j pritegn« 
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vsako bo l j kompleksno oziroma bo l j sintetično delo o to -
vrstni tematiki. Zlasti še, ker pr ičakujemo, da bodo v n jem 
bol j celovito osvetl jene tiste osnove, ki pogo ju je jo tudi bol j 
zamotane razvojne značilnosti današnjega afriškega sveta. 

Velike spremembe, ki j ih dož iv l ja jo afriške dežele, 
omogoča j o knjigi, ki opisuje današnjo Afr iko , sicer veliko 
aktualnost, hkrati pa so za knj igo tudi nevarnost, da za-

stari, še preden se po javi na knj ižnem trgu. 

Crkvenčieeva knjiga nas j e zanimala torej tudi z 
vidika, kako se j e avtor izognil tovrstnim težavam. Priznati 
moramo, da j e pisec ta problem spretno rešil. Na eni strani 
se j e zadržal predvsem pri tistih družbenogeografskih po ja -
vih, ki so osnova za razumevanje drugih bol j dinamičnih 
sprememb. Na drugi strani pa j e podobo sodobne Afr ike 
skušal ilustrirati z najnovejšimi podatki, pri čemer se j e 
koristno poslužil zlasti statističnih virov Združenih narodov. 
T e podatke pa j e uporabil manj kot osnovo in bol j kot 
dopolni lo oz i roma dokumentac i jo pr i interpretiranju obrav-
navanih geografskih po javov in procesov. 

Crkvenčieeva knjiga nas je zanimala še z nekega dru -
gega vidika. Doslej smo avtorja poznali kot družbenega 
geografa s posebno usmeritvi jo v agrarno geograf i jo . S to 
knj igo pa se nam Crkvenčič predstavi z regionalnogeograf -
skim deJom. T o r e j z de lom takega značaja, ki naj bi bil 
pravzaprav sinteza oz i roma smisel geografske znanosti. S 
prikazano regionalnogeografsko obdelavo j e Crkvenčič d o -
kazal, da ima poglebl jen geografski pogled in izostren geo -
grafski način mišl jenja in da ima hkrati velik smisel za 
medsebojna razmerja prirodnogeografskih in družbenogeo-
grafskih po javov in procesov. 

Crkvenčieeva knjiga j e pravzaprav rezultat predavanj 
o regionalni geograf i j i Afr ike , ki j ih avtor ima na zagrebški 
univerzi. Menim, da ne pogrešimo, če v dvo jn i usmerjenosti 
Crkvenčioevega dela, v usmerjenosti v družbeno in regio-
naj lno geograf i jo , g ledamo karakteristiko zagrebške geo-
grafske šole v smislu enotne geograf i je . T o dejstvo se 
nam zdi v naših razmerah še posebno pomembno , razvese-
l j ivo in spodbudno. 

Crkvenčicevo delo obsega 244 strani. Od tega j e eno 
četrtino odmeri l prikazu Afr ike kot celote, tri četrtine pa 
regi jam, Zdi se, da gre to razmerje — vsaj na prvi p o -
gled — na škodo občega dela. Toda brž j e treba povedati, 
da pri o b č e m delu ne gre za enostavna opisovanja temveč 
za strnjeno oznako osnovnih karakterističnih potez in hkrati 
oč itno za težnje, da se z zgoščenim obč im pregledom izogne 
pretiranemu ponavl janju v regionalnem delu knjige. 

Knj iga j e zanimiva tudi p o svoji terminologi j i , s katero 
skuša avtor akcentuirati svo je poglede. Kl imo, vodov je , 
prst in vegetaci jo nam avtor prikaže na primer kot „ e l e -
mente prostorskog izdvajanja" , medtem ko nam prebival -
stvo, gospodarstvo itd. podaja kot faktor je regionalnega 
diferenciranja Afr ike . 

Za Crkvenčioev prikaz prirodnogeografskih elementov 
ni značilno le to, da skuša osvetliti n j ihove najbo l j karak-
teristične poteze, temveč j ih tudi gleda in vrednoti v 
družbenogeografski oz iroma regionalnogeografski luči. V 
tem v id imo nedvomno elemente uvel javl janja tiste prirodne 
geograf i je , ki bi j o lahko imenovali funkci jska, namreč v 
odnošaju do geografske sinteze, to j e d o regionalne geogra-
fi je. Tovrstne poglede m o r e m o Crkvenčiču šteti v prid, 
čeprav j e te poglede povečini bol j nakazal kot izpeljal. 
Da j e v tem pogledu v knjigi več težnje kot realizacije 
nam dokazuje na primer opis afriških bolezni, ki j im j e 

avtor sicer posvetil posebno poglavje z zelo obetajoč im na-
slovom „bolezni kao prebivalstveni faktor " , vendar pa pri 
tem kaj več od bežnega orisa, žal, ni prišel, čeprav je 
tematika za kompleksno geografsko osvetlitev zelo hvaležna. 

Drugi del knjige ima značilen naslov „ reg i j e v stvara-
n j u " , pri čemer avtor utemel juje , zakaj se v Afr ik i še niso 
izoblikovale geografske regije. Pri tem poudarja, da je 
osnovno prostorsko di ferenciranje še vedno posledica raz-
ličnih prirodnih osnov in da so v posameznih področj ih 
zgol j zametki intenzivnejšega razvoja, ki se ob l iku je jo kot 
regiotvorni faktorj i . Hkrati utemel ju je Crkvenčič kriterije, 
po katerih nastajajoče regije opredel ju je in karakterizira. 

V celoti vzeto nam Crkvenčieeva knjiga nudi resen, 
prizadeven in svež geografski pregled sodobne Afr ike . Zato 
j o bo s pr idom uporabl jal vsakdo, ki ga ta svet zanima in 
ki skuša razumeti tendence njegovega razvoja. 

D. RADINJA 

Dr. P A V A O K U R T E K : 

SVIJET K A O CJELINA, za IV. razred gimnazije , 
zal. Školska knjiga, Zagreb, 1966, 80 strani. 

Posebna izdaja te knjige in pripis — za 4. razred 
gimnazije — nas opozorita, da je geografsko učno gradivo 
v hrvatskih gimnazijah drugače razporejeno kot v slovenskih. 

Po re formi gimnazijskega pouka in delitvi gimnazije 
na matematično-prirodoslovno in družbeno- jez ikovno smer 
hrvatskim geografom sprva ni uspelo, da bi obdržal i konti-
nuiran pouk geograf i je z dvema urama v vseh štirih raz-
redih gimnazije. D o jeseni leta 1964 je bil razpored ur po 
letnikih 3, 2 — 2 in zato pouk geograf i je v 3. letniku 
prekinjen. ! 

Ob popravi predmetnika za obe smeri leta 1964 je bila 
ta vrzel zapolnjena z 1 tedensko uro geografskega pouka 
v 3. razredu, zato pa j e bil skrčen v 1. razredu s 3 na 2 
uri na teden. Celotni f ond ur za pouk geograf i je j e tako še 
vedno za eno uro manjši kot v slovenskih gimnazijah. 
Razporeditev učnega gradiva so prilagodili novemu pred-
metniku, tako da porabi jo 1. letnik za obdelavo občih 
po jmov geograf i je , regionalna geograf i ja v 2. razredu za-
j ema razen Evrope in SZ še vso Azi jo , v 3. razredu pa 
obdela jo ostale kontinente. Zaključni pregled „Ekonomska 
povezanost sodobnega sveta" so prenesli na zaključek 4. 
razreda (62 učnih ur;), v katerem j e 48 ur odmerjenih za 
geograf i jo Jugoslavije, preostalih 14 ur pa za omenjeni 
pregled sveta. 

Novi Kurtekov učbenik je prirejen temu pregledu 
sveta kot celote. Ze ob prvem prelistavanju preseneti 
učbenik s smotrno urejenost jo vsebine, z bogato in na-
zorno graf ično opremo , ki zavzema dobro tretjino knjige. 
Vsebinsko j e razčlenitev gradiva podobna kot v našem 
učnem načrtu in v učbeniku prof . Ilešiča: Gospodarska in 
politična geograf i ja sveta, glede razporeditve, posebno pa 
še glede obsega poglavi j pa so znatne razlike. 

