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GEOGRAFIJA IN VARSTVO OKOLJA
Avguštin L a h *
Gibanje in ukrepi za varstvo okolja so prilastek sodobnosti. Odsevajo
zaskrbljenost in zagato zaradi nezaželenih učinkov industrializacije in
neenakomernosti poselitve oziroma dejavnosti ljudi, predvsem pa zaradi
neodgovornega ravnanja neštetih organiziranih ali posameznih dejavnikov. Varstvo okolja ni posebna družbena dejavnost, temveč gibanje in
naravnanost na preprečevanje ali odstranjevanje nezaželenih pojavov in
njih učinkov.
Geografija pa je sodobna znanost, ki se že od nekdaj ukvarja z naravnimi in družbenimi pojavi in zakonitostmi v okolju. Iz prvotnega
zanimanja in potrebe spoznavati geografsko okolje je rasla ljudska moč
znanja in spoznanj, kako živijo skupnosti, skupine ali posamezniki
v tem okolju, izkoriščajo naravne pogoje in vire ter si okolje tudi izboljšujejo. Ta potreba ni bila nikoli tako velika, kakor je danes, vendar
bi se lahko vprašali, če geografsko znanost v tem pogledu zadosti in pravilno izkoriščamo.
Najprej želim opozoriti na razprave o teoretskih osnovah geografije
in njenih uporabnih ali raziskovalnih izpeljankah iz šestdesetih let. V
to razpravo smo se — predvsem po zaslugi akademika prof. dr. Svetozarja Ilešiča + — vključili tudi slovenski oziroma jugoslovanski geografi
in ohranili enotnost geografije. Uspeli smo jo dvigniti na raven sodobne,
na marksističnih osnovah temelječe vede, ki je vneto spremljala spremembe v okolju in izdatno prispevala k obravnavanju sodobnih pojavov
in razreševanju razvojnih nalog oziroma posegov v okolje. To je nedvomno zadovoljiva bilanca našega skupnega dela, ki jo delamo po treh
desetletjih delovanja v svobodi. Sleherno bilanco pa gradi nešteto elementov in jo je mogoče izboljševati le ob utrjevanju aktivnega programa.
* dr., znanstveni svetnik, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Novi trg 4, 61000 Ljubljana; predsednik republiškega komiteja za varstvo okolja in podpredsednik izvršnega sveta skupščine SR Slovenije, Prešernova 8, 61000 Ljubljana, YU.

+ Opozorim naj zlasti na razpravo akademika Ilešiča »Koncepcija geografije na VI. kongresu geografov Jugoslavije in na njegova vsestranska prizadevanja
za ohranitev enotnosti geografije pri nas. Pri tem je v Geografskem vestniku
redno poročal o polemiki in stališčih oziroma o prizadevanjih za reintegracijo
geografije v socialističnih deželah. Spremljali pa smo razvoj geografije tudi v
drugih deželah in prav prof. Ilešič nas je povezoval z naprednimi tokovi v svetu.
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Čeprav smo se zaradi vse bolj razčlenjene in podčrtane specializacije
tudi v geografiji znašli pred problemi usklajevanja, le ni bila to glavna
značilnost in težava našega dela. Specializacija je skoraj neizbežna usmeritev posameznika, ki želi globlje poseči v določeno problematiko in je
značilna predvsem za raziskovalce. Po tej poti smo številni geografi prišli
tudi na druga področja, zlasti v gospodarskih in upravnih dejavnostih,
na drugi strani pa segajo po dognanjih in znanstvenih metodoloških
osnovah geografije strokovnjaki drugih področij. Upoštevaje pri vsem
tem realne možnosti in našo sedanjo organiziranost oziroma institucionalno osnovo, pa lahko rečemo, da bi bilo v interesu napredka geografske znanosti koristno bolj povezati delovanje geografov in bolj podpreti
prizadevanja za večjo usmeritev na ključne naloge, ki nam jih zastavlja družbeni razvoj. S tega vidika želim nakazati možnosti in usmeritve, ki jih odpirajo sodobna prizadevanja za varstvo in preobražanje
okolja. Y naši skupnosti so zlasti velike potrebe po raziskovanju kritičnih pojavov in kompleksnih razmer, to pa moramo izkoristiti tudi
za napredek znanosti v njenem teoretičnem in aplikativnem značaju.
