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Obzornik
f Dr. Alfred Šerko
(17. februarja 1910 — 7. septembra 1948)
Če le kdaj, sem imel lansko jesen
občutek, da nas je zadela nenadomestljiva
izguba, takrat, ko je sredi sončnega popoldneva nenadoma zapel telefon in javil,
da dr. Alfreda Šerka ni več, da ga je ubila
strela na raziskovalnem potu pri istrski
Raši. To je bila ena od tistih novic, ki pridejo tako nenadoma in ki so tako nepojmljive in grozne, da jim človek kratkomalo
ne more verjeti, jih kratkomalo ne more
vzeti na znanje, dokler mu jih brutalni
razum ne začne dopovedovati kot dokončno, za večno nespremenljivo spoznanje. Kako, saj smo še pred nekaj dnevi
stali pri Postojni v Betalovem spodmolu,
preskakovali po jami, plezali po lestvi, diskutirali Brodarjeve delovne rezultate, jih
primerjali z ugotovitvami po drugod, jih
skladali v razveseljive zgradbe, v kombinacije, v znanstvene delovne hipoteze,
ki jih bo treba še preizkusiti. In prav Šerko je bil tisti, ki je vedel toliko povedati v podkrepitev postavljenih domnev, iz svoje neizčrpne zakladnice poznavanja krasa, zlasti pa kraškega podzemskega sveta; razvrščal je pred nami
podobe iz Malograjske jame, pa od škocjanskega Raka, in še od drugod, v
oporo Brodarjevim ugotovitvam v tem malem, a pobud prebogatem spodmolu.
In celo svoje sicer pridržane kretnje je pustil pa razgibano pripovedoval, kaj in
kako bo dela v jamah okrog Postojne, kaj v Malograjski jami, kaj in kako
Predjamo, pri Raku, pri Divači. Zares, bili smo ob velikem delu, imeli smo
občutek, da se začenja velika doba naših kraških raziskovanj.
In tega našega dr. Alfreda Šerka da ni več? Da ne bomo več debatirali
v Betalovem spodmolu, da nas ne bo več vodil po jamah, pa da je konec z
njegovimi rokopisi razprav za Geografski vestnik, konec z njegovim organiziranjem raziskovanja krasa, od katerega smo si toliko obetali. Ni še dolgo, ko sem
profesorju Cholleyu iz Pariza razlagal, kako mislimo koncentrirati proučevanje
krasa na sodelovanju med Postojnskim Institutom za raziskovanje krasa, Slovensko Akademijo ter Univerzo v Ljubljani, kako se mislimo specijalizirati v
študijah o krasu, in kako je dr. Alfred Šerko naša osnova za vse to. Profesor
Cholley, predstavnik geografije na Sorboni, je bil zelo vesel naših načrtov glede
specizalizacije v znanosti o krasu v Ljubljani in Postojni. »Le napravite tako«,
je dejal, »takoj Vam pošljem enega aLi dva učenca, da se specijalizirata pri vas
za kras<. Tako, in sedaj mi kriči telefon, da dr. Alfreda Šerka nenadoma ni več,
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da je kratkomalo konec z njim; kako naj brez njega izvedemo našo specijaliza.
cijo v znanosti o krasu?
Kar je k temu pristaviti, je prav za prav vse nevažno. Dr. Alfred Serko,
rojen dne 17. februarja 1910, je leta 1934. promoviral za doktorja medicine.
Toda ni bil zadovoljen s poklicem zdravnika. Na spomlad leta 1936. se je pojavil v Geografskem institutu kot študent geografije in leta 1940 je napravil
diplomo iz geografije. Naravno se mi je zdelo, da ga ne morem smatrati za
povprečnega študenta, ki se pripravlja, da prevzame čim prej mesto srednješolskega profesorja, temveč sem gledal kmalu v njem kandidata za znanstveno
pot, s posebno nagnjenostjo, da se posveti specijalizaciji proučevanja krasa.
Zato sva se tudi v seminarskem delu že zgodaj usmerila na specijalizacijo; že v
seminarju je delal studije za ugotovitev geografske razporedbe kraških pojavov
v Jugoslaviji, proučitev morfogeneze stare Hotenjke, itd. Zato je bilo tudi molče
dogovorjeno, da se Šerkov geografski studij zaključi z disertacijo iz kraške geografije.
Prišla je vojna, prišla je fašistična invazija, vsi načrti so bili prevrženi,
Šerko se je poslovil v Geografskem institutu od disertacijskega studija. »Če se
spet vidimo, bo to v svetu, ki bo boljši od sedanjegac. In res smo se spet videli,
potem ko je moral za daljšo dobo dati slovo znanstvenemu delu. Dr. Alfred
Šerko, ki je šel kot komunist skozi Sremsko Mitrovico še preden se je lotil
geografskega univerzitetnega studija, in skozi italijanske zapore in konfinacijo
za časa okupacije, pa skozi partizanske borbe v Italiji sami, potem pa kot par.
tizanski zdravnik čez Dalmacijo v Slovensko Primorje, se je po osvoboditvi
ustanovil v Postojni. Tu je prevzel raznovrstne, ne malo obsežne funkcije. Polagoma se je mogel vračati spet k svojemu kraškemu studiju, prevzel je upravniško mesto v Institutu za proučevanje krasa, na novo osnovanem v Postojni
pod okriljem Slovenske Akademije znanosti in umetnosti v letu 1947, ter sploh
vodil organiziranje znanstvenih prizadevanj v območju krasa na Notranjskem.
Spet je sodeloval v Geografskem vestniku z razpravami iz kraškega področja,
pripravljal je nove studije, pripravljal je zlasti disertacijo. Smatrali smo za ob
<ebi umevno, da šerko razširi svoje delo tudi na univerzo, pa smo ga zato za
začetek izbrali za honorarnega predavatelja za geografijo krasa. Prav jeseni
leta 1948. so bila za zimski semester 1948/49 že napovedana njegova predavanja;
a le nekaj dni pred tem, ko bi imel pričeti, ga je zadela nesreča.
Dr. Alfred Šerko je bil v vsem šele ob pričetku svojega pravega dela.
. Dolgo vrsto let je bil tajnik Društva za raziskovanje jam, in sicer čez vse delaven, neumoren, energičen in požrtvovalen tajnik, tak, ki ne opravlja neke
društvene funkcije, marveč živi v njej. Opravil je tam ogromno dela, zbral
ogromno znanja in se zaglobil teoretično v svoje najljubše znanstveno področje,
v znanost o krasu. Dospel je do tistega življenjskega razdobja, ko pride mož
na pravo ustvarjalno delo. A prav v tem trenutku nam ga je ugrabila nenadna
in nepričakovana smrt.