Hrvatski učni načrt in p o n jem tudi avtor sta ubrala 
bol j deduktivno pot v razporeditvi gradiva. Od uvodnega 
poglavja „Prebivalstvo in povezanost svetovnega gospodar-
stva" prehaja avtor na „Ekonomske , politične in vojaške 
bloke v svetu" , od teh se vrača k „Naseljenosti in prehrani 
č loveštva" . Nato obdela že p o utir jenem zaporedju kmet i j -
sko proizvodnjo , energetske vire, surovinske baze, indu-
strijsko pro izvodnjo in prometne zveze v svetu. Sledi p o -
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glavje o mednarodni trgovini in na zadnjem listu kratek 
sestavek o O Z N . Zanimiva je glede obsega tudi primerjava 
..Sveta kot ce l o te " v slovenskem in hrvatskem učbeniku. V 
pr imerjavi z 19 stranmi, (med katerimi je 6 celostranskih 
kart) v lučbeniku prof . Ilešiča, se je hrvatski učbenik raz-
rastel na 80 strani. Ites je grafičnih pri log mnogo več, 
razen teh pa m n o g o zelo smotrno urejenih tabel, k vsakemu 
poglavju pa so prikl jučene dobro izbrane vaje in naloge. 
Metodična novost v učbeniku so diagrami svetovne proiz-
vodnje , v katerih predstavi avtor razen zaporedja svetovnih 
proizvajalcev (premoga, aluminija ipd.), tudi porast sve-
tovne proizvodnje pred drugo svetovno vojno in po nje j in 
spremenjena razmerja med glavnimi proizvodnimi območ j i . 

Tekst j e sistematično urejen in temeljit , kot smo pri 
avtorju vajeni. Zaradi obsega se sicer vsiljuje pomislek, če 
je mogoče predelati gradivo v takem obsegu v 14 urah na 
koncu 4. letnika gimnazije, po drugi strani pa bo knjiga 
z bogato vsebino in dokumentaci jo gotovo zbudila zanima-
nje ne le na šolah ampak tudi v širši javnosti. 

S T A N K O D E B O T : 

GEOGRAFIJA za opče «snovno obrazovanje odraslih, 
zal. Školska knjiga. Zagreb, 1966, 350 strani. 

Značilno je , da so na Hrvatskem priredili za osnovno 
izobraževanje odraslih program geografskega pouka, ki je 
že najl>olj podoben učnemu načrtu nekdanje nižje gimna-
zije, oz iroma nekakšen skrčen spored hrvatskega gimna-
zijskega programa. 

Po tem načrtu je avtor zajel v svo jem učbeniku ce lo -
ten ciklus geografskega pouka. Občim p o j m o m geograf i je 
je odmeri l prvih 47 strani, nadaljnjih 147 strani zajema 
regionalna geogra f i j o sveta, najobsežnejše j e v knjigi o b -
delana Jugoslavija na 116 straneh, zadnjih 40 strani pa j e 
namenjenih poglavju o Svetu kot celoti. 

Pri tako ome jenem obsegu se avtor seveda ni mogel 
»puščati v temelj itejšo geografsko analizo obsežnega gra-
diva. T o se pozna posebno v uvodnih poglavj ih, ki obse-
ga jo v Večji mer i razlago občih geografskih po jmov kot pa 
razvijanje in medsebojno povezovanje geografskih procesov. 
Podobno zgoščena in na stvarna dejstva omejena j e re-
gionalna geograf i ja sveta. Temel j i te je sta obdelana Jugo-
slavija in zaključni pregled povezanosti svetovnega gospo-
darstva, pa tudi v teh poglavj ih so prikazane predvsem 
gospodarske značilnosti in proizvodnja. Najbol jša stran knjige 
je sistematična ureditev gradiva in metodično dovršena 
zgradba poglavi j . Tekst j e jasno razčlenjen z različnim 
tiskom, z vloženimi tabelarnimi pregledi , vmesnimi in 
zaključnimi vprašanji in nalogami. Izredno bogata in tudi 
izvirna j e graf ična oprema. Karte, diagrami in slike so 
dosledno vložene v tekst, s katerim so povezane. Prav 
zaradi smotrne ureditve in premišljene povezanosti teksta 
in opreme je učbenik zelo pregleden in bo gotovo tudi na 
šolah lepo sprejet. T O N E OBLAK 

BOGDAN CEPUDER: 

! Z A P I S K I O V I E T N A M U ' 

Iz dneva v dan se stopnjuje vojaški pritisk ZDA in 
.njenih privržencev na Vietnam, kar poraja oboroženi spo-
pad, ki pa se utegne razširiti in zavzeti neslutene djmenzi je . 
Ze več kot četrt stoletja vietnamsko l judstvo s hrabrostjo 

in ponosom prenaša svo jo kalvarijo. Vietnam in sploh ce -
lotno območ j e Indokitajskega polotoka j e v prometnem sti-
čišču poti. ki vod i j o iz Japonske in Kitajske in severnoazij-
skih dežel proti jugu in obratno. S tega, danes najbol j 
nemirnega predela sveta je mogoče strateško nadzorovati 
ne le azijsko celino, temveč vse prometne zveze in vojaška 
oporišča na Tihem in Indijskem oceanu. In prav zato j c bil 
Vietnam že v preteklosti (kakor tudi vse ostalo o b m o č j e 
današnjih držav Indokitajskega polotoka) žrtev vdorov in 
tuje okupaci je . Tisočletje je bil žrtev kitajske okupaci je in 
pod vpl ivom kitajskih običajev, pisave in religije. Osemdeset 
let j e bil žrtev francoske kolonialne oblasti. Navsezadnje pa 
se je po stoletjih suženjstva osvobodil tujega jarma, in 2. 
septembra 1945. leta je bila razglašena DR Vietnam. S tem 
dnem pa se začenja novo poglavje v zgodovini Vietnamcev. 

Nekdanji francoski oblastniki hoče jo ponovno zavladati 
nad vsemi deželami Indokitajskega polotoka, od koder so 
jih med drugo svetovno vo jno pregnali japonski okupatorj i . 
Ljudstvo Vietnama pa se j e spontano uprlo vsem poskusom 
ponovnega pod jarml jen ja in vsem drugim obl ikam neoko lo -
nializma. Z zmago j e slavilo vojaški in moralni poraz 
francoskega ekspedici jskega korpusa pri Dien Bien Fuju 
(1954). Z znano ženevsko konferenco o Indokini v poletju 
1954 je bi lo ozeml je Vietnama razdeljeno na severni in 
južni del, ki se odt le j razvijata kot ločeni državi (DR Viet -
nam in Država Vietnam — d o leta 1955). Po sklenitvi že -
nevskih sporazumov j e DR Vietnam (severno od 17. vzpo -
rednika) pričela obnavljati gospodarstvo, ki ga je bila raz-
majala in opustošila devetletna vojna s Francozi. Obnovo 
gospodarstva so spremljale temeljite družbene re forme (na 
primer nacionalizacija industrije in virov naravnega bo -
gastva, agrarna re forma idr.). 

Toda ozeml je J. Vietnama pa j e sprva postalo pr izo-
rišče križanja vpl ivov in interesov ZDA in Francije, dokler 
se ni slednja v aprilu 1956 dokončno umaknila s področ ja 
južno od 17. vzporednika. Med tem časom (26. X . 1955) je 
bila na ozeml ju J. Vietnama razglašena Republika Vietnam, 
katere gospodarstvo j e ubralo pota lieokolonialistične p o -
drejenosti . Toda že v lelju 1954 se j e pričela v J. Vietnamu 
„uve l jav l ja t i " vojaška in gospodarska p o m o č ZDA, a kl jub 
temu je n jegovo gospodarstvo padalo iz krize v krizo. 
Najrazličnejši vojaško-diktatorski režimi, ki se menju je jo 
v vrhovih vlad v J. Vietnamu, pa vse doslej niso bili spo-
sobni izvesti kakršnih koli korenitejših družbenih ali soci-
alnih r e f o rm, s katerimi bi razklenili trdni ok lep ohranje -
nega fevdalnega sistema. Vladajoči krogi v J. Vietnamu so 
s svo jo proti l judsko politiko nenehno krepili razdor in netili 
spopad med obema deloma Vietnama, a z odkr i to podporo 
ZDA so kršili osnovne določbe ženevskih sporazumov. Vse 
to je samo stopnjevalo oboroženi upor (kakor tudi kmečka 
upore v letu 1960—61) proti domač im režimom in tujim 
zavojevalcem. ' 

S pr ihodom ameriških vojaških enot v Vietnam je 
prišlo do velikega in globokega prebujenja nacionalne za-
vesti. Le tako m o r e m o razumeti podporo , ki j o daje ljudstvo 
F N O J. Vietnama, ki nadzoruje 80<>/o ozeml ja in katero 
podpira skoraj tri četrtine prebivalstva J. Vietnama. Čeprav 
stoji nasproti domačemu ljudstvu (J. Vietnam šteje okrog 
14 mil i jonov preb.) skoraj 1 mil i jon dobro in tehnično 

