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Gostotna karta Jugoslavije za 1. 1948
ugoslavija je bila v poslednji vojni ena najbolj prizadetih držav
sveta, tako v pogledu materijalnih, kakor človeških žrtev. Njeno prebivalstvo, ki bi se moralo po računih zveznega statističnega
urada (1) pomnožiti pri nemotenem razvoju v dobi 1931—1948 od
14,437.953 na 18,310.000, je štelo v trenotku popisa 15,751.935. Dejanski prirastek znaša tedaj v razdobju 17 let le 1,313.982 ali 9.1%.
Stvarni primanjkljaj od števila, ki bi ga morali v tem času doseči,
pa znaša 2,558.000 ljudi. Objavljeni podrobnejši podatki (2) govore, da dejanski prirastek ni enak v vseh republikah in razumljivo,
tudi ne po posameznih delih republik. Prikazati in proučiti čim podrobneje te neenakosti v dejanskem gibanju prebivalstva bi bila
nujna potreba, vendar storiti to na običajni in najboljši način (gl.
3) ni mogoče, ker so doslej objavljeni predhodni rezultati premalo
izčrpni, da bi dovoljevali primerjanje po enotah, manjših od republik. Razumljivo je, da so se spričo neenotnega razvoja spremenila v raznih smereh tudi gostotna dejstva. Hoteč prikazati novo
razporeditev gostote in vsaj v osnovnih obrisih s tem tudi že odkriti poglavitne razlike v prirastku po posameznih predelih sem
izdelal priloženo gostotno karto. Metodično je izdelana po istih
principih, tudi z uporabo istih gostotnih kategorij, kakor Melikova
gostotna karta za 1. 1931 (4), to pa deloma vsled tega, ker so bile
tudi meni na razpolago kvantitetno enake statistične in kartografske
osnove, deloma pa radi boljše primerljivosti z njegovo karto, kajti
šele tako primerjanje more pokazati, k j e so se spremembe izvršile,
dasi samo v okviru prehodov iz ene gostotne kategorije v drugo.
Koliko se je spremenila gostota znotraj območja posameznih gostotnih kategorij, bodo lahko pokazala šele podrobnejša raziskovanja, temelječa na podrobnejšem gradivu. Primerjanja prav nič
ne otežuje dejstvo, da ponazoruje karta za 1. 1931 gostoto prisotnega prebivalstva, karta za 1. 1948 pa gostoto stalnega prebivalstva
(podatkov o številu prisotnega prebivalstva za 1. 1948 še nimamo
za vse okraje), ker se, kakor kažejo izvršeni poizkusi, vse diference v okviru razmeroma širokih gostotnih kategorij povsem
izgube.
Že prvi pogled na priloženo karto opozori na dejstvo, da se
osnovne poteze razporeditve gostotnih pasov niso bistveno izpre-
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menile. Še vedno so najslabše poseljeni visokogorski, alpski in dinarski predeli, najbolj na gosto pa subpanonska področja. Primerjava s stanjem 1. 1931 pokaže k temu še, da so najobsežnejša tista
področja, kjer se gostota ni spremenila v obliki prehoda med kategorijami, kjer vsaj navidezno stagnira, dasi so se lahko tudi v
okviru posameznih kategorij vršile tehtne spremembe. Dalje pokaže primerjava, da so prav obširna tudi področja, katerih gostota
se je dvignila v višjo kategorijo. Ta ozemlja leže v največjih, strnjenih pasovih predvsem v vzhodnih delih države, le malo jih je na
severu, zapadu in jugozapadu. V vzhodnem delu države opazimo
tudi nekaj osamljenih primerov, da se je gostota dvignila tako zelo,
da je preskočila celo kategorijo. N a j m a n j je področij, na katerih
se je gostota znižala v nižjo gostotno kategorijo. Leže predvsem
na jugozapadu države, kjer se v najobsežnejših pasovih razprostirajo po Hercegovini, Dalmaciji, zapadni Bosni, visoki pa tudi nizki
Hrvatski ter v Hrvatskem Primorju. Obsegajo tudi pomembne dele
Vojvodine, Srema in Slavonije. Ta razporeditev sprememb v gostoti prebivalstva odgovarja v glavnih potezah tudi gibanju absolutnega števila prebivalstva po republikah oz. pokrajinah. V največji meri se je povečalo število prebivalstva na vzhody države,
kjer je porastlo najbolj v Kosmetu (za 31.7°/o), v Makedoniji (za
21.2%) in ožji Srbiji (za 18.0°/o). Drugod je prirastek že znatno
manjši: v Bosni in Hercegovini znaša le 10.3%, pravzaprav ne prirastek marveč stagnacijo pa izkazujejo Slovenija s 5.4°/o prirastka,
Črna gora s 3.6%, Hrvatska z 1.54°/o, dočim je v Vojvodini število
prebivalstva celo nazadovalo za 4.5°/o.