Svoje ogromno znanje je odnesel s seboj. Ostalo nam je tisto, kar je
ustvaril organizacijskega v Institutu v Postojni, kar je zbral gradiva v Društvu
za raziskovanje jam, in ostalo nam je ono, kar je mogel napisati kot kraški
izvedenec za razne potrebe gospodarskega značaja. Ostalo nam je, kar je objavljenega v tisku, pred vsem v Geografskem vestniku.
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Za pričujočo knjigo Geografskega vestnika je pripravljal monografijo o
škocjanskem Raku, katerega studij mu je bil v posebno veselje. Po smrti sem
vzel njegov rokopis, ki pa je bil šele v prvem stadiju koncepta. Objavljam ga,
smatrajoč priobčitev v tej obliki kot skromno počastitev njegovega spomina,
kot žalno dokumentacijo, kakšna velika energija in žilavost ter znanstvena
nadarjenost je z njegovo brez primere prerano smrtjo neorganično iztrgana naši
znanosti, naši geografiji, našemu krasu.
Priobčeni spisi dr. Alfreda Šerka:
Obrh Kolpe. Geografski vestnik XV. 1939, str. 128—129.
Toplice v jami. Geogr. vestnik XV. 1939, str. 129—130.
Barvanje ponikalnic v Sloveniji (z dvema tabelama v prilogi in karto v
besedilu) Geogr. vestnik XVIII. 1946. str. 125—139.
Kraški pojavi v Jugoslaviji (s štirimi kartami v prilogi) Geografski vestnik
XIX. 1947, str. 43—70.
Kotlina Škocjan pri Rakeku. Geogr. vestnik XX—XXI. 1949.
Rokopisna dela dr. Alfreda Šerka:
Nastanek kraških jam (Predavanje za občni zbor Jamskega društva 1. 1937).
Kraška hidrografija v praksi.
Kališe pri Logatcu.
Strokovno poročilo o geoloških razmerah v dolini Mostnice. Splošen opis
s skico.
Ljubljanica. Kraško-hidrografski opis.
Predlog o hidrotehničnih delih na Krasu.
Košca in Dedni dol pri Višnji gori.
Poročilo in mnenje o raziskovanjih v Idriji.
Anton Melik

t Ivo Juras
14. decembra 1948 je umrl v Zagrebu znani šolski geograf in popularizator
naše znanosti prof. Ivo J u r a s . Rodom iz Zadra (1. VII. 1886) je dovršil klasično gimnazijo v Splitu, nato pa študiral zemljepis in zgodovino v Zagrebu,
Gradcu in na Dunaju. Med drugimi so bili njegovi učitelji K. Jireček, A. Penck,
E. Brückner in E. Oberhummer. Po končanem študiju je bil do 1. 1919 suplent v
Zadru, nato profesor v Splitu, kjer je končno postal ravnatelj klasične gimnazije. Od 1. 1942 do 1944 je bil ravnatelj učiteljišča v Zagrebu, nakar je 1943
stopil v pokoj. Njegovo delo je dokaj obsežno. Napisal je zemljepisne učbenike
za I., II., III. in IV. razred srednjih šol, ki so doživeli številne izdaje. Sodeloval
je pri novejših hrvatskih izdajah Kocenovega atlanta in priredil bodisi sam
bodisi z drugimi več šolskih stenskih zemljevidov. Še v zadnjih mesecih svojega
življenja je vneto sodeloval pri novih zemljepisnih publikacijah Nakladnega
zavoda Hrvatske: pri globusu, ki je medtem že izšel, pri šolskem atlantu in pri
stenskih zemljevidih sveta in LR Hrvatske, ki so v pripravi. Med njegovimi
znanstvenimi in poljudno znanstvenimi spisi je omeniti »Pregled gospodarstva
i trgovine u Dalmaciji«, Zadar 1910, »Kaštela u godinama rata (ekonomski i demografski prikaz)«, Split 1920, »Naše more i primorje«, Jeronimska knjižnica
330, Zagreb, brez letnice. Zanimiva sta tudi njegova prispevka za Almanah
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Jadranska Straža »Jadransko more i njegove obale«, Beograd 1925 in »Silba,
staro gnijezdo naših pomoraca«, pravtam 1928. Juras je marljivo sodeloval pri
Hrvatski enciklopediji in v mnogih revijah in dnevnikih; udejstvoval se je tudi
kot poljudno znanstveni predavatelj. Osebno je bil vedrega značaja, skromen,
vedno pripravljen za vsako delo in v živem zanimanju za svoj predmet daleč
od vsake šablone; zato je bil tudi izvrsten učitelj. Njegova nenadna smrt je
hudo prizadela ne le njegovo družino, ki ji je bil nad vse skrben oče, temveč
tudi širok krog prijateljev in spoštovateljev. Ohranimo možu, ki je bil tudi
iskren prijatelj Slovencev, prijazen spomin!
V. Bohinec

Glasovi o načelni problematiki geografije
Geografija je ena najmlajših ved. Njeno ime je sicer staro, a je pomenilo
tja do 19. stoletja nekaj čisto drugega kot danes. Do takrat je geografija zbirala na eni strani astronomske, geodetske in geofizikalne ugotovitve o zemeljski
obli kot celoti, na drugi strani pa kopičila potopisno in krajepisno gradivo.
Šele 19. stoletje, prav za prav njegova druga polovica, je preusmerila geografijo
od zemeljske oble kot celote samo k zemeljskemu površju in rodila današnje
pojmovanje geografije kot vede, ki tolmači vse prirodne in kulturne pojave na
zemeljskem površju v njihovih medsebojnih odnosih, vzajemnih vplivih in
nasprotjih. S tem si je šele geografija pridobila eksistenčno pravico kot znanost
s samostojnim predmetom, katerega ne le opisuje, temveč tudi tolmači.
Vsebina te nove geografije je prebogata, da bi se mogli v teh kratkih
desetletjih izkristalizirati do neke mere enotni in ustaljeni pogledi na njene
naloge in metode. Zato ni čuda, da se še vedno živahno izmenjavajo misli o tem,
kje je težišče geografije, kaj je njen predmet in njena naloga. Zadnji čas nam
je prinesel o tem nekaj interesantnih glasov. Ni slučaj, da so se pojavili v sovjetski sferi, kjer se skušajo najdosledneje uveljaviti tudi v naši znanosti načela
dialektičnega materializma, pa med francoskimi geografi, ki so na vsem zapadu
bili in so še nosilci najnaprednejših idej v geografiji.