1 Knjižica j e izšla kot posebna številka drugega letnika 
(1966) zbirke „Sodobni svet" pri CZP Komunist. Ljubl jana 
1967, str. 84. 



dovršeno oboroženih domačih in ameriških vojakov2 pa ven-
darle spoznavamo, da samo s silo in krutostjo orožja ne 
bodo mogli ukloniti svobodoljubnega vietnamskega ljudstva. 
Vse to bojevanje, predvsem za ohranitev ameriškega vpliva 
na Indokitajskem polotoku, stane ZDA že okrog 70,000.000 
dolarjev dnevno. Mar ne bi bilo koristneje ta ogromna 
sredstva naložiti v izrabo gospodarskega potenciala dežele, 
pa v pod[>oro za odpravljanje nepismenosti in lakote in 
številnih nalezljivih bolezni, kakor pa jih trošiti in izgub-
ljati za zatiranje narodov Indokitajskega polotoka V V tem 
spopadu nacionalističnih in okupacijskih sil j e [>ostala žrtev 
tudi DR Vietnam, Jvi j o od februarja 1965. leta ameriška 
letala zasipljejo in uničujejo z bombnimi napadi. Vse to je 
v sklopu ameriške „globalne strategije" za ohranitev domi-
nacije na območjih JV Azije. In prav zato je vietnamski 

2 ZDA sodelujejo v vietnamski vojni z blizu 400.000 
vojaki, sajgonski režim ima [>od orožjem ]>ol milijona Viet-
namcev. Vojaško pomoč sajgonski vladi so poslale še nasled-
nje države: Avstralija 6500, J. Koreja 40.000, Filipini 1000, 
N. Zelandija in Tajska pa po 180 vojakov. 

spopad eden najočitnejših in najpomembnejših odsevov in 
značilnosti sodobnega razvoja sveta, ko poskušajo imperiali-
stične, hegemonistične in kolonialne • sile s silo zavreti pro-
ces osvobajanja in vsestranske emancipacije narodov in 
večine mladih držav v svetu. 

Cepudrovi ZAPISKI O VIETNAMU so tehten doprinos 
k poznavanju današnje vsakdanje vietnamske problematike. 
Zato nudijo tudi geografu obilo koristnih napotkov za raz-
mišljanje o Vietnamu, o razvoju tcritorialno-politične po-
dobe Indokitajskega polotoka, o pomembnosti geografskega 
okolja in njegovega položaja v Švedu, pa o njunih spremem-
bah ter njunem pomenu v sodobnem svetu. Tudi drugi 
slovenski bralci, ki z zanimanjem slede dnevnim dogodkom 
in spremembam na zemljevidu Vietnama, IMKIO našli v 
Cepudrovih Zapiskih obilo dragocenih dejstev, s katerimi si 
bodo mogli izostriti lastno podobo o Vietnamu. Se posebno 
dobrodošla pa nam j e postala knjižica v teh dneh. ko se 
sestaja v Stockholmu na pobudo lorda B. Itussella medna-
rodno sodišče za ugotavljanje ameriških vojnih zločinov v 
Vietnamu, 

MILAN NATEK 

D R O B N E 
NEKAJ AGRARNOGEOGRAFSKIH PROBLEMOV 

V ARABSKEM SVETU BLIŽNJEGA VZHODA 

V pokrajinah Bližnjega vzhoda prirodni pogoji za 
poljedelstvo niso ravno ugodni. Ta ]>odročja ležijo v suhem 
in polsuhem klimatskem pasu. Letna količina padavin 
250 mm, ki še omogoča poljedelstvo brez umetnega nama-
kanja, j e omejena le na ozek pas vzdolž vzhodnega brega 
Sredozemskega morja, na področja severovzhodnega Iraka 
in nekatere predele Jemena. Pomembno je , da velika ve-
čina teh padavin pade v zimski polovici leta. Računati pa 
morajo se na katastrofalne suše, ki se pojavl jajo na štiri 
» l i pet let in trajajo v izrednih primerih tudi po nekaj 
let zapored (na primer od leta 1958 do 1960 v Siriji, 
Libanonu in Jordaniji). 

Racionalno izkoriščanje vodnih zalog j e zato v teh 
pokrajinah že stoletja osnovna in najvažnejša naloga. Naj -
večje reke tega področja Nil, Eufrat in Tigris s pritoki 
tečejo v rvečjem delu svojega toka prek pustinjskih in pu-
ščavskih predelov, kjer so njihove vode neobhoden pogoj 
za kmetijsko gospodarstvo. Umetno namakanje pa omogo -
ča jo še izviri v oazah in talna voda, ki izčrpana iz umetnih 
vodnjakov postaja vedno pomembnejši faktor v kmetijstvu 
6uhih in polsuhih področi j . 

D o prve polovice 19. stoletja so bila poljedelska pod -
ročja omejena na kraje, kjer je količina padavin nekoliko 
višja. V drugi polovici 19. stoletja, še bolj pa v 20. stoletju 
so začeli l judje ponovno naseljevati področja, ki so bila 
nekoč v starem in srednjem veku že intenzivno obdelana 
s pomočjo umetnega namakanja. Stari namakalni sistemi 
so bili namreč med mongolskimi vdori v 13. stoletju in 
pozneje pod turškim gospodstvom popolnoma uničeni, in so 
nemirni časi onemogočali njihovo ponovno ureditev. Zaradi 
odseljevanja prebivalstva se je na račun opuščene zemlje 
polagoma spet razširila neplodna puščava. 

Na ta nekdaj opuščena kmetijska področja, kjer po-
novno gradijo namakalne sisteme, se dandanes selijo l judje 

N O V I C E 
iz prenaseljenih agrarnih krajev in iz pokrajin, kjer so 
življenjski pogoji izredno slabi. 

Na splošno pa velja za poljedelstvo na Bližnjem vzhodu 
oznaka, da je zaostalo in slabo produktivno. Toda krivi 
niso samo prirodni in zgodovinski faktorji, ampak v veliki 
meri tudi značilni družbeno-Iastniški odnosi. Tako je eden 
najbolj perečih problemov v arabskem svetu Bližnjega 
vzhoda zakupništvo. Drugi zaviralni moment v gospodarstvu 
je podrejena vloga vasi v primerjavi z mestom. V mestih 
stanujejo veleposestniki, pa tudi meščani so mnogokrat 
lastniki zemlje, ki je prišla v njihove roke zaradi zadolže-
nosti kmetov. Tako se skoraj ves kmetijski dohodek steka 
v mesto-in se tam tudi potroši. Nasprotno pa za investicije 
v kmetijstvo mali kmet ali pa zakupnik nimata niti dovolj 
sredstev, še manj pa interesa. 

Tretji pereči problem kmetijstva je prav velika zadol-
ženost kmetov. Da lahko izplačajo vsakoletne dajatve, si 
izposojajo pri meščanih in veleposestnikih denar, ki pa ga 
potem zelo težko vračajo. Se bol j se zaostri njihov položaj 
v sušnih obdobjih, ko je pridelek lahko povsem uničen. S 
tem, ko izgubijo svojo zemljo in lahko ostanejo na po -
sestvu le kot zakupniki, se njihov položaj bistveno spremeni. 

Četrto negativno dejstvo je pretirano drobljenje zem-
lje v okviru vaške skupnosti, kar se posebno kaže v nera 
cionalnem gospodarstvu. 

Ureditev teh in podobnih problemov je torej osnovni 
pogoj za rešitev teh pokrajin iz več stoletne zaostalosti. 
Nekateri primeri naprednega gospodarstva, kot so na pri-
mer v izraelu. potrjujejo , da je to mogoče. 

Prva pot d o sprememb v družbeno-lastniških odnosih 
v kmetijstvu arabskega sveta je naravna, ker bo do njih 
pripeljala evolucija družbeno-gosjHjdarskih odnosov. Ple-
menske skupnosti počasi izgubljajo svojo vlogo zaradi uva-
janja katastra in združevanja močno razdrobljenih parcel. 
S tem se povečuje tudi delež privatne lastnine, posebno 
tam, kjer zainteresiranim obdelovalcem prirodni j>ogoji 
dovol juje jo večji donos in večje dohodke ter s tem neod-



visnost od veleposestnikov in n j ihovega kapitala. Na ve le -
posestvih se vediio bo l j uve l jav l ja mehanizac i ja , ki i zk l ju -
ču j e sistem zakupništva. Nekdan j i zakupnik i zato i šče jo 
d e l o v mestu ali pa se nase l ju j e j o na p o d r o č j i h , ki so s 
p o m o č j o novih namakalnih sistemov še kar pr imerna za 
obde lovan je . 