Kateri problemi človekovega okolja so za našo skupnost posebno pereči? Najprej jih naštejmo: 1) neskladnost razvoja posameznih območij
ožje in širše družbene skupnosti, 2) nesmotrna razporejenost številnih
gospodarskih dejavnosti glede na naravne možnosti, energetsko in surovinsko oskrbo, 3) nesmotrno razmeščanje in urejanje naselij in sosesk,
4) razvoj prometnega omrežja in tokov, 5) oskrba prebivalstva, 6) onesnaženost naravnih elementov, v katerih so viri našega življenja (vode,
zraka, tal), 7) družbena preobrazba in nove potrebe zaradi zagotovitve
zdravega življenjskega in delovnega okolja.
K temu seznamu je nedvomno mogoče še k a j dodati, zlasti še, če
upoštevamo različne razmere v posameznih območjih. Ugotovimo lahko,
da smo se geografi lotevali proučevanja večine teh vprašanj, sodelovali
smo pri različnih projektih, pri snovanju srednjeročnih planov in samoupravnih sporazumov o temeljih plana. Vseeno pa je prišlo do hudih
problemov v okolju, o katerih bi lahko z znanstvenim pogledom in s
predlogi rešitev glasneje nastopili v družbi in prispevali k hitrejšemu
zorenju družbene klime, ki je zadnji čas ugodnejša. O b tem velja potožiti, da raziskovalni kompleks varstva in izboljševanja človekovega
okolja v strukturi celotnega raziskovalnega programa republiške interesne skupnosti za raziskovalno delo še ni dobil ustreznega projekta in
značaj družbeno načrtno zasnovane akcije. Še vedno smo na ravni kompilacije sicer ne tako redkih individualnih in malih skupinskih nalog.
Pot od spoznanj do njihove uporabe pa je dolga in nedograjena.
Neskladja in nasprotja zaradi zgodovinsko in sodobno pogojenega
neenakomernega gospodarskega in s tem družbenega razvoja zelo otežujejo naš razvoj.* To je področje zelo zanimivih, hkrati pa zahtevnih
in potrebnih kompleksnih geografskih študij, ki morajo biti naravnane
zlasti na odkrivanje možnosti pospeševanja razvoja manj napredujočih
* To temo sem predstavil na mednar. posvetovanju SOECO (primerjalna
ekološka analiza družbenih sprememb): gl. Teorija in praksa, 1976, št. li, str.
995—1010.
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območij. Razlike so v naravnih različnostih in v stopnji razvitosti proizvodnje, infrastrukture in družbenih služb, ki odsevajo funkcije mest.
Policentričnost razvoja Slovenije ima trdno utemeljitev in izkušnje geografov pri proučevanju razvoja in značilnosti oziroma funkcij mest so
tolikšne, da bi lahko prispevali k načrtnejšemu razvoju teh nosilnih
jeder napredka. Pred nami so reforme družbenih dejavnosti in veliki
gospodarski načrti. S plinovodom od severovzhodne strani in z načrti
za izkoriščanje Mure se kažejo boljše možnosti za energetsko oskrbo znatnega dela manj razvitih območij, vendar se bo energetska oskrba razvijala le skladno z gospodarskim napredkom. O b velikih prometnih
razvojnih načrtih je treba odpirati tudi svet manj razvitih območij. Prisluhniti moramo dvema značilnostima te problematike: pomanjkanju
idej in projektov za dolgoročnejši razvoj gospodarskih dejavnosti in
napredku kmetijske dejavnosti. Ker prinaša razvoj nezaželene učinke,
če niso dejavnosti usklajene glede na naravno okolje in družbene potrebe, bo nadvse koristno olajšati razvoj z ustreznimi kompleksnimi
študijami.