» * *

Glavna pozornost teh razpravljanj gre pravilnim dialektično-materialističnim pogledom v geografiji. Res je sicer, da sodobnega geografa njegova
snov sama, t. j. premotrivanje medsebojnih vplivov med prirodnimi pojavi pa
med prirodo in človekom ter njih genetsko tolmačenje, sili, da je — hote ali
nehote — vsaj v osnovi dialektičen in materialističen. Res je pa tudi, da kljub
temu v geografiji še vedno mrgoli preostankov idealističnih zablod, n. pr. deterministično gledanje na odnošaje med prirodo in človekom na eni strani, na drugi
strani pa nasprotni ekstrem, — izločanje človeka kot »samostojnega« in »svobodnega« iz prirodnega okolja in njegovih vplivov. Pa še več, tudi dediščina
stare geografske deskriptivnosti še ni čisto zamrla. Toda ostre, jasno začrtane
meje med starim idealističnim in novim materialističnim gledanjem, kakršno
poznajo nekatere druge znanosti, v geografiji ni, ker je pač geografija mlada m
manj dedno obremenjena. Razlike v pogledih so tu bolj subtilne in zato včasih
še premalo jasne.
I • { <(*j
To nam dobro pokažejo najnovejši načelno metodični odmevi v s o r j e t s k i f i z i č n i g e o g r a f i j i . Ko so ob tridesetletnici oktobrske révolu-
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cije sovjetski geografi pregledovali uspehe sovjetske fizične geografije v teh
30 letih, so morali vsi, tako A. G r i g o r j e v , 1 kot A. E d e 1 š t e j na in L.
B e r g * podčrtati, da sta se v sovjetski fizični geografiji tega razdobja vzporedno
razvijali dve struji z dokaj različnimi pogledi na naloge geografije sploh in
fizične geografije posebej. To sta B e r g - o v a »landšaftna« metoda in metoida
»fizično-geografskega procesa« A. G r i g o r j e v a.
B e r g smatra za osnovno nalogo geografije proučevanje geografskih pokrajin, t. im. »landšaftov« ali — kakor jih je v najnovejšem času ne mnogo
primerneje preimenoval — »geografskih aspektov«. »Geografske pokrajine ali
aspekti so skupnosti predmetov in pojavov, ki predstavljajo, omejene po prirodnih mejah, nekaj kar je med seboj pogojno zvezano, kjer deli vplivajo na
celoto in celota na dele. One posebnosti, ki jih kaže določeni geografski aspekt
v reliefu, klimi, vodah, prsti, rastju, živalstvu, a do neke mere tudi v značilnostih kmetijske dejavnosti človeka (in njegove izrabe organskega sveta sploh)
se tipično ponavljajo v vsem obsegu geografske cone, ki ji ta aspekt pripada«.
»Geografski aspekti se seveda neprenehoma spreminjajo, kakor se spreminjajo
rastlinske in živalske skupnosti (fitocenoze in zoocenoze), pod vplivom sprememb v klimi, reliefu, delu človeka in iz drugih vzrokov. Zato se naši opisi
aspektov vedno nanašajo na sedanji trenotek. Opisovanje prejšnjih geografskih
aspektov je predmet zgodovinske geografije ali paleogeografi je«.4
G r i g o r j e v že dalj časa zavrača Bergovo pojmovanje »landšaftne«
geografije, v svojem pregledu o uspehih sovjetske fizične geografije v zadnjih
30 letih 5 pa se je odkrito in ostro postavil proti njemu. Smatra ga več ali manj
za nadaljevanje H e 11 n e r-jeve geografije, ki je smatrala za svojo nalogo
preučevati pojave le v prostoru, ne pa v snovi in času. Ta ločitev snovi, prostora in časa je tipično idealistična, v nasprotju z resničnostjo. Vrh tega taka
pot ne vodi k ugotavljanju zakonitosti v razvoju prirodnega okolja, temveč v
opisovalno-pojasnjevalno premotrivanje posameznih teritorialnih »individualnosti«, kjer so zveze med pojavi lahko čisto krajevnega značaja. Tudi ni dovolj,
če geograf od teh individualnosti preide k opisovanju »tipov« prirodnih pokrajin in njih zonaJne razširjenosti kakor je to storil Berg (in pred njim Passarge).
Grigorjev smatra, da je taka metodika v nasprotju z načeli dialektičnega, materializma, pa tudi z zahtevami sovjetskega narodnega gospodarstva.
Po njegovem mnenju je naloga geografije čisto druga. Označuje jo v vrsti
člankov, pred vsem v že navedenem pregledu ob 30 letnici revolucije in v razpravi »Nekotorie itogi razrabotki novih idei v fizičeskoj geografu«. 4 Grigorjev
smatra, da je »treba zemeljsko površje proučevati kot specifično geografsko
sfero (oboločko) zemeljske oble, ki se razlikuje od vseh drugih geosfer po tem,
da se v n j e j in samo v n j e j vrši najtesnejše medsebojno učinkovanje (in. v nekaterih predelih celo prepletanje) litosfere, atmosfere, hidrosfere, biosfere,
1
A. A. G r i g o r j e v , Uspehi sovjetskoj fizičeskoj geografiji za 30 let.
Izvestija Akademiji Nauk SSSR, Serija geogr. i geofiz., XI (1947), No 5.
2
J. S. E d e l š t e j n , Uspehi fiziko-geografičeskih nauk v SSSR za 30
let Sovjetskoj vlasti. Izvestija Vsesoj. Geogr. Obšč., Tom 79 (1947), vip. 4.
3
L. S. B e r g , Dostiženija sovjetskoj geografiji (1917—1947, stenogramma publičnoj
lekcii, Lenizdat 1948.
4
B e r g , o. c., str. 21 si.
" G r i g o r j e v , o. c., str. 376.
« Izvestija Akademiji Nauk SSSR, Serija geogr. i geofiz., X (1946), No 2,
str. 140 si.
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sončnega vžarevanja (radiacije) in vrste drugih kategorij energije«. » P r e d m e t
proučevanja fizične geografije je struktura vnanje (geografske) sfere (»oboločke«) zemeljske oble, z vpoštevanjem sprememb, ki jih je v njo prinesla dejavnost človeške družbe. N a l o g a fizične geografije pa ni le proučevanje
strukture te sfere, temveč tudi v njej se vršečega f i z i č n o - g e o g r a f s k e g a
p r o c e s a « . »Fizičnogeografski proces je zapleten prirodni proces, sestoječ iz
vrste komponent, ki ustvarja medsebojno učinkovanje in medsebojne zveze vseh
elementov fizično-geografskega okolja in s tem določa, prvič, posebnosti fizično,
geografskega okolja v posameznih teritorialnih edinicah različnih gradacij, drugič, značaj njihovega notranjega razvoja, in tretjič, posebnosti zunanje slike zemeljskega površja, v kolikor te slike ni spremenila aktivnost človeške družbe«.