Na drugi strani pa pr ihaja d o s p r e m e m b v družbenih 
odnosih zaradi agrarne r e f o r m e . O p a ž a j o , da so novi lastniki 
zeml je bo l j zainteresirani za o b d e l o v a n j e , k l jub temu. da 
i m a j o na razpo lago ze lo m a l o denar ja in j i m m o r a država 
vsaj v začetnem o b d o b j u pomagal i . Prav zato se z o s a m o -
svo j i tv i jo zakupnikov sedaj še ne dv igne tudi n j ihova ž iv -
l jenj ka raven. Ve l ikega p o m e n a j e tudi organiz iran o d k u p 
kmeti jskih p r o i z v o d o v , kajt i pre j so posrednik i pospravi l i 
v svoj žep dobršen del zaslužka. 

Ve l ike s p r e m e m b e j e v družbeno- lastniških odnos ih 
kakor tudi v načinu izrabe zeml j i šča povzroč i l o m o d e r n o 
umetno namakan je . V re lat ivno d o b r o namočenih pokra j i -
nah Libanona, zahodne Sir i je in Jordani j e ter severovzhod -
nih delih Iraka, k jer pade letno |H>\prečno več kot 500 m m 
padavin, g o j i j o brez p o m o č i umetnega namakanja sadje , 
v insko trto in pšenico . K j e r pa z imske padavine d o p o l n j e -
j e j o polet i z n a m a k a n j e m , uspevajo še agrumi , ze lenjava , 
tobak in b o m b a ž . 

V bo l j suhih predel ih , k j e r pade letno 330 d o 500 m m 
pudavin in ni namakalnih naprav , p rev ladu je na po l ju v 
g lavnem pšenica, ki j o letno m e n j u j e j o z j e č m e n o m ali pa 
ostane po l j e neobde lano — v prahi . Pri še manjš i kol ič ini 
padavin (250 d o 350 m m ; pšenico že povsem zamenja 
j e č m e n , ki j e za sušo bo l j o d p o r e n . Vendar ga se j e j o le 
vsako d r u g o leto. C im več ja je sušnost, tem da l j časa ostaja 
'pol je v prahi . 

Področ ja , k j e r pade letno le 100 d o 250 m m padavin, 
so bila d o nedavnega namenjena i zk l jučno le nomadsk i 
ž iv inore j i . U m e t n o namakanje pa sedaj n o m a d s k o ž iv inore j o 
pot iska v n a j b o l j sušna p o d r o č j a , ki so ž^ prob lemat i čna . 

V nove j šem času se tudi v n o m a d i z m u p o j a v l j a j o 
s p r e m e m b e . Posamezna nomadska p l emena se za stalno 
nase l ju j e j o in v p r e h o d n e m o b d o b j u po leg g o j e n j a živine 
že o b d e l u j e j o tudi po l ja . Spremin ja pa se tudi struktura 
živine. V e d n o bo l j i zg in ja jo ve lb lod i , ki j ih v m o d e r n e m 
prometu z a m e n j u j e j o tudi v puščavi sodobna prometna 
sredstva. 

Z a n i m i v o j e , da se namakalni sistemi š ir i jo ne samo 
v bo l j suha [ lodroč ja , t e m v e č tudi v pokra j ine , ki d o b i v a j o 
za po l j ede l s tvo zadostne kol i č ine padavin. U m e t n o n a m a -
kanje namreč o m o g o č a še intenzivnejše o b d e l o v a n j e . 

Dos le j j e le v Z A R po l j ede l s tvo v celoti o d v i s n o o d 
umetnega namakanja . Vzdo lž Nila in v Delti z a v z e m a j o 
namakalna p o d r o č j a 25.000 km 2 . Asuanski j e z z akumula -
c i j sk im j e z e r o m pa b o o m o g o č i l p o v e č a n j e namakalnih 
površ in še za e n o tret j ino . P o l e g tega pa povsod u v a j a j o 
intenzivne načine kmet i j skega gospodarstva , k jer j e po l j e 
obde lano vse leto, namesto starega ekstenz ivnega načina s 
p o m o č j o pop lav l j en ih bazenov . 

V ostalih |»okrajinali Bl ižnjega vzhoda se namakalno 
po l jede ls tvo kombin i ra z nenamakaln im. \ Jordani j i na-
m a k a j o z v o d o iz Jordana predvsem p o d r o č j a zahodno od 
r e k e , v Libanonu pa i zkor i š ča j o v ta namen reko Litani in 
številne izvire pod L i b a n o n o m in Ant i l ihauonom. V Siri j i 
u p o r a b l j a j o za n a m a k a n j e površ insko in talno vodo . Dosle j 
o b d e l u j e j o na ta način pr ib l i žno pol mi l i j ona hektarov 
zeml j e . Možnost i pa so še v e l i k o več j e , saj bi b i l o s a m o 

s p o m o č j o površinskih v o d i lahko obde lan ih 1.5 mi l i j ona 
hektarov površ in . V Iraku predv ideva gospodarski načrt , 
ki ga d e l n o že real iz ira jo , ured i tev poreč ja Eufrata in 
Tigr isa . P o zakl jučnih delih se b o d o o b d e l a n e površ ine 
poveča le za dvakrat (sedaj 3.7 mi l i j . ha). 

P o d r o č j a , k jer prev ladu je po l j ede l s tvo s p o m o č j o u m e t -
nega namakan ja kot v dol ini Ni la , v L ibanonu , v oko l i c i 
Damaska in Bagdada, v oazah Sir i je , Iraka in Saudove 
Arab i j e , so i z redno intenz ivno obde lana . N a j v e č površ in 
z a v z e m a j o sadje , ze len java , industr i jske rastline, pšenica in 
mars ik je b o m b a ž . Le v nekaterih predel ih , k j e r se g o s p o -
d a r j e n j i s p o m o č j o umetnega namakanja šele uve l jav l ja , j e 
o b d e l o v a n j e še vedno eks tenz ivno in i zk l jučno prev ladu je 
žito . Na teh p o d r o č j i h , ki so pogos to tudi na n o v o nase-
l jena, m a n j k a zaenkrat še agrarne tradic i je , poznavan je 
agrotehnike in lokalnih razmer in ne nazadnje racionalnega 
izkor iščanja vodnih zalog . 

Našteti p r o b l e m i iz g e o g r a f i j e po l jede lstva v arabskem 
de lu Bližnjega vzhoda kaže jo , kako j e po leg pr i rodnih 
f a k t o r j e v gospodars tvo v vel iki mer i odvisno tudi od 
splošne, gospodarske , d ružbene in tudi pol i t i čne situaci je 
v neki pokra j in i . 

P r i r e j e n o p o G e e g r a f i a vv szko le , 1963. 

J E L K A K U N A V E R 

S E L I T V E P R E B I V A L S T V A V ZSSR 

Leta 1923 so začel i tudi v S Z zbirati statistične g r a d i v o 
o selitvah prebivalstva. R a z u m l j i v o j e , da se j e s časom 
spreminja la in d o p o l n j e v a l a m e t o d o l o g i j a zbiranja osnovnega 
gradiva, k a m o r j e b i l o m o g o č e zajeti vedno več migrac i j sk ih 
p o j a v o v . In šele od leta 1953 se j e na vsem o z e m l j u S Z 
uve l jav i l enotni kriteri j zbiranja podatkov o selitvah l judi . 
\ zadnj ih štiridesetih letih so bili spel jani migrac i j sk i t o -
kovi v SZ iz gosto nasel jenih agrarnih o b m o č i j z zahodnih 
prede lov države (iz osrednj ih in zahodnih delov RSFSR, 
Ukra j ine in Belorusi je ) v p o r a j a j o č a se industri jska sredi -
šča na Uralu, v Sibir i j i in na D a l j n j e m vzhodu. T u d i 
stepna p o d r o č j a Z a h o d n e Sib ir i je , k jer p r i d o b i v a j o površine 
o g r o m n i h prostranstev za k m e t i j s k o o b d e l o v a n j e , pr ivab -
l j a j o iz leta v le to v e č j e število pr ise l jencev . 