Nesmotrna razporejenost gospodarskih dejavnosti je občutna predvsem v nekaterih mestih in rečnih dolinah, toda ima širše vidike zaradi
usklajevanja raznih dejavnosti v večje dohodkovno — reprodukcijske
in tehnološke komplekse. Potrebne so prostorske študije, ki upoštevajo
naravne, socialne, ekonomske, transportne in tehnološke vidike. Takšne
naloge je mogoče opraviti le na interdisciplinarni metodološki zasnovi.
Najbolj zainteresirana so na tem večja mesta — Ljubljana, Celje in Maribor, obalno območje ter druga industrializirana in gosteje poseljena
območja. Najbliže temu smotru pa je snovanje velike nove brezcarinske
cone po osimskem sporazumu med Italijo in Jugoslavijo. Ta cona na
osnovi dogovarjanja, načrtnega razvoja in velikih akcij, na novem ozemlju in z novimi funkcijami, lahko zagotovi potrebna sredstva in dà
potrebna naročila. Na to bi morali biti pripravljeni z združitvijo vseh
naših razpoložljivih raziskovalnih zmogljivosti in seveda v sodelovanju
z ustreznimi organizacijami v Italiji. Urbanisti in sociologi so si v podobnih primerih večjih nalog pomagali s tujimi raziskovalci in organizacijami. Ne odklanjamo tega, vendar je potrebno predvsem okrepiti in
razviti naše lastne sile in metode dela, obenem pa je potrebna iniciativa
za ustrezne projekte in priprava primernih programov. V ospredju tega
bo še posebej varstvo okolja.
Oskrba z energjo in surovinami odpira tudi razne dileme. Na primer
kakšne, katere in kje graditi energetske objekte. Y načrtu je, da bomo
skoraj vse domače količine izkopanega premoga predelali v električno
energijo — tako v velenjskem lignitnem bazenu, v Zasavju in drugod.
Gradimo že prvo nuklearno elektrarno. Zdaj se odpira vprašanje izkoriščanja hidroenergetskih virov, velikih in malih, ob teh projektih pa
nastajajo nesoglasja. Prihaja plin, obstaja težnja in program za rafinerijo in petrokemijo v obalnem območju. Planinsko polje in projekti na
Savi pa so še v ozadju zaradi variant o plovnih poteh. Vsekakor bi geografske študije prispevale k smotrnejšim odločitvam energetikov in porabnikov energije. Prav tako je s surovinami, saj jih imamo le nekatere
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in sploh premalo za veliko industrijo, ob kateri bi nastala vrsta dohodkovno dovolj uspešnih drugih dejavnosti. Zato je toliko večja potreba
po prometnih in kompleksnih geografskih študijah.