Pri podrobnem premotrivanju naše karte in primerjanju z
gostotno karto za 1. 1931 se odkrije najprej, da so se prehodi v
višjo kategorijo izvršili v največji meri na področjih, ki so bila že
preje gosto naseljena in da je zadelo znižanje gostote predvsem
predele, ki so imeli že preje nizko gostoto. To nam bo potrdil naslednji podrobni pregled.
V najnižjo gostotno kategorijo, ki obsega ozemlja, kjer živi
manj od 25 ljudi na km s se je vključilo v Sloveniji Kočevsko, v Visoki Hrvatski področje južnega Velebita, južna Lika vzhodna
Krbava in pas planot od Like do izvirov Krke in Une. V Bosni so
v najnižjo kategorijo prišla najvišja gorska področja na jugozapadni strani, kjer je bivalo v povprečju preje nad 25 ljudi na km'.
V vseh teh predelih tvori pravoslavno prebivalstvo večino. K staremu črnogorsko-hercegovskemu jedru najmanjše gostote so se
priključili obsežni deli vzhodne Hercegovine z vsem območjem
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Trebišnjice, Rudinami in Gatačkim poljem, ter Cetinjski srez. V
Srbiji je v najnižjo kategorijo padla gostota v srezu Čajetina, ki obsega visoke planote v povirju V. Rzava, na meji Bosne in SandžakaV naslednjo gostotno kategorijo (25—50 ljudi na km2) se je
vključilo na novo še več področij, ki so bila preje obljudena za
razred gosteje. Med nje se uvrščata Kordun, obsežen pas ozemlja
ob levem bregu spodnje Une in okolica Bosanske Krupe. To so
predeli, kjer je v prevladi ali vsaj prav močno zastopano pravoslavno prebivalstvo, katerega so, kot znano, ustaši iztrebljali na
najbolj krute načine. Slično se je znižala gostota tudi v povirju
Pakre in v Podravini, onkraj Papuka, tako da se sedaj strnjeni,
razmeroma redko naseljeni pas vleče iz jugozapadne Bosne globoko v subpanonski predel in še preko njega v panonsko ravan. Za
ravnino že itak skromna gostota se je radi vojne in njenih posledic
tu še bolj znižala. V Dalmaciji se je podobno znižala gostota južnega dela Ravnih Kotarov okoli Benkovca, pa v širokem pasu med
spodnjo Krko in srednjo Cetino s Kninsko-Drniškim premogovnim področjem in Sinjskim poljem. Tudi tod je mnogo pravoslavnega življa, v Kninskem in Benkovačkem srezu celo preko polovice. Enak padec gostote opazimo še v Makarskem Primorju, na
Hvaru, Korčuli, Mljetu in Pelješcu. Da tu ne gre padca pripisovati
izključno vojnim izgubam, velevajo ugotovitve Ilešiča (5, str. 7), da
so Visoka Hrvatska in Dalmacija populacijsko močno zaostajajoče
pokrajine. V nizki Hercegovini se je pokazalo znižanje gostote v
Mostarskem srezu, kar ne gre na račun izločitve mesta Mostar,
marveč na račun dejanskega znižanja števila prebivalstva. V osrednji Bosni se je zmanjšala gostota v tem okviru v Vareškem srezu,
kar je verjetno treba pripisati na račun vojnih izgub širše okolice.
Tudi v edinem predelu v Makedoniji, kjer se je znižala gostota,
v Kratovski okoliji (okraj), je padla od iznad 50 na pod 50 ljudi
na km 2 . Končno se je v tej meri znižala gostota v obsežnih predelih zapadnega Srema med Savo in Fruško goro (okraja Županja
in Šid).