V letih 1 9 2 6 — 1 9 3 9 je poras lo števi lo prebivalstva n i 
Ura lu , v Sibir i j i in na D a l j n j e m vzhodu za 31 o/o, m e d t e m 
ko j e zrastel na vsem o z e m l j u SZ samo za 16»/o- Zarad i 
tega se j e tudi poveča l de lež sov jetskega prebivalstva na 
teh o b m o č j i h : y Vzhodni Sibiri j i od 2,2 na 2,3o/o, na D a l j -
nem vzhodu o d 1,1 na l,7o/o ter v Sredn j i Azi j i o d 5 ,2 na 
6,2o/o. T u d i v razdob ju 1 9 3 9 — 1 9 5 9 j e na jh i tre je naraščalo 
preb iva ls tvo v vzhodnih predel ih države . V tem času se je 
poveča l o število prebivalstva S Z za 9,5o/o (vmes so bila 
vo jna leta z m o č n i m i i zgubami ) , toda na Uralu za 35o/o, v 
Zahodni Sibiri j i za 28o/o, v Vzhodn i Sibir i j i za 36o/o ; na 
Dal jnetn Vzhodu j e znašal jMjrast kar 62o/o, v Srednj i Azi j i 
30o/o ter v Kazahstanu 53" /o . V z r o k za tolikšna ( » v e č a n j a 
niso le v n a r a v n e m prirastku prebivalstva, ki j e bil soraz -
m e r n o najniž j i v RSFSR, t emveč predvsem v migrac i j ah . 
Industrial izaci ja j e pospeševala koncentrac i j o prebivalstva 
v mestnih naselj ih ter tako kar neposredno vpl ivala na 
zmanjševan je šte>vila in deleža kmet i j skega prebivalstva. 

Se leta 1926 j e ž ive lo v mestih SZ 18 o/o n jenega p r e -
bivalstva. Po letu 1928 se pr ične hitri v zpon sovjetskih 
mest , k i ga pora ja burni razvo j v industri j i , gradbeništvu, 
transportu ( o b d o b j e 1. pet le tke ! ) . I z r e d n o d inamičen razvo j 
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gospodarstva j e d o temel jev razburkal k o m a j u m i r j e n o 
sovjetsko prebivalstvo, in s podeže l ja so pričeli pritekati 
v mesta m o č n i selitveni tokovi . V letih 1 9 2 6 — 1 9 3 9 j e na-
raslo prebivalstvo S Z za 23,6 mi l i j onov . Števi lo kmet i j -
skega prebivalstva se j e zmanjša lo za 6 ,2 mi l i j . , število v 
mestih ž ivečega pa se j e poveča lo za 29,8 mi l i j . (od 18 na 
32 o/o). V teh letih se j e pr ise l i lo s podiežielja v mesta 18,7 
mi l i j . l judi , kar j e 63o/o prirastka mestnega prebivalstva. 
5,8 mi l i j . l judi , na račun katerih se j e poveča lo število 
l judi , ki žive v mestih, pa j e ž ive lo v nasel j ih, ki so d o 
druge svetovne vo jne postala mesta. In tudi na račun na -
ravnega prirastka mestnega prebivalstva, ki j e v tem času 
znašal 5,3 mi l i j . oseb, j e lahko s tako strmim v z p o n o m 
naraščalo prebivalstvo v sovjetskih mestih. 

T u d i za o b d o b j e 1 9 3 9 — 1 9 5 9 so značilne za ZSSK 
izredno m o č n e selitve s j>odeželja v mesta. Leta 1959 j e 
ž ive lo v mest ih SZ že 48o/o prebivalstva, kar kaže, da se 
jje v tem dvajset letnem razdob ju poveča lo število mestnega 
prebivalstva kar za 39,6 mi l i j onov . V teh letih j e prešlo 
iz vasi v mesta o k r o g 2 4 — 2 5 mi l i j . l judi , kar j e nekaj več 
kot 60o/o ce lotnega [>ovečanja mestnega prebivalstva. K 
temu je prispeval še naravni prirastek 20o/o (zaradi vo jne 
j e nižj i in znaša o k r o g 8 mi l i j onov ) in o k r o g 18o/0 odpade 
na p r e o b r a z b o podeželskih nasel i j v mestna. 

Danes j e preraščanje vaških naseli j v mestna eden i z -
med glavnih faktor j ev hitre rasti urbanskega prebivalstva 
v SZ. Deagrarizaci ja |>ospešuje urbanizac i jo prebiv alstva, to 
pa močna industrializaci ja. Povečanje l judi v mestih na 
račun zmanjševanja podeže lskega prebivalstva ni nikakršen 
indikator s labenja ž iv l jenja na podeže l ju , temveč predvsem 
izraz mehanizac i je in intenzi f ikaci je kmeti jske pro izvodnje . 

Rast števila prebivalstva v ZSSR v letih 1 9 3 9 — 1 9 6 5 : 

Stev. preb . Stev. preb . Delež (0/0) 
L e t o v začetku leta v mestih mestnega 

(v mi l i j . ) (v mi i i j . ) preb. 

1939 190,7 32 
1959 208,8 100,0 48 
1960 212,3 103,8 49 
1962 219,7 111,8 51 
1963 223,1 115,1 52 
1964 226,2 118,5 52 
1965 229,1 121,6 53 

Med prisel jenci v (mesta prev ladu je akt ivno prebivalstvo 
pr i moških v starosti o d 16 d o 59 let, pri ženskah pa o d 
16 d o 54 leta. (V starosti m e d 16. in 29. le tom j e bližat 
60 0/0 migrantov) . V letu 1963 j e b i lo med podeželskimi 
pr ise l jenci v jnesta kar 750/0 aktivnega prebivalstva, v letu 
1964 pa 78 0/0. Prostorski obseg migrac i j j e navadno o m e j e n 
z administrat ivno-pol i t i čnimi (republ iškimi , avtonomnimi , 
oblastmi itd.) m e j a m i . V tem pog ledu 90 tudi prece j šn je 
i z j eme. V mesta Kazahstana j e b i l o med prisel jenci kar 
64o/o oseb iz drugih republ ik , v uzbekistanska mesta se j e 
prisel i lo c e l o 88o/0 l judi iz drugih SSR. Danes so v g lav -
nem selitveni t okov i sovjetskega prebivalstva usmer jeni iz 
RSFSK v o s r e d n j o Sib ir i jo ter v Kazahstan, v Moldavsko 
SSR, kamor se še pr i se l ju j e j o Ukra j inc i in Belorusi. Rast 
mestnega prebivalstva v pribaltiških republ ikah gre le m a l o 
na račun pr ise l jevanja o d drugod . T u d i armenska mesta 
rastejo predvsem na račun zmanjševanja kmet i j skega p r e b i -
valstva te republ ike (neznatno j e število pr ise l jencev iz 
Gruz i je in Azerba jdžana) . T o d a azerbajdžanska mesta se 
p o l n i j o tako na račun svo jega podeže lskega prebivalstva 

kakor tudi na račun dose l jencev iz RSFSR in Gruzinske 
SSR. V beloruska mesta se pr i se l ju je jo Rusi in Ukraj inci . 
V letu 1964 so selitveni tokovi v S Z zajemali 56o/o moških 
in 44o/o žensk. 

Za ZSSR so še značilne selitve prebivalcev med pode -
želskimi o b m o č j i . T e migrac i j e so p o obsegu manjše in so 
p o večini o m e j e n e le na obseg posamezne republ ike. T o d a 
na ])odeželju Uzbekistana se prisel juje več inoma kmet i j sko 
prebivalstvo iz RSFSR. v moldavske vasi pr iha ja jo prise-
l jenci iz Ukraj ine in Rusi je , na kirgiška po l ja l judje iz 
Kazahstana in Rusi je , na podeže l j e pribaltiških republ ik pa 
tudi prebivalstvo iz agrarnih o b m o č i j Rusije. 

Živahna gospodarska de javnost , razvoj industri je V 
Sibiri j i in na Da l jnem vzhodu, velika mel iorac i jska dela, 
ki b o d o zagotovi la kmeti jstvu nove površine itd. so n a j -
boljša zagotovi la, da prebivalstvo ZSSR ne bo mirovalo , 
temveč da se b o nenehno vk l jučeva lo v mogočne selitvene 
tokove , ki so usmer jeni k nastaja joč im žariščem modernega 
gospodarstva. 

V I R I 

a) L. Denisova, T . Faddeeva : Nekotor ie dannie o migrac i i 
uaselenija v SSSR. Vestnik statistiki, No . 7, Moskva 
1955, str. 1 6 — 2 1 . 

b) Naselenie mira. Sprovočn ik . Moskva 1965, str. 344. 