Razgledovanje po naši deželi, zlasti še iz zračne perspektive, razkriva
zelo intenzivno gradnjo, hkrati pa strašno neurejenost naselij in celo prometnih tokov. Makrourbanizacija je razočarala, čeprav imamo vrsto
skladnih manjših urbanih rešitev. Izjemen velenjski primer kaže, da je
skladnost v širšem okolju mogoče doseči samo z obvladovanjem vsega
dogajanja. Zato bi morala znanost drugače poseči v preobražanje okolja,
glasno z utemeljitvami in uporno s predlogi za ustrezno zakonodajo. V
preteklih 15 letih smo v Sloveniji izgubili 13 % orne zemlje in sicer v
času, ko večina sveta občuti hudo pomanjkanje hrane in trpi, ker se
velik del svetovnega dohodka pretaplja v orožje namesto v delovna
sredstva in znanje za napredek dežel v razvoju. Znanost mora vznemiriti politične in samoupravne dejavnike, še posebej pa upravne in
strokovne službe zaradi razmetanosti in neurejenosti naselij in prometnic,
razmetavanja zemlje, dragega komunalnega urejanja ali pa zaradi tega
slabega urejanja naselij in zanemarjanja kmetijstva, naravnih rekreacijskih območij in rezervatov vode. Tudi v tem pogledu varstvo okolja
kljub predpisom ostaja nemočno, če ne bomo nastopili z ustreznimi projekti. Predvsem pa se zavzemamo, da urbanistika poleg praktičnih in
sanitarnih potreb ter arhitektonskih in estetskih skladnosti upošteva v
pravšni meri širše okolje z naravnimi zakonitostmi in družbenimi tokovi. Značilnost naše urbanistične dokumentacije (programov) je, da jo
razvoj hitro prerašča, navadno celo prej, kakor se programske zasnove
do kraja uresničijo. Urbanistično dokumentacijo pripravlja okoli dvajset
organizacij, ki gotovo niso vse ustrezno opremljene in usposobljene. Posledice tega pa bodo čutile šele naslednje generacije, ki se bodo upravičeno jezile na našo neodgovornost in bodo ocenjevale, kakšno kulturno
dediščino smo jim pustili.
Y Sloveniji imamo srednjeevropsko pomemben prometni križ, katerega sečišče je v Ljubljani. Z desetletnim razvojnim programom in projekti magistralnega omrežja bo dosežen velik napredek; to lahko spoznamo že po vrednosti dograjenih posameznih odsekov. Važno pa je,
kako bo ta osnovna mreža povezana na jugoslovansko in mrežo sosednih
dežel, kako bo sprejela zlasti turistične tokove (lani je šlo čez avstrijsko
in italijansko-jugoslovansko mejo 55 milijonov potnikov) in prispevala
k pospeševanju gospodarskega napredka. V Ljubljani je zlasti važno,
da tranzitni tokovi ne bodo dušili in kosali mesta, da bodo tranzitne ceste
in mestne obvoznice dovolj dolgoročno zasnovane. Za to pa je važna
kompleksna geografska analiza celotnega okolja in prometnega omrežja
v njem.
Oskrba prebivalstva ima več vidikov, čeprav je osrednji aspekt,
zagotoviti primerne količine blaga ob ustreznem času na točkah oskrbovanja. Videti moramo vse izvore in pritoke blaga, skladiščenje in povratne tokove. Pri varstvu okolja se borimo za takšno ureditev oskrbovanja, ki jo ne pretresajo občasne težave in ki obvlada tudi odstranjevanje
vsega, kar obtežuje okolje. Našo krajino bomo rešili odpadnih pred50
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metov iz umetnih snovi, če bomo uporabljali namesto teh predmete iz
stekla, lesa in papirja, če ne bomo čez mero izkoriščali gozdov, predvsem
pa zagotovili takšno odlaganje in izkoriščanje odpadkov, da z njimi ne
bi onesnaževali gozdov, tekočih in stoječih voda, livad in drugih elementov okolja, kjer so naši življenjski viri in obrambni zakloni.