V Hrvatskem Primorju se je na naši gostotni karti motno
spremenil pas velike zgostitve prebivalstva, ki je na karti za leto
1931 obsegal Sušaško in Crikveniško Primorje. Razlog za to leži
deloma v upravno teritorijalnih spremembah, ki jih je povzročila
priključitev Reke, h katere mestnemu področju se danes prišteva
poleg Sušaka še glavni del gosto naseljenega zaledja, vse do Bakra,
deloma pa v dejanskem znižanju števila prebivalstva, ki se je v
Crikveniškem okraju skrčilo za četrtino.
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Znižanje gostote je v področjih višjih gostotnih kategorij
zelo redek pojav, opazimo ga samo na štirih mestih in še od teh je
v enem primeru posledica drugačnega kriterija. N a Prekmurskem
Goričkem se gostota dejansko ni mnogo spremenila, mogel pa sem
ga na osnovi podrobnejših podatkov razdeliti na razmeroma redkeje (50—75 ljudi na km2) obljudeni vzhodni del in na gosteje poseljeni zapadni del, katerega gostota je podobnejša oni v ravnih
delih Prekmurja (100—150 ljudi na km2). Dejansko se je znižala
gostota v Bački, v Novosadskem in Somborskem srezu, kjer je
verjetno izselitev tamošnjih pripadnikov nemške narodnosti imela
za posledico padec iz četrte v tretjo kategorijo (iznad 75 na pod
75 ljudi na km 2 ). Na Hrvatskem je v okviru istih kategorij padla
gostota v okraju Vrbovec, vendar mu prav malo manjka do prejšnje kategorije.
Iz teh podrobnih opisov sledi, da se je gostota zmanjšala
predvsem v visokem svetu Črne gore, Hercegovine, Bosne, Hrvatske, da se je znižala tudi v mnogih predelih Primorja, zlasti v področjih, ki so od morja nekoliko odmaknjena in na otokih, da pa se je
znižala ponekod tudi v subpanonskem gričevnatem svetu in celo v
sami panonski ravnini. V dveh osamljenih predelih se je znižala v
taki meri, da je prešla v nižjo kategorijo, tudi v goratih delih Slovenije in Srbije. Da so pri znižanju sodelovale vojne izgube, je razvidno iz same razporeditve, vendar je mogoče ugotoviti tudi to, da
so se marsikje pomembne vojne izgube navezale na kraje, ki so že
od nekdaj kazali nagnenje k depopulaciji. V nekaterih predelih je
znižanje nemara učinek izseljevanja, bodi v Vojvodini in na Kočevskem izseljevanja Nemcev, bodi v tkzv. pasivnih področjih Like,
Bosne, Hercegovine, Dalmacije in Črne gore izseljevanja kolonistov v Vojvodino.
Mnogo razsežnejša od področij, kjer je gostota padla iz višje
kategorije v nižjo, so področja, kjer se je zgodilo obratno. Iz najnižje gostotne kategorije je v prvo višjo (25—50 ljudi na km 2 ) napredoval širok pas ozemlja v povirju srednje Neretve, kjer pa gostota le redkokje preseže 30 ljudi na km2. Dasi so ti predeli med
vojno močno trpeli, je tu po eni strani prirodni porast prebivalstva
tako močan, da vojne izgube niso prišle učinkovito do izraza, po
drugi pa je bilo to ozemlje med vojno med tistimi, ki so bila najdlje
osvobojena in tako zaščitena pred sistematičnim iztrebljanjem
prebivalstva po okupatorju. V Bosni se je podobno dvignila gostota
na planotah v povirju gornje Krivaje, v Srbiji pa v povirju gornjega Ibra in zelo na široko v Raški. Končno se je enako dvignila
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gostota v spodnjem Povardarju, ob srednji Crni reki in v povirju
Bregalniee, v Srbiji pa v Homolju. Ponekod se je gostota dvignila
celo za toliko, da je prešla iz najnižje v tretjo (50—75 ljudi na km 2 )
kategorijo. V Makedoniji naletimo na tak primer v severnem delu
Ovčega polja, v Srbiji v južnem delu povirja Toplice in v Kosmetu
v zapadnem delu Metohijske kotline. Zadnji primer je vreden še
posebnega poudarka, ker je tu iz okoliškega ozemlja izločeno mesto Peč, prikazano v nasprotju s karto za 1. 1931 posebej. Če bi bilo