P R I S E L J E V A N J E V Z D A 

Leta 1940 j e ž ive lo v Z D A 11,4 mi l i jonov prisel jencev, 
od njih j e b i lo na jveč Ital ianov (1,8 mil i j . ) , Nemcev (1,6 
mil i j . ) , Rusov, Pol jakov in Kanadčanov (po 1,3 mil i j . ) , A n -
gležev (1,2 mil i j . ) , Mehikancev (0,6 mi l i j . ) itd. P o drug i 
svetovni vo jn i so p o n o v n o ož ivel i selitveni tokovi iz Evrope 
v Amer iko , predvsem v Z D A . V letih 1946—1957 so se 
prisel jevali v to gospodarsko na jbo l j razvito d ržavo na 
svetu izsel jenci u Z R N e m č i j e (620.000), Ve l ike Britanije 
(273.000), Ital i je (195.000), Avstri je (84.000) itd. Po leg 
teh prisel jencev iz Evrope zas ledimo v tem času še druge 
migrac i j ske tokove v Z D A , ki so usmer jen i tudi iz sosed-
njih ameriških držav. Se leta 1920 so kanadski in mehiški 
izsel jenci za jemal i e n o tret j ino vseh priselitev v Z D A . T o d a 
leta 1962 se j e v Z D A prisel i lo samo iz ameriških držav 
156.000 l judi , iz Evrope 104.000. iz azijskih držav 20.000 
ter iz A f r ike in Avstral i je 3.600 oseb. V tem letu j e b i lo 
število mehiških emigrantov v Z D A že več j e kot število 
prisel jencev iz tradicionalnih izseljeniških držav Evrope , 
kot so na pr imer Z R Nemč i ja , Vel ika Britanija in Irska 
(skupaj so dale 45.000 izsel jencev, m e d t e m ko j e kvota 
dose l jencev iz teh držav znašala 110.000 l judi ! ) . V letih 
1 9 4 6 — 1 9 5 7 se j e prisel i lo v Z D A oko l i 785.000 oseb iz 
ameriških držav , na jveč iz Kanade (360.000), Mehike 
(250.000) in Argentine (200.000). 

PROIZVODNJA IN POTROŠNJA PIVA 
V SR SLOVENIJI 

Pivo sodi med prve alkoholne p i jače , ki j ih j e č lovek 
iznašel v s v o j e m pr i lago jevanju ž iv l jen jskim pr i l ikam in 
potrebam. Ze stara l judstva so pred t remi tisočletj i v r o d o -
vitnih ravnicah o b Evfratu in Tigrisu ter o b Nilu poznala 
p i jačo , ki j e imela prenekatere lastnosti današnjega piva. 
Sprva j e bil hme l j pr ide jan tej o p o j n i p i jač i le za priokus, 
in še zelo kasno, pr ib l ižno pred d v e m a sto let jema, pa j e 
postal bistvena primes. T u d i na današnjem o z e m l j u Jugo -
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slavije so ze lo zgoda j , že v srednjem veku, pr ideloval i 
hmel j (v oko l i c i Š k o f j e L o k e , v Po l iml ju ter v okol ic i 
Kosovske Mitrovice) , katerega pridelek j e bil o m e j e n pred -
vsem na samosto jno posest. V drugi po lov ic i preteklega 
stoletja se j e p ivovarništvo na Slovenskem m o č n o razmali-
jiiilo s števi lnimi p ivovarnami . Se leta 1900 j e Lilo v S lo -
veni j i 18 p ivovarn, leta 1925 pa že s a m o C; danes i m a m o 
pivovarne samo še v Laškem, L jub l jan i in v Mar iboru . 

T a k o kot drugod p o svetu se j e tudi v Sloveni j i z 
zviševanjem ž iv l jenjske ravni, (kar j e ne|K>srcdno vpl ivalo 
na s p r e m e m b o prehrambenega režima našega prebivalstva), 
pa s povečevan jem števila in deleža v mestih ž ivečega 

Država 
Jugoslavi ja 
Sloveni ja 
Belgija 
Z R Nemči ja 
I)H Nemči ja 
CSSB 
Franci ja 
Z D A 

Leta 1939 
427 

71 
12.912 
51.268 

6.634 
18.231 
63.210 

Leta 

1 

10 
47, 
13 

17 
1 1 0 . 

1960 
.630 
243 
110 

.324 

.424 

prebivalstva, dvigala pro i zvodn ja in potrošnja piva. Leta 
1920 j e znašala produkc i ja piva v Sloveni j i 166.000 lil, 
(ali 15,1 o/o jugos lovanske pro izvodnje ) , leta 1930 108.000 
hektol i trov (ali 16.4o/o pro i zvodn je v Jugoslavi j i ) ; leta 1939 
še s a m o 71.000 lil (Jug. 427.000 hI), 1946. leta 110.000 hI 
(19,2o/o jugos lovanske pro izvodnje ) , 1960. leta 243.000 hI 
(ali 14,9o/o) in 1965. leta 475.000 hI (Jugoslavi ja 2 ,995.000 
hektol i trov) . Potemtakem se j e kol ič ina v Sloveni j i p r o -
izvedenega piva od leta 1920 d o 1965 dvignila za 186o/0 , 
na o z e m l j u SFRJ pa za 172o/0 . 

Rast pro i zvodn je in potrošnje piva v nekaterih država 
h — (y 000 hI): 

Potrošn ja v litrih na 
1 preb . v letu 1963 

14 
23,4 

112 
107 

Leta 1963 
2.241 

380 

261 
938 

59.156 
13.180 
16.580 
17.850 

114.943 

119 
37 

V letu 1961 j e 98 držav, v katerih j e že d o b r o vpe -
ljana pro izvodnja piva, pr idela lo 438,773.000 lil piva. Od 
tega j e o d p a d l o na evropske pro izvaja lce kar 55,5o/o sve-
tovne pro izvodnje , na ameriške 35o/0 , na A f r i k o 3,7»/o, na 
Avstral i jo 3,1 o/o. Na jmočne j š i proizvajalec piva so Z D A s 
25,2o/0 svetovne produkc i j e , ZR N e m č i j a s 13,3o/o, Vel ika 
Britanija z 10,7o/ o , CSSR (7,4o/ 0 ) ; de lež SFRJ pa znaša 
0,42 odstotka. 

Med našimi republ ikami j e Sloveni ja na jmočne jš i p o -
trošnik piva. Leta 1964 j e prišlo v Sloveni j i na enega 
prebivalca p o v p r e č n o 28 1 piva, v Črni gor i 15 1, v Srbi j i 
14,6 1, na Hrvaškem 13,9 1; na jmanjša pa j e bila potrošnja 
pavi v BiH, k jer j e pr iš lo o m e n j e n e g a leta samo 6,9 1 
piva na osebo . 

Količ ina pro izvedenega piva v Sloveni j i ne zadošča 
d o m a č i m potrebam. Zato se iz leta v leto s topnju je ko l i -
čina uvoženega piva iz tujine, predvsem iz Avstri je in 
DR N e m č i j e (uvoz 1960. leta 1694 hI, 1965. leta že 9774 
hektol i trov) . Izvoz s lovenskega piva v tuj ino, predvsem v 
Ital i jo , j e neznaten, pa čeprav se j e od leta 1960 nekajkrat 
povečal (31 hI, 1964. leta 2315 hI) in j e v letu 1965 že 
dosegel 1781 hektol i trov. 

V I R I 

Karel Ber ič : Pro izvodnja in poraba piva. Prikazi in študije 
X I I , štev. 4 — 5 , L jubl jana 1966, str. 1—7. 

Lo j ze Cukala : Problemat ika hmel jskega trga. Cel jski zbor -
nik 1965, Ce l j e 1966, str. 9 3 — 1 4 7 ; 
Statistički godišnjak SFRJ 1966, X I I I , Beograd 1966. 