Onesnaževanju voda, zraka in tal smo napovedali oster boj. K onesnaževanju prispevajo gospodarske dejavnosti in gospodinjstva. Zato
bodo tudi pri odstranjevanju in preprečevanju onesnaževanja in vseh
posledic imeli glavno odgovornost gospodarski dejavniki in občani. Na
koncu se vsi stroški prevalijo na potrošnike. Zaradi tega je varstvo
okolja gospodarska dejavnost prav toliko, kolikor je skrb za higieno
okolja, za zdravo in varno življenje in delo, za racionalno gospodarjenje
z naravnimi viri in najrazličnejšimi dobrinami. Pojav onesnaževanja s
posledicami kaže, da tudi vrhunski znanstveni, tehnološki in kulturni
dosežki ne vplivajo samodejno na primerno ravnanje ljudi; potrebno
je zagotoviti red in zlasti razreševati probleme v njihovih pojavnih izvirih, vse skupaj pa postaviti na gospodarnostne osnove. Onesnaževanje
voda bomo bistveno zmanjšali z zamenjavo proizvodne tehnologije (z novimi naložbami!) in z ureditvijo ustreznega odstranjevanja komunalnih
odpadkov vseh vrst. Številna mesta in območja urejajo komunalne biokemične čistilne naprave. Podobno je z onesnaženjem zraka. Pri vsem
tem se srečujemo z neznanjem o posledicah zastrupljenosti vode, zraka
ali tal in prav v tem pogledu bi morali geografi prispevati odločilen
delež. Čistih vodnih tokov imamo tako malo in od onesnaženih toliko posledic, da je potrebno te pojave obravnavati s širšega vidika.
Varstvo okolja mora biti usmeritev vsakega dejavnika in cilj vsakega
novega projekta v okolju. Pri tem je važno povezati skrb za naravno
okolje s poznavanjem interesov gospodarstva, izhodišče je v prostorskem načrtovanju in v izboljšanju okolja. Naša zavest, da nam onesnaževanje okolja povzroča škodo in omejuje pogoje življenja v naravnem
okolju, je sicer že zelo razvita in zanjo imajo posluh tako projektanti
kakor gospodarstveniki in drugi družbeni dejavniki. Vseeno pa se dogaja,
da zagovornikov varovanja okolja ne poslušajo, da se gradijo veliki
objekti brez te vrste lokacijskih dokumentov, da znajo čuvati drevje pri
tem, ko zanemarjajo skrb za človeka in dopuščajo spreminjanje tipičnih
bivalnih naselij v tranzitne, z vsemi posledicami prometa razčesane pasove.
Naloge, ki so z geografskega vidika znanstvene in pedagoške, z vidika
varstva okolja pa raziskovalno-metodološke, terjajo dvoje: prvič, sistematično opazovanje pojavov v okolju in proučevanje kompleksne prostorske problematike, in drugič, vključevanje v interdisciplinarne skupine
tako za razne projekte, kakor na področju vzgoje, izobraževanja in dopolnilnega usposabljanja kadrov. Sleherna družba po svoje ureja in
nadzoruje posege v okolje, pač primerno stopnji razvoja proizvajalnih
sil in družbeni ureditvi. Naša samoupravna socialistična ureditev je
značilna po tem, da delavci v združenem delu upravljajo družbena sredstva za delo, skrbe za razširjeno družbeno reprodukcijo, kot občani v
krajevnih skupnostih in v občinah pa skrbijo tudi za življenjske pogoje
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in varstvo okolja. Zato je nadvse pomembno, kakšna je znanost in kakšna
vzgoja kadrov, s kakšnimi programi in projekti prihaja pred združeno
delo. To je važno tudi za razvoj znanosti same, za njeno uveljavitev in
usmeritev. Vse bolj se uveljavlja znanje, ki iz marksističnih in strokovnih
osnov gradi ustvarjalnega delovnega človeka in pomaga razreševati tudi
probleme in odnose v človekovem delovnem, bivalnem in rekreacijskem
okolju. Za geografijo je to izhodišče, bistvo in cilj.