upoštevano pri okolici, bi se njena gostota dvignila v četrto kategorijo (75—100 ljudi na km2).*
Iz druge v naslednjo višjo kategorijo, od izpod 50 na več od
50 ljudi na km2, je prešla gostota v severni Sloveniji in sicer v večjem delu Mozirskega in Dravograjskega okraja. Tu je brez dvoma
treba pripisati zgostitev na račun poživljene industrijske in rudarske dejavnosti v povojni dobi. Drugo področje s sličnim razvojem
leži ob izlivu Neretve, kjer smemo zgostitev pripisovati predvsem
visokemu prirodnemu prirastku, če še velja tisto, na kar opozarja
Ilešič (5, str. 19). Tudi ves stari del Črnogorskega Primorja, ki
1. 1931 še ni bil v tretji kategoriji, je sedaj obljuden z nad 50 ljudmi
na km2. V Vojvodini se je slično pomnožilo prebivalstvo na področju, kjer leži Alibunarsko močvirje in Velika peščara, v Srbiji
pa v velikih delih Podrinja in v razvodnem področju med zgornjo
Kolubaro in zapadno Moravo. V jugovzhodni Srbiji se je v enaki
meri zgostila obljudenost obširnih ozemelj v povirju Nišave in
okrog Pirotske kotline, ki je 1. 1931 še samevala kot osamljen otok
višje gostote v manj obljudeni okolici. Pri veliki zgostitvi prebivalstva v Kosmetu so se dobro odrezala tudi taka področja, ki so
» bila preje razmeroma redko naseljena, kot n. pr. dvignjeni predeli
na vzhodni strani Metohijske kotline in ob Belem Drimu ob albanski meji. Kolonizacija in velik prirodni prirastek, ki se tu uveljavljata že daljšo dobo, bosta Kosmetu dvignila gostoto na višino, kakršna priliči temu iz historičnih razlogov veliko preredko naseljenemu področju. N a ta proces opozarja že Savnik (3, str. 119), ko
ugotavlja, da se tu živinoreja umika iz nižin v korist poljedelstva.
V istem obsegu se je dvignila gostota tudi v povirju Raške in v ši* Spričo provizornosti podatkov o površinah srezov v LR Srbiji, ki mi
jih je s pripombo, da so provizorni, odstopila Geodetska uprava NR Srbije,
dopuščam možnost, da bodo natančnejše ugotovitve pokazale, da se je gostota
v posameznih manjših področjih spremenila v nekoliko drugačni meri, vsled
česar je možen prehod teh področij v drugo gostotno kategorijo. Vendar so pokazale vse številne primerjave s starimi podatki, ki sem jih izvršil, da more biti
takih primerov skrajno malo.
21
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roki Novopazarski kotlini, v Makedoniji pa sta v tej meri napredovala jugovzhodni del strumiške kotline in Struška okolij a ob
Črnem Drimu.
Iz tretje (50—75 ljudi na km 2 ) v četrto kategorijo (75—100
ljudi na km 2 ) se je dvignila gostota v spodnji Krški kotlini in v
delu sosednjega južno Save ležečega Posavskega hribovja. Slično je
narasla gostota v Bihačkem in Cazinskem okraju, med srednjo
Uno in Korano, v predelu, kjer je relativno mnogo muslimanskega
življa. Morda je razliko od sosednjih področij, kjer se je gostota
povsod znižala, treba pripisovati prav temu dejstvu? Napredovala
je gostota tudi v Prijedorski okolici, kar gre gotovo na račun
uspešnega razvoja tega rudarskega in industrijskega predela ter v
Vukovarskem srezu. Slično so napredovala obširna področja v
osrednji in severni Bosni, tako Sarajevsko—Zeniška kotlina, kjer
se že kaže pomen, ki ga bo to področje imelo v novi Jugoslaviji,
dalje širok pas ozemlja ob zgornji Ukrini in ob vsej Spreči. Podobno se je dvignila gostota v Jadru, Pocerini, v povirju Tamnave
s sosednjim delom Posavine in na ozemlju ob srednji Kolubari,
tedaj v širokem, že nekoliko bolj dvignjenem pasu panonskega
obrobja onkraj bosanske in srbske Posavine, kjer se je gostota gibala že preje med 75 in 100 ljudmi na km2 in kjer je visok prirastek v veljavi od 1. 1880, kakor opozarja Ilešič za starejšo dobo (5,
str. 6). V Šumadiji velja isto za severovzhodno okolico Kragujevca.