»Ker je fizičnogeografski proces zelo zapleten, ga je treba pri premotrivanju
razčleniti na komponente, odnosno člene. Ti členi so: klimatski, hidrološki,
geomorfološki, pedološki, fitogeografski in zoogeografski«. »Bistvo nove znanstvene metode je v poglobljenem proučevanju fizičnogeografskega procesa tako
v celoti kot po posameznih členih, ki jih seveda premotrivamo kot nerazdružne
dele celote. Osnova te proučitve je osvetlitev in proučitev osnovnih gibalnih
sil v notranjem razvoju tako fizičnogeografskega procesa v celoti kot njegovih
posameznih členov. Opis in analiza vnanjosti ozemlja je seveda eden izmed ne.
obhodno potrebnih prijemov pri tem proučevanju«.
Na osnovi te znanstvene metodike je Grigorjev izvedel genetsko klasifikacijo fizično-geografskih procesov na kopnem, ki ji je osnova sistem teritorialnih gradicij (od kontinenta v celem do najdrobnejše gradacije — fizičnogeografskega rajona ali pokrajine), snovan na razlikah v značaju osnovnih razvojnih
sil vsake teritorialne gradiči je in v merilu (geološkega) trajanja razvoja. Vpeljal
je nadalje teorijo t. im. »vnanjega« ali »površinskega« fizičnogeografskega procesa, geološko najbolj kratkotrajnega. V to teorijo spada tudi zelo važni zakon
»intenzivnosti vnanjega fizičnogeografskega procesa«, zasnovan na odvisnosti te
intenzivnosti od količine toplote in od medsebojnega razmerja (bilance) toplote
in vlage.
Pojem »procesa« je razširil Grigorjev tudi čez okvir fizične geografije in
ga prenesel na ekonomsko in politično geografijo. S tem v zvezi govori o »geografskem procesu«, s čimer označuje »zapleteni kompleks socialno-geografskih
procesov v njihovih medsebojnih učinkih s fizično-geografskim procesom«. To
je kompleks vzajemno povezanih procesov geografskega izkoriščanja prirodnih
virov in realizacije potencialnih možnosti ozemlja, procesov razmestitve proizvodnje itd. Zunanji izraz »geografskega procesa« je kulturna pokrajina. Na žalost Grigorjev ni izgradil pojma »geografskega procesa« in »socialnogeografskih
procesov« naprej in jih še ni apliciral v praksi, kakor je to storil pri »fizičnogeografskem procesu«. '
Kakšno stališče so v vsej tej problematiki zavzeli drugi sovjetski geografi? K a 1 e s n i k skuša smiselno združiti oba pogleda, ko opredeljuje bistvo
geografije kot »vede o strukturi geografske sfere in o zakonih nastanka in raz.
voja njene strukture«. Za splošni zemljepis smatra Kalesnik ono vejo geografije,
ki se bavi z geografsko sfero v celoti in skuša dognati splošna pota nastanka in
razvoja geografske sfere, veljavna za vso zemljo. Ena od nalog splošne geografije je ugotovitev in opis geografskih con. Posamezne delce geografskega mozaika, ki imajo določene individualne sposobnosti, imenuje z Bergom »geografske pokrajine« (»landšafti«), ki jih proučuje specialna geografija, t. im. »strano-
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vedenije« (ali »landšaftovedenije«), Geografska pokrajina je po njegovi označbi
»dialektična celotna združitev reliefa, geološke zgradbe, klime, prsti, voda,
organskega sveta in dejavnosti človeka, ki se tipično ponavlja na znatnem pro.
stranstvu geografske sfere na zemlji«.1
Zanimivo je, da sta ravno ob oceni K a l e s n i k o v e knjige »Osnovi
obščego zemljevedenija« J. B r o c k i j in N. M i h a j l o v nanizala nekaj
načelno važnih misli.8 Nista le mnenja, da je Kalesnik v tej pomembni knjigi
ponekod grešil proti načelom dialektičnega materializma in ta načela eklektično
pomešal s pogledi, ki niso v skladu z njimi, temveč zatrjujeta tudi o »procesualni« smeri v sovjetski geografiji, da pomeni korak v idealistično smer, ker
dejansko istoveti pojem »geografske sfere« s pojmom »geografskega procesa«,
ker torej loči proces, t. j. gibanje in energijo od materije, tako ločitev pa je
Lenin že 1. 1909. označil za idealistično.
Teh nekaj najbolj značilnih načelnih izjav sovjetskih geografov nam priča,
kako se v sovjetski geografiji živahno čistijo načelni pojmi, ki doslej še niso
bili dovolj jasni1. Zabeležiti velja, da tudi poročilo akademika L y s e n k a o
»Položaju v biološki vedi« ni ostalo brez živahnega odmeva med sovjetskimi
geografi. »Geografija v škole« prinaša v 6. štev. za 1. 1948 članek, ki ima za naslov M i č u r i n o v e besede: »Mi ne moremo čakati milosti od prirode; naša
naloga je, da ji jih vzamemo«.9 Članek pozdravlja Lysenkov uspeh in poudarja,
kako je silno pomemben tudi za sovjetsko geografijo, ki se bo še nadalje borila
proti idealizmu v znanosti ter bo skušala najti še tesnejšo povezavo z nalogami
sovjetskega gospodarstva, proučevati in tolmačiti še v večji meri medsebojno
sodelovanje prirodnih faktorjev pri razvoju prirodnega okolja (»geografskih
landšaftov«) in nuditi mičurincem kompleksno sliko tega okolja, v katerem
organizmi žive in se razvijajo.
*

*

*

O načelih in metodah geografije čitamo precej tudi v f r a n c o s k e m
geografskem tisku. Stari B a u l i g je napisal v »Annales de Géographie« za 1948
(No. 1) članek »La géographie — est-elle une science«, ki priča, da je zaradi nejasnosti pojmov o nalogah geografije še vedno potreba utemeljevati njeno pravico do obstanka. Globlje gresta v svojih izvajanjih geografa marksista Pierre
G e o r g e in Jean D г e s c h.
G e o r g e - ove poglede na geografijo že poznamo iz njegovih knjig, iz
predavanj, ki jih je imel pri nas v Jugoslaviji, in iz članka, ki ga je objavil v
beograjskem »Glasniku Geografskog Društva«. 10 V tem članku govori George o
novi »socialni geografiji«, ki je ne uvršča na novo poleg dosedanje ekonomske
geografije in antropogeografije, temveč meni, da bi se morala celotna geografija človeka prepojiti s poznavanjem socialnih odnošajev, ki edini morejo v polni
meri raztolmačiti antropogeografske pojave.