Naša raziskovalna politika je del politike in programov družbenega
razvoja. Tako skušamo čim bolj uskladiti razvojno usmeritev kompleksne energetike, surovinske oskrbe, vseh vrst prometa oziroma tokov
blaga, zemljiško politiko, urbanizacijo, turistični razvoj, komunalno gospodarstvo in druge dejavnosti s politiko varstva človeka, njegovega življenjskega in delovnega okolja in z obrambnimi ukrepi. Slovenija je v
tem srednjeročnem obdobju močno preusmerila svoje razvojne načrte
prav v tej smeri. Zaradi tega moramo pospešiti in usposobiti raziskovalno dejavnost na tem področju, prav tako pa te vidike vključiti v izobraževanje. Seveda pa bomo bistvene smotre dosegli le, če bomo prispevali v vseh občinah, v Ljubljani in v obalnem območju k uveljavljanju teh načel in raziskovalnih spoznanj. S tem se je okvir naše dejavnosti izredno razširil, zdaj je čas in potreba po tem, to pa pomeni, da
moramo za to usposobiti tudi kadre, ki jih verjetno imamo. Usposobiti
jih moramo za sodelovanje v občinskih koordinacijskih organih pri skupščinah in občinski konferenci SZDL za varstvo in izboljšanje človekovega okolja, prav tako pa pri vseh oblikah izobraževanja v rednih (šolskih) in zunajšolskih oblikah (dopolnilnega) izobraževanja.
Šestdeseta leta so bila odločilna za teoretično in uporabno usmeritev
geografije. Sedaj je jasno, kako važna in edino primerna je bila ohranitev enotnosti geografije — ne samo v teoretičnem pogledu, temveč
tudi v vseh njenih institucionaliziranih specializiranih oblikah. Prerasti
moramo koncepcijo do kraja specializiranih kateder, oddelkov in inštitutov in vse več skupinsko raziskovati. V tem desetletju pa smo še pred
drugo preizkušnjo, če bomo sprejeli in dobro opravili naloge na področju
sistematičnega boja z onesnaževanjem okolja, za boljše prostorske in
organizacijsko-tehnološke rešitve, pri razčiščevanju odnosov v okolju in
usposabljanju delovnih ljudi za takšne programe in akcije. Ta izziv pa
ne velja le osrednjim pedagoško-raziskovalnim organizacijam in geografskemu društvu, ki so odgovorne za družbeno usmeritev in aktivnost članov, temveč vsem geografom, da v sodelovanju z drugimi strokovnjaki
v žariščih aktivnosti, v občinah in v združenem delu, razrešujemo naloge
našega časa.
GEOGRAPHY AND THE ENVIRONMENT PROTECTION

Avguštin L a h
(Summary)
The environment protection is not a separate activity but rather a movement and a strenuous effort to prevent and remove the unwanted occurences
and their effects. Geography deals with natural and social phenomena and
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their lawfulness in human environment and Yugoslav geographers have known
how to preserve this unitarian conception of geography primarily by the help
of the academician prof. dr. S. Ilešič and to raise it to the level of an up-to-date
science based on principles of marxist theory, so as to be able to solve development tasks and issues connected with human interference into our environment.
Tasks of special importance to our community are the following ones.
1) to promote the growth of underdeveloped areas to the effect of a more
congruous functioning of a social entity, b y building it up policentrically,
stressing its industrial activity, transport and tourism;
2) to study the rearrangement of economic activities with respect to their
natural potentialities, energy and raw materials and primarily accounting for
their reproductive complexes and technological interconnections;
3) accordingly, account should be taken of the urbanization and of its
sprawling into rural areas b y purposefully arranging settlements and neighbourhoods; areas of especially intensive growth and population density (coastal
parts, industrial zones) should be treated on interdisciplinary principles;
4) economic development and intensified collaboration with neighbouring
countries ask for a congenial growth of transport network and an efficient
cognizance of flows;
5) goods supply of the population is another item where interlinked activities should be suitably arranged;
6) despite of our planful economic development in the last thirty years, and
despite of the fact of having caught up in these years at least a century of
delay in comparison with developed countries, difficulties have been accumulating in connection with polluted waters, soil and air and these very issues impose
a planned development policy with gradual sanitation of sore points;
7) growth of a community based on socialist and humanitarian principles
imposes a viable regulation of environment founded on socio-economic relations,
on the promotion of science accompanied with research work and all-round
education. Here lies a new grand challenge for the geographers and geographic
science as a whole, demanding quick responsiveness.
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