V tej meri se je zvišala gostota še v povirju spodnje Toplice in v
širokih področjih vzhodnega Kosmeta, vključujoč ozemlje okoli
preševskega razvodja. Da bi pravilno vrednotili zgostitev prebivalstva v Kosmetu, je treba, kakor že zgoraj, podčrtati, da sta na naši
karti posebej prikazani tudi mesti Prizren in Priština, ki sta bili na
karti za leto 1931 prišteti k okolici. V Makedoniji se je podobno
zgostilo prebivalstvo v Pologu.
Na številnih, vendar manj obsežnih ozemljih Jugoslavije se
je zgostila obljudenost od izpod 100 na nad 100 ljudi na km2. V Sloveniji ima po novem tako gostoto naš premogovni revir, na Hrvatskem jugovzhodna okolica Zagreba do Samobora in okraj Ludbreg,
v severni Bosni sreza Bosanski Brod in Bosanski Samac, ki sta tu
zaenkrat še osamljena glasnika velike zgostitve prebivalstva, ki jo
lahko pričakujemo v tem delu Jugoslavije; v Srbiji pa obsežna področja v zaledju Beograda od Posavine do robov široke doline spodnje Morave, dalje velika področja v srednjem Pomoravlju in področje vse Niško-Leskovačke kotline, kljub temu, da je na naši karti
Leskovac izločen iz okolice in prikazan posebej.
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V posebno, novo ustvarjeno kategorijo s 150—200 ljudmi na
km so se uvrstila velika področja v severozapadnem Hrvatskem
Zagorju, Varaždinska Podravina in Medjimurje, vendar znaša gostota povsod tod le malo nad 150 ljudi na km2. Največja je obljudenost v Pregradskem okraju, ki je bil tudi 1. 1931 prvi med vsemi
in kjer znaša gostota 169 ljudi na km2.
Pregled področij, kjer se je slika gostotne razporedbe na karti
vidno premaknila navzgor, pokaže, da so med njimi zastopani v
največji meri gosteje poseljeni predeli, predvsem v vzhodnem delu
države in v skoro vsem panonskem obrobju, da pa se je močno
zgostilo prebivalstvo tudi v nekaterih obsežnih, redkeje naseljenih,
goratih pokrajinah. Brez podrobnih proučitev je težko ugotoviti,
kateri so bili faktorji, ki so povzročili določeno zgostitev. Doba, ki
leži med obema štetjema je zelo dolga, razdelimo jo lahko na dobo
mirnega razvoja v starih družbeno ekonomskih prilikah, ki je trajala celo dosetletje, dobo vojne, ki je učinkovala izključno negativno, vendar ne povsod enakomerno in dobo povojnega razvoja
že pod vplivi nove družbeno ekonomske stvarnosti. V teh dobah
so se uveljavljali razni faktorji različnih učinkov. Med njimi je
treba gotovo na prvem mestu omeniti močan a neenakomerno razporejen prirodni prirastek, o katerem imamo podatke samo za
predvojno dobo. Brez dvoma je marsikje močno učinkovala kolonizacija. Intenzivna industrijalizacija se je pričela šele po osvobojenju in je pokazala šele začetek svojih učinkov, pa še tem ne vemo
mere, ker ne poznamo stanja ob osvoboditvi. Posebne proučitve bi
bili v tej zvezi potrebni tudi učinki agrarne reforme, ki je z razdelitvijo zemlje povzročila prava preseljevanja, na kar opozarja tudi
Melik (6, str. 97 d.), in učinki vračanja številnih izseljencev. K razjasnitvi marsikaterega vprašanja v tej zvezi bi pripomogla jasna
slika o stanju v 1. 1941, ki je pa ne bo mogoče ustvariti, radi česar
bo moralo marsikje ostati nepojasnjeno, kateri izmed naštetih faktorjev je na določen razvoj naj odločilne j e učinkoval.
Če se na kratko ozremo še po področjih, ki kažejo navidez
stagnacijo, ugotovimo, da so med njimi večina Slovenije, večina
Slavonije, ves vzhodni Srem, Baranja, pretežni deli Bačke in Banata, zapadni deli Visoke Hrvatske, znatni deli zapadne Bosne,
najožje Splitsko, Šibeniško, Dubrovniško in Kotorsko Primorje,
Polimlje, povirje gornje Neretve, notranja Črna gora, spodnje Pomoravlje, obširni deli vzhodne Srbije od Timoskega porečja do sotočja obeh Morav, Skopska kotlina, večina visoke zapadne Makedonije in srednjega Povardarja poleg nekaterih manjših pokrajin.