7

S. V. K a l e s n i k , Zadači geografii i polevie geografičeskie issledovanija, Učen. zap. Leningr. univ., No 50, 1940.
8
Geografija v škole, 1948, 5, str. 72—73 si.
• Geografija v škole, 1948, 6, str. 1—3.
10
Pierre G e o r g e , Géographie sociale et géographie humaine. Gl.
Geogr. dr., Beograd, sv. XXVII, 1947, str. 54-59.
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Ravno v zvezi z George-om so nad vse zanimiva D r e s c h - eva razmišljanja o geografiji napisana v progresivni francoski reviji »La Pensée«.11 V njih
podčrtava Dresch, kako silno obsežno delovno polje ima geograf, kako ga more
le težko obvladati v celoti in enakomerno, kako pa je vendar potrebno ohraniti
enotnost geografskega vidika in ne cepiti geografije na celo vrsto panog, slabo
povezanih ali nepovezanih med seboj. Zlasti obsoja Dresch navado francoskih
geografov — o kateri lahko pristavimo, da je nažalost razširjena tudi drugod —
govoriti posebej o ekonomski geografiji in posebej o antropogeografiji (»géographie humaine«), kot da bi bilo mogoče premotrivati ločeno proizvodnjo in
proizvajalca, gospodarstvo in družbo. Prav tako ne velja govoriti posebej o politični geografiji, kot da bi bile države in njihove meje neke abstraktne konstrukcije brez zveze s prebivalstvom in gospodarstvom. Po Dreschu ni ne ekonomske, ne socialne, ne politične geografije, temveč samo ena enotna »géographie humaine«. S tega vidika Dresch prijateljsko ugovarja George-ovi »socialni
geografiji«, ki jo George kljub svojemu zgoraj navedenemu pojmovanju o prepajanju vse geografije s socialnim pogledom v svojih poljudnih knjigah dejansko le uvršča p o l e g ekonomske geografije, Dresch pretresa kritično tudi
samo vsebino George-ove socialne geografije. Smatra, da George z njo ni zajel
mnogo več, kakor je zajela že dosedanja francoska geografija s premotrivanjem
tako imenovanih načinov življenja (»genres de vie«), da je premalo posegel na
področje sprememb, ki jih. je prineslo v tradicionalne ekonomske oblike, očuvane v geografski sliki vse do danes, kapitalistično gospodarstvo in ki jih prinaša socializem. George je po Dreschevem mnenju svoje knjige o socialni,
agrarni in industrijski geografiji sveta 15 napisal prezgodaj, preden je mogel sam
obdelati vse gradivo, ki je za to potrebno in se s tem docela osvoboditi tradicionalnega ideološkega okvirja: obtičal je ponekod v deskriptivnosti in abstraktnosti, kot n. pr. pri geografiji industrije, kjer govori o abstraktni »vodoravni in
navpični koncentraciji«, ne pa o konkretni regionalni koncentraciji industrije In
kapitala. Dresch opozarja, da geograf ne sme premotrivati produkcije zase,
predelav in predelovalnih naprav zase in končno človeka kot nekake abstraktne
delovne sile zopet zase. Smatra, da je treba na široko pritegniti v antropogeografijo vpliv gibanja kapitala, izvoza kapitala, organizacije tržišč in vsega ostalega, kar vpliva na različne oblike in stadije gospodarstva v kapitalističnem
svetu.
Na koncu podaja Dresch še nekaj misli o regionalni geografiji. Mnenja je>
da pride ravno pri njej do koristne sinteze fizičnogeografskih in antropogeografskih premotrivanj. Ker take sinteze skoraj ne zmore več en sam človek,
opozarja Dresch, da je v tej smeri nujno potrebno kolektivno, načrtno organizirano delo geografov, specializiranih v posameznih panogah.
Sveiozar Ilešič
11
Jean D r e s c h , Reflexions sur la géographie. »La Pensée«, Révue du
rationalisme moderne (Arts-Sciences-Philosophie), Nouvelle Série, No 18, MaiJuin 1948, Paris, str. 87—94.
11
Pierre G e o r g e , Géographie sociale du monde, Coll. »Que sais-je?«,
Paris 1946; — Géographie agricole du Monde, v isti zbirki 1946; — Géographie
industrielle du Monde, prav tam 1947; — L'économie des Etats-Unis, v isti
zbirki 1946.
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Druga kraška konferenca v Sovjetski zvezi
Iz poročil v dveh sovjetskih geografskih revijah (»Izvestija akademii nauk
SSSR«, Serija geografičeskaja i geofizičeskaja. Moskva 1948. Tom XII, No 6,
str. 571—572 in »Izvestija vsesojuznogo geografičeskogo obščestva«. Leningrad
1947. Tom 79, vip. 4, str. 483—486) smo izvedeli, da je leta 1947 zasedala druga
kraška konferenca. Prva je bila 1. 1933 v Kizele in je osvetlila predvsem izrabo
kizelovskih ležišč premoga. Druga je imela širši, vsezvezni značaj in je obdelala
množico najrazličnejših vprašanj iz kraške problematike. Značilno je, da sta bili
obe konfeernci na Uralu, ki skupaj s Priuraljem velja za klasično pokrajino sovjetskega krasa.
Na konferenci v Molotovu so sodelovali poleg strokovnjakov geologov in
geografov tudi tehniki in drugi praktiki, ki morajo pri svojem delu reševati vprašanja, ki jim jih zastavlja kras. Sodelavci so podali v celem 48 referatov iz najrazličnejših področij kraške problematike. V uvodnem referatu je prof. Maksimovič
iz Molotova poudaril nujnost izdelave pregleda nad vsem, kar je bilo na področju
proučevanja krasa doslej narejenega. Predlagal je tudi, da se prizna vedi o
krasu značaj samostojne znanstvene panoge. V naslednjih doneskih so se avtorji bavili s vprašanji iz splošne vede o krasu. Akademik Sevjakov iz Moskve
je povezal teoretično razmotrivanje kraških pojavov s prakso in opozoril med
drugim na velik negativen pomen krasa za hidrotehnična dela, za rudarstvo in
za prometne gradnje, opozoril pa je tudi na pozitivne strani, ki jih lahko vidimo
v tem, da so na kraško goloto navezana ležišča boksita, železovih, manganovih
in nikljevih rud, ognjestalne gline itd. Drugi referent, prof. Maksimovič, je razdelil kras na tri tipe in sicer na običajni kras v apnencih, sadrah in soleh, termokras v ledu ledenikov in v vedno zamrznjenih tleh polarnih področij in v
klastokras v različnih klastičnih kameninah kot peščenjakih, glinah, konglomeratih i. pd. V Molotovu so izdelali zemljevid, ki kaže razprostranjenost teh treh
tipov krasa na zemlji, in drugi o razprostranjenosti krasa na apnencu v SZ in
posebej na Uralu. Referent je dalje ugotovil, da tvorijo gola in pokrita karbonatna tla 40% vse površine SZ. E. A. Borisova iz Molotova je v tem ciklusu govorila o novi metodi izračunavanja starosti kraških oblik na osnovi stopnje
preperelosti. Drugi referenti so poročali o geokemičnih problemih v krasu in
zopet drugi o geofizičnih metodah pri raziskovanju kraških predelov.