M I L A N N A T E K 

I T A L I J A N I I N Z E M L J A 

Itali janski statistiki ugotav l ja j o , da j e beg z dežele v 
mesto m o č n o popustil . Se več , nad 200.000 l judi se j e v 
zadnjih letih vrn i lo iz mesta na deže lo . Pri vsem tem pa 
gre v večini za mlade l judi . Ze l je p o s igurnejšem in b o l j -
šem zaslužku v tovarni ali pisarni so vel iko manjše . Vzroki 
so v tem, da nekval i f ic irani težko d o b i j o bo l j šo službo. 
Zato se v r n e j o d o m o v na kmet i jo . Po leg tega so mnog i 

kmečki fant je izgubili občutek manjvrednost i proti mest -
nemu prebivalstvu. T o j e b i lo m o g o č e zaradi tega, ker 
država o m o g o č a pridobit i k m e č k e m u prebivalstvu v e č j o 
osnovno in s trokovno i zobrazbo , ugodi la j e zahtevam po 
bo l j šem zaslužku in tudi prometna sredstva m e d mestom in 
deže lo so ve l iko bol jša kot včasih. Seveda vse to šc ne 
pomeni , da se bo spremeni lo i tal i jansko kmeti jstvo . Toda 
perspektive za bodočnost so le dobre . 

V Z P O N H A M B U R G A 

Hamburg j e na jveč je pristanišče Nemči je . Skozenj gre 
četrt ino uvoza in pet ino izvoza. Razvi jat i se j e začel že 
kmalu |io letu 800. N a j b o l j j e nazadoval zaradi f rancoske 
okupac i j e in celinske za|>ore ter zaradi bombardiran ja med 
zadn jo svetovno vo jno . Bilo j e uničenih nad 80 odstotkov 
pristaniških naprav . Razen v teh treh o b d o b j i h j e šel 
n jegov razvo j nenehno napre j . Ze pred zadnjo vo jno j e 
pristanišče i m e l o 18 mi l i j onov ton prometa , leta 1955 24 
mi l i j onov ton in leta 1965 nad 35 mil i jonov ton. Tega leta 
je pr ip lu lo v pristanišče oko l i 20.000 ladij . Pred H a m -
b u r g o m sta samo še Rot terdam s trikrat v e č j i m pristani-
škim p r o m e t o m in Antverpen z dvakrat več j im prometom. 
Na naslednjih mestih so Genova , Marsei l le , Bremen, A m -
sterdam in tako napre j . 

Na H a m b u r g se naslanja jo številne evropske države. 
Zato se domač in i radi ponaša jo s t em, da ž iv i j o v najbo l j 
evropskem pristanišču. T u d i socialistične države so d o b r o 
zastopane in n j ihov p r o m e t znaša devet ino (4 mi l i j . ton) 
vsega pristaniškega prometa . T a k o ima Češkoslovaška so-
cialistična republ ika ce lo lastno pristanišče kot opor išče 
celinske plovlie z rečnimi lad jami p o Labi. 

O D P R A V A C A R I N V EGS 

Maja 1966 j e bil v Braxel lcsu dosežen sporazum med 
ministri EGS, da IKKIO do ju l i ja 1968 odprav i l i carine na 
industrijske izdelke. G lede postavitve tega roka so nasto-
pile vel ike težave. N e m c i so zahtevali , na j bi bil rok č im 
krajši , kajti nemška industri ja potrebuje nova tržišča. 
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Francozi »6 še tertiu predlogu upirali, kajti država še ni 
pripravljena na pritisk, ki ga bosta začeli izvajati nemška 
in d o neke mere celo italijanska industrija. 

JEKLO IZ EGS 

Leta 1965 so države članice Evropske gospodarske 
skupnosti proizvedle okol i 86 mil i jonov ton jekla. T o j e 
bilo toliko kot v Sovjetski zvezi. Pri tem je najbol j na-
predovala Italija in postala celo izvoznik jekla. Njena 
proizvodnja j e znašala 12,5 mil i jonov ton, kar j o j e uvr -
stilo na tretje mesto v šestorici. Notranja |>otrošnja je 
znašala 226 kg na prebivalca. Italija pa ni tako visoko 
uvrščena samo v tej gospodarski organizaci j i , ampak tudi 
na svetu. Uvrstila se j e za ZDA (120 mil i j . ton), Sovjetsko 
zvezo (86), Japonsko (40), Zahodno Nemči j o (32), Vel iko 
Britanijo (27) in Franci jo (19). T a k o so Italijani prehiteli 
celo Poljake in Čehe. Posebno močno se j e dvignila pro -
izvodnja jekla tudi na Nizozemskem. Železarska industrija 
je še razmeroma mlada, toda leta 1965 j e že dala nad tri 
mil i jone ton jekla, kar je za skoraj petkrat več kot pred 
trinajstimi leti. 

NOVA NAHAJALIŠČA BOKSITA V SZ 

Najnovejša nahajališča boksita se nahajajo na Uralu, 
pa tudi stara so najl>olj |>oznana od tam. Na novo so 
odkril i boksit severno od mesta Serov. Mesto se je do 
leta 1933 imenovalo Nadeždinsk. Preimenovali so ga na 
čast pilotu Serovu. Mogočno nahajališče j e Sokolovskoje , 
dvajset ki lometrov vzhodno od mesta Kamensk Uralskij, 
ki se nahaja v sverdlovski oblasti. V mestu j e razvita že 
stara svetla metalurgija. Največ je nahajališče pa je Kra -
snaja šapočka, tudi na Uralu. Četrto veliko |>odročje je pri 
Suleji o b južnouralski železnici v avtonomni republiki 
Baškiriji. Peto ležišče je v Sibiriji pri mestu Kemerovo v 
Kuzbasu pod Altajem. Ker proizvodnja aluminija p«rabi 
ogromno električne energi je , že gradi jo v bližini teh na-
hajališč velike hidro in termoelektrarne. 

BOJ PROTI SUŠI IN VLAGI V SZ 

Zaradi stalnih težav v preskrbovanju prebivalstva z 
nekaterimi živili so se v Sovjetski zvezi lotili vel ikopo-
teznega načrta za pospešitev razvoja kmetijske proizvodnje. 
Kl jub ogromnemu državnemu teritoriju in na videz velikim 
plodnim arealom le ni v kmetijstvu SZ vse tako enostavno. 
Od vseh sedanjih obdelovalnih površin j ih je sedaj pr i -

bližno polovica podvrženih suši. Ta je najbol j nadležna v 
Sovjetski Osrednji Aziji , Kazahstanu. na Kavkazu in v 
Moldaviji . K o bodo odstranili nevarnost suše, se bo močno 
povečal pridelek bombaža, riža in nekaterih drugih žitaric. 
Ce mora jo d ines v Sovjetski zvezi uvažati nad polovico 
d o m i č e proizvodnje riža, ga zaradi novih namakalnih del 
lil napraV rte bo več potrebno. Vseh površin, ki so izpo-
stavljene suši. je okoli 30 mil i jonov ha. Po načrtu naj bi 
speljali vodo iz Pečore in Vičegde v Volgo. Irtiš in Ob 
pa v Kazahstan. 

Na dru^i strani pa so področja, ki imajo preveč vode. 
kot na primer Baltiške dežele. Reloru ija in nekateri pre -
deli Ruske republike. Z izsušev anjcm hi lahko pridobil i 
38 mil i jonov ha plodne zemlje. 

JAPONSKA LADJEDELNIŠKA INDUSTRIJA 

Japonska je glede na letno proizvodnjo ladij prva 
država na svetu. 1-adje pa so za j ek lom in tkaninami tretji 
največji izvozni predmet. Samo za prihodnje leto imajo 
naročil za 6 mil i jonov BRT ladij. 

Na japonskem j e vel iko več kot 400 ladjedelnic, toda 
le okol i 30 je res modernih, ki ustrezajo sodobnim zahte-
vam. Nekaj ladjedelnic ima celo doke, v katerih j e mogoče 
graditi ladje s 150.000 BRT. Take uspehe so dosegli zaradi 
tega, ker so ladjedelnice na jmoderne je uredili in ker so 
začeli uvajati najmodernejše |>ostopke pri gradnji ladij. 
Japonci so znani še po tem, da ladje izredno hitro gradijo. 
Da zgradi jo |>ovprečno veliko ladjo, potrebuje jo manj kot 
4 mesece. Le za več je plovne objekte |>otrebujejo pol leta. 

PROIZVODNJA DIAMANTOV 

Poleg velikih proizvajalcev in izvoznikov diamantov 
Južnoafriške republike in Sovjetske zveze so se v zadnjih 
letih pojavili še novi kot na primer Gana. Brazilija. V e -
nezuela, Liberija, Slonokoščena obala itd. Toda kl jub 
temu trgovina ne more zadovolj it i naraščajočega povpra-
ševanja. T a k o narašča povpraševanje po okrasnih in indu-
strijskih diamantih. Daleč največ diamantov porabi indu-
strija za brusilno, vrtalno in cepilno orod je . Od tega jih 
zopet največ |>orabi naftna industrija. Pripravljanje dia-
mantov j e na jbo l j razvito v Belgiji. Samo v Antvverpnu je 
70 obratov za grobo i « 400 za f ino brušenje. V tej indu-
strijski panogi dela po zadnjih podatkih okol i 25.000 ljudi. 
Polovica diamantov gre v Z D A , Hongkong, Vel iko Brita-
nijo, Zahodno Nemči j o in Francijo. 