2
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Ta razporeditev se v glavnih obrisih ujema z gibanjem absolutnega
števila prebivalstva, ki je, kakor smo že uvodoma omenili, najmanj
napredovalo na zapadu in severu države, najbolj pa na vzhodu.
Zato je zelo verjetno, da gre tu za dejansko stagnacijo, vsaj v velikem; v potankostih bo mogla šele podrobna proučitev pokazati,
v koliko so posamezna področja stagnirala v celoti oz. v koliko se
je tu gostota vendarle spremenila.
Na priloženi karti je posebej prikazanih znatno več mest,
kakor na karti za 1. 1931. Na njej so vsa mesta, ki imajo nad 20.000
prebivalcev, v dveh primerih pa sta na karti tudi mesti, ki štejeta
nekaj malega manj. To sta mesti Peć, katerega upoštevanje pri
okolici bi ji dvignilo gostoto za cel razred, kar bi pokvarilo pravilno sliko, in Priština, ki jo je kazalo vnesti v karto kot glavno
mesto Kosmeta, čeprav ima za spoznanje manj kot 20.000 prebivalcev, saj bi prav tako dvignila gostoto svoji okolici za celo kategorijo. Razen v Vojvodini so povsod prikazana mesta z njih pravim teritorijem, kakršen jim pripada po upravni razdelitvi. V Vojvodini je bilo to nemogoče, ker so tam mestom priključena tolikšna področja, da bi se pravilna podoba bistveno popačila. Zato
sem pri vojvodinskih mestih izločil vse nemestne dele in jih upošteval pri okolici, njih ozemlja pa zarisal v približnem dejanskem
obsegu. Na ta način popravljena slika je mnogo preglednejša in
pravilnejša. Sicer pa velja, da bi se v slučaju, če bi upoštevali vsa
tista mesta, ki jih ni v karti za 1. 1931, pri njihovih okoliških področjih dvignila gostota okolic za toliko, da bi prešla v višjo kategorijo le v štirih primerih. Poleg že omenjenih mest Prištine, Peči
in Prizrena, bi svojo okolico dvignila v četrto kategorijo le še
Kikinda.
Razporedba gostote v osvobojenih delih Slovenskega Primorja in Istre je pod vplivom strukturne raznolikosti teh predelov dokaj živahna, saj se tu izmenjujejo prav vse gostotne kategorije
razen predzadnje (150—200 ljudi na km 2 ), ki pa je tudi v starem
delu Jugoslavije omejena na eno samo področje. Najnižja gostotna
kategorija je zastopana v gornjem Posočju in tvori z Alpskim visokogorjem v starem delu enoten predel najredkejše obljudenosti.
Razmeroma največji obseg ima gostotni razred 25 do 50 ljudi na
km2, ki se v sličnih pogojih nadaljuje iz starega dela predalpskih
hribovij in dinarskih kraških planot tudi v novopriključenih področjih v Cerkljanskem in Idrijskem hribovju, v Breginjskem kotu
in po severnem delu Kolovrata, od koder sega še v Soško dolino in
pod Krn, dalje po vsem Notranjskem, po Krasu, po vsej slovenski

STANEZRIMEC:G O S T O T N A

KARTA

JUGOSLAVIJE

ZA L .

1948

325

Istri in v sosednjem severnem delu hrvatske Istre in končno po
njenem južnem delu — v rdeči Istri. Naslednja gostotna kategorija (50—75 ljudi na km 2 ) je zastopana v osrednjem Posočju, v
Brdih, na obsoški strani Banjške planote, po vseh dvignjenih delih
Vipavske doline in v osrednji Istri. Deloma se njeno območje ujema s flišnimi zatoki, deloma pa jo velja pripisati številnejšim,
manjšim urbanskim centrom, v Istri pa poleg tega še rudarstvu.
Gostoto med 75 in 100 ljudi na km 2 najdemo v Istri v dveh obmorskih predelih; v okolici Rovinja, pač na račun mesta, ter v Labinskem premogovnem področju in njegovi okolici. Nad 100 do
150 ljudi na km2 biva v osrednjih, ravnih, za intenzivno poljedelsko
izrabo najprimernejših delih Vipavske doline.