Vrsta referatov je bila posvečena tehnični strani vede o krasu. Po podanem pregledu raznih pozitivnih in negativnih strani krasa za vrsto panog narodnega gospodarstva, so poročali posamezni referenti o izkušnjah raznih tehničnih
graditeljev v kraških področjih, zlasti še o problemih hidrogradenj. Izkazalo se
je v praksi, da so povsem možni razni ukrepi, ki blaže, odn. odstranjujejo negativni odnos kraškega sveta do modernih tehničnih del.
Vrsta referatov je bila posvečena značilnostim krasa po posameznih predelih SZ, nekateri avtorji pa so celo lahko že poročali o rajonizaciji krasa v svojih
področjih. Osem referentov se je bavilo s vprašanji hidrogeologije na krasu.
Med konferenco so udeleženci izvršili ekskurzijo v svetovno znano kongursko ledeno jamo.
Kot zaključek dela konference je bila izdelana obširna resolucija, ki poudarja uvodoma široko razprostranjenost kraških pojavov v SZ in smiselnost
ustvaritve posebne znanstvene panoge — vede o krasu. V nadaljnjem poudarja
resolucija nujnost izdelave pregledne karte razprostranjenja krasa v SZ ne
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osnovi molotovske ( karte, dalje je v njej sklep, da se zaprosi Ministrstvo za
geologijo, da bi posredovalo pri vseh institucijah, ki se bavijo z geologijo, geomorfologijo in sorodnimi panogami, da naj podrobno kartirajo vse kraške tvorbe
po izčrpnih in enotnih navodilih. V rajonih, kjer predvideva petletni plan kakršnekoli gradnje, naj se izvedejo podrobne proučitve krasa. Dalje se poudarja
nujnost rajonizacije krasa, nujnost izdelave enotne terminologije in nujnost
organiziranja znanstveno raziskovalnega instituta za kras in speleologijo, ki bi
mu stala ob strani mreža kraško-speleoloških laboratorijev, postaj in zaščitnih
rajonov. Ker so dosedanje katastrofe pri hidrotehničnih delih v krasu povzročile predstavo o nemožnosti gradenj v gotovih okolnostih, poudarja resolucija,
da se je nabralo v zadnjem desetletju dovolj primerov kako katastrofe odvračati s pomočjo že preizkušenih efektivnih protifiltracijskih ukrepov. Za SZ je
to posebne važnosti, ker leže najbolj smiselno projektirana vozlišča njihovih
vodnih poti vprav na kraških tleh. Dalje omenja resolucija, da se je 1. 1927
izvršil na kraškem področju pri Ufi udor, ki je obsegal 8000 m3, baš na tleh,
kjer poteka železniška proga. Zato opozarja na nujnost, da se razišče, kako v
kraških predelih vplivajo železnice. Resolucija postavlja kot nujno zahtevo, da
se.prično za najbolj proučena kraška področja sestavljati monografske študije.
V zvezi s konkretnimi problemi iz narodnega gospodarstva je poudarjena nujnost preučitve vloge sezonskih klimatskih sprememb na formiranje dinamičnih
rezerv podzemnih voda, obenem pa daje pobudo za izdelavo metodike določevanja statičnih in dinamičnih rezerv kraških voda. Pri izrabljanju rudnih
nahajališč v kraškem svetu je nujno proučevanje vplivov črpanja kraških voda.
(Primer severnouralskega boksitnega rajona, kjer znaša dotok vode v obratujoče
rove nekaj tisoč m s na uro in kizelovskega premogovnega rajona, kjer daje en
sam rov ok. 1000 m 3 vode na uro.) Problematika v zvezi z vrtanjem je v teh
pogojih seveda nadvse težavna in izliv lahko dovede do katastrofe.
V nadaljevanju je resolucija opozorila, da imajo rudna nahajališča na
krasu večji del nepravilne oblike, ter da so pozitivne in negativne komponente,
ki tu nastopajo, običajno skrajno muhaste. Pri raziskovanju takih nahajališč
priporoča uporabo posebnih statističnih in geofizičnih metod. V zvezi z odkrivanjem novih rudnih ležišč priporoča geološke, geotektonske in paleohidrogeološke analize za poglavitna kraška področja.
Na kraju je konferenca sprejela sklep, da se 1. 1949 skliče Vsezvezna
kraška konferenca, katere naj se udeleže tudi znanstveniki iz drugih, predvsem
slovanskih držav. Posebej je bila podčrtana želja, da se je udeleže strokovnjaki
iz klasične dežele krasa — Jugoslavije.
Delo Molotovske kraške konference bo tiskano v osmih knjigah »Karstovedenija«.
Stane Zrimec
Mednarodna karta sveta v merilu 1 :1,000.000
Mednarodna milijonska karta sveta je eno največjih kartografskih del,
kar jih je človek kdajkoli pričel, njena zgodovina je že dolga, pestra in pri tem
poučna.
Pobudo za izdelavo milijonske karte sveta je dal znani geograf A. Penck
na V. mednarodnem geografskem kongresu v Bernu 1. 1891. V svojem predlogu
je ugotovil, da je kopno na zemeljski obli že toliko poznano, da se lahko prične
z izdelavo karte, ki bi imela enotno merilo in projekcijo in za vse veljaven izbor
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konvencionalnih znamenj. Merilo naj bi bilo 1 : 1,000.000, kar je za pretežni del
Evrope sicer premalo, za široke predele Afrike, Amerike in Azije pa največje,
ki je še možno. Projekcija naj bi bila po njegovem poliedrična, ker karta itak
nikoli ne bo mogla služiti kot celota. Razen tega je predlagal še nekaj določb
o napisih in označbi kart. Kongres je njegov predlog sprejel in izbral mednaroden študijski odbor, ki naj bi predlog proučil in za načrt zainteresiral vlade posameznih držav. Te pa se zanj niso hotele ogreti, na videz radi čisto malenkostnih vprašanj. Angleži in Američani niso hoteli sprejeti metrskega sistema, Nem"
čija bi hotela, da se uvede njen sistem črtkanja in senčenja mesto barvne lestvice, Franciji ni šlo v račun, da pariški meridijan ne bo začetni meridijan karte.