STANE KOŠ.NIK 

Splošno gradbeno pod]e(|e Rogaška Slatina 
1 I I I 1 P o l e g vseh gradben ih storitev — v i soke in nizke g radn je 

* * j 1 | 1 | 1 j L i z v r š u j e m o usluge individualnim graditel jem dela v celoti 
- j j j j — " j j - ali po posameznih fazah, nudimo projekte, g radben i material 

| | j | I lastne pro i zvodn je in d r u g e g r a d b e n e storitve. 
I I I I "1 T 

Z a n a r o č i l a s e p r i p o r o č a k o l e k t i v ! 
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P o s l o v n a e n o l a C e l j e , C e l j e 

d o b a v l j a 

potrošnikom električno energijo 
po najugodnejših pogojih — 

projektira, gradi in opravlja montaže 
daljnovodov, krajevnih omrežij 
in transformatorskih postaj — 

izvršuje pa tudi vsa v elektrotehniško 
stroko spadajoča dela 

C I N K A R N A 
M E T A L U R Š K O K E M I Č N A I N D U S T R I J A 

C E L J E 

p r i p o r o č a s v o j e n o v e p r o i z v o d e : 

— OLJNATI IN FTALATNI MINIJ — 

— CINKOR, ANTIKOROZIJSKI PREMAZ NA BAZI CINKA — 

— KOMOLIT IN MIKROCINK PLOSCE — 

— VOBA BARVE — 

B l a g o j e t a k o j n a r a z p o l a g o ! 



E M A J L I R N I C A 
METALNA INDUSTRIJA 
O R O D J A R N A CILJE 

Tovarna tehtnic „ 
Ustanovljena leta 1894 

Poštni predal 48 
Telegram: Libela, Celje 
Telefon: h. c. direktor 21-41 

prodaja 29-27 
servis 32-30 
nabava 29-15 

Odlike novih proizvodov so: 
t o č n o s t , t r a j n o s t i n s i g u r n o s t ! 

LIBELA"-Celje 
M A R I B O R S K A C E S T A 1 

P r o i z v a j a vse vrste tehtnic za potrebe 
industrije, trgovine, transporta 
in široke potrošnje 
Se posebej opozarjamo na naš novi proizvod 
namizne tehtnice za trgovine 
tipa MAXIMA, nosilnost 10 kg in 
kuhinjske tehtnice tipa PRIMA in DE LUXE 

Zahtevajte prospekte in ponudbe! 

Za vse tehtnice dajemo enoletno garancijo! 

N A J N O V E J Š I P R O I Z V O D 

SOBNA PEČ na olje EMO-5, 
kapacitete 5000 kcal/h je sodobne oblike, 
emajlirana v prijetnih barvah. 

Sobina peč na olje EMO-5 je ekonomična. 

Poraba olja je od 0,24 do 0,63 kg/h 
in prijetno ogreje prostor do 90 m3. 

D o b i t e j o l a h k o . 

v v s e h s p e c i a l n i h t r g o v i n a h ! 

Pri uporabi peči 
skrbno prečita j te navodila in preglejte 
tesinost oljnih vodov. 

I Z D E L U J E 

G O S T I N S K O P O D J E T J E 

99 CELEIA" - CELJE 
Med najlepšimi hoteli v Sloveniji 
H O T E L „ C E L E I A " , C e l j e 

bo s sodobno ureditvijo, komfortom, 
prvovrstno kuhinjo in izbranimi pijačami 
ter s solidnimi cenami privabil vsakogar! 

Glasba — Ples — Televizija — Terasa 
Vrt — Parkirni prostori 

! ! DOBRODOŠLI ! ! 



A V T O T U R I S T I C N O P O D J E T J E 

„ IZLETNIK" 
Ce l je 

Gostinske usluge v svoji poslovni «noti 
Hotelu C E L E I A 

— sodobna ureditev, prvovrstna kuhinja, 
solidne cene in postrežba 

— za skupine, njih vodje in šoferje 
poseben popust 

— hotel je primeren za vse tiste, ki 
potujejo skozi Celje in one, Id 
nameravajo v Celju preživeti dopust 

Vse informacije in turistične usluge nudijo 
turistične poslovalnice IZLETNIKA 
v CELJU, VELENJU, ŠOŠTANJU, 
MOZIRJU, HRASTNIKU, KRŠKEM, 
KRAPINI, DRAVOGRADU im v 
Hotelu CELEIA! 

P I V O V A R N A 
• 

L A Š K O 
p r o i z v a j a 

svetla in temna piva v sodih 

in steklenicah naslednjih vrst: 

ZLATOROG, 12" svetlo pivo 

TERMALNI DESERT, 
15° temino pivo in 

L. GOLDING, 150 svetlo pivo 

S v o j e k v a l i t e t n e p r o i z v o d e 
priporočamo cenjenim odjemalcem! 

V Volna" 
INDUSTRIJA VOLNENIH IZDELKOV 

£ a š fi o 

i z d e l u j e 

vse vrste mikanih in česanih tkanin 

Posebno znana je raztegljiva tkanina 

„ H E L A N C A " , 

ki jo lahko koristno uporabite 

za smučarske hlače ter drugo žensko 

iln moško garderobo 

4h 
Z a h t e v a j t e n a š e i z d e l k e ! 

I N D U S T R I J S K O P O D J E T J E 

Z L A T A R N A 
Ce l je 

i z d e l u j e i in p r o d a j a 

po tovarniških cenah na domačem in 
tujem tržišču vse vrste zlatega in 
srebrnega nakita ter 
srebrjni jedilni pribor 

Podjetje ima svoje prodajalne v: 

BEOGRADU, Terazije 1, 
CELJU, Prešernova 2, 
LJUBLJANI, Wolfova 3, 
SABAJEVU, Gazi-Husrefbegova 4, 
ZAGREBU, Petrinjska 4, 
NOVI SAD, Dunavska 14 in v 
SPLITU, Matočiča 6. 



TRGOVSKO PODJETJE S TEKSTILOM na veliko in malo 

TKANINA - GALANTERIJA, Celje 
STANETOVA ULICA 

Telefon: 31-35 in 31-36 v a m n u d i . 

v veliki izbiri in po konkurenčnih cenah 
O b i š č i t e n a š o v e l e b l a g o v n i c o najrazličnejše tekstilno 
„LJUDSKI MAGAZIN" in galanterijsko blago 

T R G O V S K O P O D J E T J E ^ \ / | Q £ ) . C d j C 

s svojimi poslovalnicami: 

VOLNA, 

Se priporoča V E S N A > 
delovni kolektiv MANUFAKTURA, 
Trgovskega podjetja SOLČAVA, 
„ M O D A " , CELJE DROGERIJA, 

BABY, 
TORBICA, 
STARI TRG, 

nudi razno t e k s t i l n o b l a g o 
po konkurenčnih cenah! 

E L E K T R O 
uprava Celje 

C E L J E 
dobavlja potrošnikom električno energijo 
po najugodnejših pogojih, projektira, 
gradi in opravlja montažo daljnovodov, 
ter krajevnih omrežij. 

T R G O V S K O P O D J E T J E 
S TEHNIČNIM BLAGOM 

n a v e l i k o in m a l o 

„TEHNO-
MERCATOR" 

C e l j e 

se s svojimi engro enotami 

„ELEKTROMATERIAL" 
„STEKLO" 
„BARVE" in 
„GRADBENI MATERIAL" 
ter s številnimi poslovalnicami 
v CELJU in izven CELJA 

priporoča za vaš cenjeni nakup! 



TOVARNA AERO CELJE 

CELOFANSKI PROZORNI 
L E P I L N I I R A K 



Rudnik 
rjavega 
premoga 

TRBOVLJE-
HRASTNIK 

P R O I Z V A J A N A S L E D N J E V R S T E P R E M O G A : 

!—! K O S O V E C !—! 

!—! K O C K O V E C !—! 

!—! O R E I T O V E C !—! 

I—! G R A H O V E C !—! 

!—! Z D R O B !—! 

!—! P R A II !—! 

Z A I N D U S T R I J O I N Z A Š I R O K O P O T R O S N J O ! 