V celem odraža gostotna razporeditev prebivalstva Jugoslavije še vedno učinke vseh tistih dejstev, ki jih omenja že Melik
(4, str. 93. d.), in jih zato ne kaže ponavljati, pridružila pa se jim je
še vrsta preje naštetih, pozitivno in negativno delujočih činiteljev,
ki so povzročili opisane spremembe. Vsi skupaj so ustvarili današnjo gostotno razporedbo, ki se nam razodene v naslednjih o s n o v n i h
obrisih. Še vedno so najredkeje naseljena naša najvišja gorska
področja in visoke dinarske planote. Med nje se je uvrstilo na novo
nekaj povsem sličnih predelov, predvsem na jugozapadu države,
ki so bili preje nekoliko gosteje poseljeni, od njih pa so odpadla
obširna področja na vzhodu, predvsem v vzhodni in jugovzhodni
Makedoniji. Nekoliko gosteje a še vedno redko, pod državnim povprečkom, je poseljen pretežni del dinarskih gorovij manjših višin
ter planot v srednjih in nizkih legah. Slična je gostota tudi v nekaterih subpanonskih predelih na zapadu, predvsem v pokupski Hrvatski, kjer so jo do tolikšne mere znižali vojni dogodki, dobimo jo
pa tudi v nekaterih najbolj zamočenih, trenotno za naselitev najmanj prikladnih delih Panonske ravnine, danies celo še v večji meri,
kakor 1. 1931. Področje z gostoto 25 do 50 ljudi na km2 je danes v
Jugoslaviji najobsežnejše, vendar ne toliko na račun pridobitev iz
višjih gostotnih kategorij — to prihaja v poštev edino na zapadu
— kolikor radi zgostitve prebivalstva v vzhodnem delu države, v
Makedoniji, Kosmetu, Raški in Homolju. Samo po sebi dokazuje
dejstvo, da je opaziti širjenje odnosno stagniranje področij z nizko
gostoto in močno večanje gostote v že preje razmeroma gosto naseljenih predelih, da je na delu zbiranje prebivalstva okrog industrijskih in rudarskih žarišč.
Gostota med 50 in 75 ljudi na km2, ki obsega tudi državni
povpreček, je prav tako močno razširjena. Najdemo jo predvsem
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v panonskem delu države, v subpanonskih področjih pa zlasti v
nižjih legah na zapadu in v višjih na vzhodu države. Močno
je zastopana v vzhodni in jugovzhodni Srbiji, prav na široko tudi
v nizkem zgornjem Povardarju in v zapadnem delu Kosmeta. Slična
je gostota v tu ožjem tam širšem pasu vzdolž skoro vsega Dalmatinskega in Črnogorskega Primorja.
Močno opazno je povečanje področij, ki so naseljena gosteje
od državnega povprečka, med njimi zlasti tistih, kjer se giblje gostota prebivalcev med 75 in 100 na km2. Že preje je bila ta gostotna
kategorija zastopana manj v panonskem osredju kot v subpanonskih predelih. To razmerje se je danes celo poostrilo s tem, da se
je v Bački ponekod gostota bistveno znižala, v subpanonskem področju pa se je močna zgostitev pojavila tudi v obširnih južno in
višje ležečih pasovih panonskega obrobja v Srbiji in Bosni, povsod
v soseščini starih, ki so že preje obsegali vse nižje lege. Iz pretežno
nizkih področij je zašla gostota, ki se bliža 100 ljudem na km2 tudi
v nekatere višje ležeče predele, med katerimi opazimo okolico Bihača
in Cazina, Prijedora, Sarajevsko-Zeniško kotlino, Livanjsko polje,
Polog, najbolj na široko pa se je po novem razmahnila v vzhodnem
delu Kosmeta in v področju ob zgornji Južni Moravi.
Višje gostotne kategorije obsegajo pri nas za sedaj še vedno
le malo površine. Omejene so na štiri področja, od katerih leži le
eno izven panonskega obrobja — Niško - Leskovška kotlina. Z
razvijajočo se industrializacijo pa se bo iz dosedanjih centrov podobno kakor se je že zgodilo v okolici Beograda, zgostitev prebivalstva v tej in še večji meri razširila še marsikje.