Ta in podobna stališča so povzročila, da je bilo na vrsti naslednjih geografskih
kongresov za ponovne pozive in predloge prav malo razumevanja. Kljub temu
je zamisel prodrla, a ne v obsegu odn. obliki mednarodne karte, marveč bolj
kot metoda, ki so jo uporabile posamezne države. Francija je pričela prva in
sicer z izdelavo listov za Zapadno Indijo, ko jih je skončala, je pričela izdelovati vzhodno Azijo. Anglija je pričela z izdelavo milijonske karte za Afriko,
Nemčija se je lotila vzhodne Azije oziroma najprej Kitajske. Tem ob stran
sta se kmalu uvrstili še Indija, ki je izdelovala karte za svoja in sosednja področja in Japonska, ki je tudi pričela risati vzhodno Azijo. Rusi so v tej dobi
končavali svojo 40 vrstno karto (1 : 1,680.031) južnega mejnega pasu ruske
Azije. Iz izbora posameznih držav je prav dobro videti, da vladam ni bilo za
mednarodno karto in tudi ne za karto sveta; poslužile so se pač najbolj pri.
kladne metode ter pričele izdelovati tniliionske karte za tista področja, ki si
jih je izbral, odnosno za katere se je lmeresiral njihov imperialistični apetit.
Geografi pa niso mirovali. Na IX. kongresu v Ženevi 1. 1908 je Penckova
ideja zopet zmagala. Kongres je izbral poseben odbor, ki n a j bi preciziral predpise za enotno izdelavo kart, nakar bi jih predložil zboru oficielnih delegatov
držav. Tako se je zgodilo. Leta 1909 so se delegacije sestale v Londonu in soglasno izdale podrobna določila za izdelavo milijonske karte. Določili so, da
se za karto uporabi modificirana poliedrična projekcija. Dalje so sklenili, da
je treba prikazovati reljef s pomočjo izohips in barvne lestvice. Izbrali so za
višine do 300 m odtenke zelene barve, za višine med 300 in 500 m odtenke
rumene, ki prehajajo v višinah nad 500 m v temneče rjavo in nad 2000 m v
rdečkasto barvo. Izohipse naj bodo stometerske, a se v gorskem svetu lahko
izpuščajo, v ravninah pa dodajajo. Majhne, a pomembne oblike, ki jih z izohipsami ni mogoče obseči, se lahko predstavijo s senčenjem. Vode vseh vrst,
tudi ledeniki, se označijo z modro barvo. Plastnice dobe rjavo, pota rdečo in
železnice črno barvo. Imena naj bodo v isti barvi kot objekti na katere se nanašajo, z izjemo gora, katerih imena so črna. Absolutne depresije se označijo
temno zeleno. Ostale določbe govore o merilu, konvencionalnih znamenjih,
pisavi imen in še o nekaterih manj važnih vprašanjih.
Na kongresu je bila izražena želja, da se poveri izdelava karte eni sami
instituciji, česar seveda ni bilo mogoče izvesti. Ker ni bilo niti določeno, kdo
naj poedine liste izdela, katera osrednja institucija naj izdelane liste ocenjuje in
čuva, in ker se je pokazala vrsta še drugih nejasnosti, je sklical geografski kongres v Rimu leta 1913. še v istem letu novo konferenco v Parizu. Udeležilo se
je je kar 35 držav, katerih delegacije so že lahko sklepale na osnovi šestih,
dotedanjim predpisom odgovarjajočih listov. Tu so z že manjšo enodušnostjo
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sklenili, da se izohipse in izobate izvlečejo črno, da naj se v karto vnašajo
važne visinske in globinske točke in za plitev reljef so dopustili tudi crtkanje.
Barvno lestvico so nekoliko popravili, določili so 13 barv za kopno in 6 za
morje. Druge izpopolnitve zadevajo konvencionalna znamenja, pisavo, naslove
in razdelitev izdelave karte med države. Dokončno so potrdili obseg listov
milijonske karte, katere vsak naj obsega 4 širinske in 6 dolžinskih stopinj.
Od ekvatorja proti poloma si slede po 4 stopinje široke vrste, ki imajo za
oznako črke latinske abecede, pričenši v obe smeri z A pri ekvatorju. Zadnja,
okrogla lista za ozemlje okrog tečajev, sta označena s črko Z. Šeststopinjske
pasove imenujemo kolone in se označujejo z zaporednimi številkami, pričenši
pri 180° od Greenwicha, sledeč smeri od zapada proti vzhodu tako, da leži
kolona 30 med meridianoma 6° zapadne dolžine in Greenwich-skim meridianom, kolona 31 pa med Greenwich-skim meridianom in 6° vzhodne dolžine. Vseh
kolon je 60. Za ločitev vrst na severni od vrst na južni poluti so označili južno
s črko S in severno s črko N. Ozemlje Jugoslavije razpade po tej razdelitvi
na štiri liste: NK 33, NK 34, NL 33 in NL 34. Skupno oglišče jim leži približno
med Fojnico in Visokim sredi Bosne.
Za enega najvažnejših sklepov konference v Parizu lahko smatramo
ustanovitev Osrednjega urada za milijonsko karto s sedežem v Southamptonu
v Angliji, ki naj bi izdelane karte ocenjeval, jih sprejemal ali odklanjal ter
čuval zalogo.
Vtem se je pričela prva svetovna vojna, ko je bilo izdelanih v celem
šele 10 listov. Zdelo bi se, da se bo pripravljanje novih ustavilo, a zgodilo se
je nasprotno. To kar se je pokazalo v miru, je dobilo sedaj svojo potrditev.
Milijonska karta se je izkazala za silno važno vojaško operacijsko karto, kar
je izrabila predvsem Anglija, ki je z veliko naglico pričela izdelovati vrsto
evropskih in azijskih listov (v glavnem jugozapadni del Azije), ne da bi se
pri tem ozirala na priznanje Osrednjega urada. Do leta 1918 je izdelala 68
listov.
Po vojni so delo nadaljevali tudi drugi. In zopet je bilo opaziti staro
tendenco. Stare kolonialne sile so še naprej izdelovale liste področij, ki so jih
zanimala, druga pa zanemarjale. Njim ob stran so se uvrstili novi posnemovalci. Francozi so pričeli z izdelavo listov za Francosko Afriko in so do leta
1939 izdelali nad 50 kart, ki pa radi premajhne mreže meritev ne ustrezajo v
celoti predpisom. Poleg tega so izdali 7 listov za Indokino. Italija je izdelala
poleg petih listov za domačo deželo še 15 za vzhodno in del severne Afrike.
V ZDA so pričeli risati liste za Južno Ameriko od severne mehiške meje do
Ognjene zemlje, upoštevaje tudi Zapadno Indijo. Ogromno delo se je zelo
zavleklo, s 107. listom so ga zaključili šele leta 1945. Anglija z dominioni in
kolonijami je izdala do leta 1939. 45 listov za razne predele svojega imperija,
kar pa je še vedno le manjši del njegovega celotnega obsega. Predvsem je izdelovala karte področij, ki niso bila tako trdno v njenih rokah, odnosno so bila
šele kratek čas v sklopu imperija. Za Kanado ali Avstralijo pa je bilo izdelanih
le po nekaj listov. Nizozemska je tudi izdelala milijonske karte svojih kolonij.
Portugalska je dala tri liste za Mozambique. Od ostalih držav, ki so izdelovale
karte predvsem za svoje ozemlje, je treba omeniti na prvem mestu Brazilijo,
ki je z lastnimi sredstvi izdelala 45 svojih listov. Dalje so delno ali v celoti
prikazale svoje ozemlje na milijonski karti Japonska, Siam, ČSR, Poljska, Fin-
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ska, Francija, Nemčija, Madžarska, Anglija, Norveška, Španija in Švedska.
Poslednje oficielno poročilo Osrednjega urada govori o 32 raznih izdajateljih
in 375 izišlih listih, med katerimi pa je mnogo dvojnikov. Značilno je, da so
se ZDA zadovoljile z izdajo štirih listov za svoje ozemlje, od blizu 80 kolikor
bi jih morali izdelati samo za severnoameriški del svoje države. V celem je na
vsem svetu brez Sovjetske zveze izšlo do druge svetovne vojne 345 originalnih
listov.
V Sovjetski zvezi so pomen milijonske karte ocenili, skladno s svojo
bistveno drugačno družbeno in gospodarsko ureditvijo, drugače, kakor kapitalistične države na zapadu. Obširna področja, ki dotedaj niso bila niti raziskana, kamoli dobro kartografsko prikazana, je veljalo čimprej vključiti v
plansko gospodarstvo. Za seznanjenje s temi ogromnimi predeli pa je milijonska karta tako vsebinsko, kakor po metodi izvrstno sredstvo. Zato so se že
kmalu lotili najprej merjenja, nato pa izdelovanja kart. Od mednarodne milijonske karte so privzeli vse, razen pisave in nekaterih konvencionalnih znamenj. Se
več, Sovjetska zveza je postavila milijonsko karto na vodilno mesto ter ji pri.
lagodila razdelitev in oznako vsega svojega ostalega kartografskega operata,
ki je po svojem obsegu in kvaliteti edinstven na svetu. Vsak list milijonske
karte razpade v SZ najprej na štiri liste v merilu 1 : 500.000, ki so označeni po
milijonski karti in z dodanimi črkami A, B, V, G. Obenem razpada vsak milijonski list na 36 sekcij v merilu 1 : 200.000, ki so označene z rimskimi številkami
I do XXXVI, ter v 144 sekcij merila 1 : 100.000, označenih z arabskimi številkami. Vsaka stotisočna karta razpada dalje na 4 liste merila 1 : 50.000, označene
zopet s črkami A, B, V, G, vsak od njih na 4 liste merila 1 : 25.000, označene
z malimi črkami ćirilske abecede a, b, v, g, in vsak od teh na 4 liste merila
1 : 10.000 označene z arabskimi številkami. Označba takega desettisočnega lista
se glasi tedaj n. pr.: NO — 37—136 — G — g — 4, pri čemer pomenita prva dva
znaka list mednarodne milijonske karte, tretji znak sekcijo 1 : 100.000 itd. Samo
skromno predstavo o tem, kakšno ogromno kartografsko delo pomeni vse sku.
paj, dobimo, če pomislimo, da je samo listov milijonske karte izdelala Sovjetska zveza 232! Za to delo je rabila približno 15 let, ves ostali svet pa je izdelal
v nad 50 letih le 345 listov. Mirno lahko trdimo, da je s tem sovjetska kartografija ustvarila delo, ki se more primerjati z največjimi stvaritvami Stalinove
dobe. Sovjetski kartografi so bili prvi, ki so se lotili prikazovanja arktičnih m
subarktičnih področij, ter so vnesli v razdelitev kart nekaj novosti. Od vrsle
P dalje so namreč združili po dva sosedna lista v vrsti, v enega, od vrste U
dalje pa celo po štiri. Nekatere novosti so vnesli tudi v prikazovanje ravnin,
za kar so sovjetski kartografi najmanj taki mojstri, kakor švicarski za prikazovanje visokogorskega sveta.
Mednarodna milijonska karta je vplivala na razdelitev, obliko in oznako
kart v manjših merilih tudi drugod po svetu. Francija je pričela svoje karte
v merilu 1 : 500.000 in 1 : 50.000 prirejati kot dele milijonske karte. Isto so storile za nekatere edicije Anglija, Mehika in Poljska, poleg nekaterih drugih
držav.
Druga svetovna vojna je delo v glavnem zavrla, odnosno ga je zopet preusmerila. V okupirani Evropi je delo zastalo, Francija je vso dobo izdala le tri
liste za svojo Afriko. Poljski kartografski zavod je bil že v pričetku vojne
porušen. Tudi poslopje Osrednjega urada v Southamptonu je zadela bomba 1er
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so tako propadle plošče in zaloge kart. Države, ki so milijonsko karto izdelovale
naprej, so se od predpisov silno oddaljile. Nekaj pa je vendarle izšlo dobrih
listov. Belgijci so v Južni Afriki izdali 13 listov Konga, Indija pa je ponatisnila
6tare in izdala 8 novih listov.
Tako je priznanih listov še vedno zelo malo v primeri z velikim številom
izdelanih. Prvotno silno stroge predpise Osrednjega urada so nekoliko omilili,
tako da priznava danes že tudi liste, ki do poslednjih podrobnosti ne zadovoljujejo. Vendar so povsem neizdelani predeli še zelo obsežni. Med nje spadata
brez malega cela Kanada in ZDA, velika večina Avstralije, polovica Nove Zelandije, skoro vsa Južna Afrika pod Kongom, večina Nove Gvineje, Grenlandija, Antartika ter vse kopno po oceanih. Razen tega je še povsem odprto vprašanje izdelave morskih kart, kajti vse doslej so izdelovali izključno liste za
kopno. Nove izpopolnitve meritvenih metod kažejo na to, da bodo nemara že
v kratkem prišli na vrsto tudi precizni topografski listi morskega dna.
Stane Zrimec