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Карта плотности населенин КЗгославии в 1948 году

(Краткое содержание)
ГОгославил в последнеи мировои воине понесда громаднвм человеческие
жертвви. Численноств ее населенил за последних 17 лет вследотвии зтого увеличиласв толвко за 1,313.982 или 9.1%. Недочет численности, которни no огчетам
статисгиков в то времл при правилвном развитии можно б н бвмо достигнутв,
насчитвшает 2,558.000 лгодеЛ. Мопрши вихорв bohhbii, которШ уничтожал жизни
целвЕх четнре года no всеи ГОгославии, совместно co специфическим развитием
в мирное времл во многих местах изменил распределение населенил, образовав
в настошцее времл плотноств разме1денил населенин. 9то можно обнаружитв
из приложешоИ картн сдсланнои на основании преднду1цих резулвтатов no
округам, или же no их природно-географическим составннм частнм, где зто чрезвБјчаино требовала болвшал неоднородноств округов. Сравнивал зги картвг с
Kaprofi плотности населенил за г. 1931 (Ангон Мелик: Населенноств КЗгославии.
Географическии вестник XVI. ЛнХ5ллна 1940. Стр. 91) внходит, что передвижение народонаселенил в отделвнвцх областлх лвлллосв не одинаковвгм, таким
образом, плотноств населенил во многих месгностлх значителвно измениласв.
Она увеличиласв прежде всего в областлх находлгцихсл в восточнои части государства — в Космете, Македонии, Сербии и северио0 Воснии. Уменвшиласв
главнвгм образом на севере — в паноискои равнине, в низменностлх и горах
Хорватии, гожно от реки Савви и no всему гористому ioro-западу государства. В
супџшсти без изменении остаетсл плотноств населенил главнвш образом на
западе и в центре государства. Ha основании подробного исследованил видно,
что увеличение плотности населенил охватило более всего те местности которне
бБ1ли и ранвше гусго населенБЈ, a уменвшиласв плогноств населенил прежде
всего в тех кралх которвге и до того времени не бнли густо населенивими, что
нам показвшает возрасташвдал концентрацил населенил вокруг центров индустрии и разработки руд. Главнал харакгернал черта прежнего распределенил
наоеленил, что оно реже всего размешено на самвгх внсоких местностлх государства, но от зтого плогносгв населенил не болвше в самои панонскоА низменноfTH, a наоборот no ее окраине, на новои карте не толвко подтвердиласв, a стал-i
e me более лсно вираженнои, так как гораздо силвнее увеличиласв разница между
релативно неплотно населеинои ианонсков низменносгвк» и густо населенпоИ
панонскоа окраиноА.
Стане Зримец

Density of population o! Yugoslavia 1948
(Summary)
In the World W a r II Yugoslavia had suffered heavy losses owing to
which her population has increased in the last 17 years only for 1,313,982 or
9,1 per cent. T h e difference between the actual figure and that which according
to the statisticians' calculations ought to have been reached amounts to 2,558.000
people. T h e war together with specific peace-time development had in many
places altered tha distribution of the population and created the present distribution of density of population as shown by the map made on hand of preliminary results with regard to districts respectively their natural geographical
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parts where owing to their heterogeniety such procedure seemed desirable.
Comparing this map with that of 1931 (Anton Melik, Obljudenost Jugoslavije,
Geografski Vestnik XVI, Ljubljana 1940 page 91) we find that in single regions
the growth of population has been non too uniform and that in many places
the density of population had undergone a considerable change. The density of
population has first of all increased in the eastern regions of the country — in
Kosmet, Macedonia, Serbia and northern Bosnia, while it decreased mainly in
the north — in the Panonic plain, in the lowlands and highlands of Croatia
south of the river Sava and in all the mountainous southwestern part of the
country. Essentially unaltered it has remained chiefly in the western and central parts of the country. A close examination reveals that an increase of the
density is to be found in regions which already before were densely populated
while heretofore sparsely populated areas show a decrease of density which
means that the population concentrates around industrial and mining centers.
T h e essential feature of the former distribution of population which lay in the
fact that the highest regions of the country were most sparsely populated
without however the Panonic plain showing the greatest density of population
in the central part but at its edge, has not only found confirmation in the newmap but has become even more marked because the difference has become
greater between the relatively sparsely populated Panonic plain and its densely
populated edges.
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